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Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

юридичні особи

фізичні особи-підприємці 

Основна діяльність - постачання сільськогосподарських 

товарів, за умови, що їх вартість становить не менше 75 %

вартості всіх товарів, поставлених протягом 12 послідовних 

звітних податкових періодів сукупно1
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Цільова група

(Постанови КМУ №106, 130)



Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської 

техніки та обладнання вітчизняного виробництва

3

Компенсація: 25% вартості 

техніки/обладнання без 

ПДВ

У 2018 році агропромислові 

підприємства, придбавши через 

Ощадбанк сільськогосподарську 

техніку та обладнання 

вітчизняного виробництва, 

отримають 25% державної

компенсації.
За 9 місяців клієнтам 

Ощадбанку вже виплачено

156 млн. грн.

Перелік техніки/обладнання 

збільшено – з 800 до 5500

найменувань від 97 

українських виробників.

У бюджеті 2018 на цей 

напрям передбачено майже 

1 млрд гривень

(Постанова КМУ №130)



Схема отримання компенсації
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1. Клієнт ознайомлюється з переліком продавців/дилерів та переліком сільськогосподарської техніки та обладнання 

вітчизняного виробництва, що підлягає компенсації (затверджується Мінекономрозвитку).

2. Клієнт обирає техніку/обладнання та здійснює повну оплату за рахунок власних кошт через Ощадбанк або за рахунок 

кредитних коштів, отриманих від Ощадбанку.

3. Клієнт збирає пакет документів для отримання компенсації та звертається до Ощадбанку з заявкою на отримання 

компенсації та пакетом документів.

4. Ощадбанк приймає заявку і документи та раз на місяць надає до МінАПК інформацію про нараховану суму компенсації.

5. МінАПК перераховує Ощадбанку компенсацію.

6. Ощадбанк протягом 3 робочих днів перераховує компенсацію на рахунок клієнта, відкритий в Ощадбанку.

(Постанови КМУ №106, 130)



Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

(компенсація вартості насіння рослин вітчизняної селекції)

80% вартості насіння без ПДВ, але не більше 30 тис. грн. на одне господарство

КРОК 

1

Придбати насіння 

сільськогосподарських рослин 

вітчизняної селекції у суб’єктів 

насінництва, зазначених у Державному 

реєстрі суб’єктів насінництва та 

розсадництва

КРОК 

2
Сформувати пакет 

підтверджуючих документів

КРОК 

3

Подати до державного банку 

заявку та підтверджуючі 

документи на отримання 

фінансової підтримки

КРОК 

4
Отримати кошти на рахунок 

в державному банку

(Постанова 

КМУ №106)



Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

(компенсація вартості  придбаної сільськогосподарської техніки та 

обладнання вітчизняного виробництва)

40% вартості техніки без ПДВ (25% (Порядок КМУ №130) 

+ 15% додатково (Порядок КМУ №106)

КРОК 

1

Вибрати техніку чи 

обладнання з Переліку на 

сайті Мінагрополітики

КРОК 

2

Здійснити оплату через 

один з державних банків 

України

КРОК 

3

Подати до державного банку 

заявку та документи, що 

підтверджують купівлю 

техніки

КРОК 

4
Отримати кошти на рахунок 

в державному банку

(Постанова КМУ №106)



Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

(здешевлення кредитів) 

Сума кредиту: до 0,5 млн. грн. Цільове використання: покриття виробничих витрат

Сума кредиту: до 9 млн. грн. Цільове використання: придбання основних засобів 

сільськогосподарського виробництва, будівництво/реконструкція об’єктів сільськогосподарського призначення

КРОК 

1

Отримати кредит у одному з 

державних банків України на 

відповідну суму та цільове 

призначення

КРОК 

2

Подати до державного банку 

заявку та відповідні 

підтверджуючі документи

КРОК 

3

Щомісячно отримувати 

компенсацію за сплачені відсотки 

за кредитним договором на 

поточний рахунок

1,5 облікової ставки НБУ, яка діє на дату нарахування 

відсотків, але не більше ніж відсоткова ставка по кредиту 

(зменшена на 1%)

ПРИКЛАД: 

відсоткова ставка по кредиту - 19%, 

облікова ставка НБУ -17%

1,5 облікової ставки НБУ – 25,5%, 

компенсація – 18% 

(ставка по кредиту 19% зменшена на 1%)  

(Постанова 

КМУ №106)



Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

(компенсація вартості дорадчих послуг) 

КРОК 

1
Укласти договір про 

надання дорадчих послуг

КРОК 

2
Отримати дорадчі 

послуги за договором

КРОК 

3
Скласти акт про 

отримання послуг

КРОК 

4

Подати заявку та 

підтверджуючі документи 

до одного з державних 

банків

90% вартості послуг дорадчих служб (не більше 10 тис. грн.)

КРОК 

5

Отримати компенсацію 

на поточний рахунок, 

відкритий у державному 

банку

(Постанова 

КМУ №106)



Державна підтримка галузі тваринництва

(часткова компенсація відсоткової ставки за кредитам) 

Види діяльності: 
вівчарство, козівництво, бджільництво, 

звірівництво, кролівництво, 

шовківництво та аквакультура

юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичні особи — підприємці, 

що провадять діяльність у галузі тваринництва

Сума 

кредиту: 
до 100 млн. грн.

щомісячно 1,5 облікової ставки НБУ, яка діє на 

дату нарахування відсотків, але не більше ніж 

відсоткова ставка по кредиту (зменшена на 3%)

ПРИКЛАД: 

відсоткова ставка по кредиту - 19%, 

облікова ставка НБУ -17%

1,5 облікової ставки НБУ – 25,5%, 

компенсація – 16% 

(ставка по кредиту 19% зменшена на 3%)  

КРОК 

1

Отримати кредит у одному з 

державних банків України на 

відповідну суму та цільове 

призначення

КРОК 

2

Подати до державного банку 

заявку та відповідні 

підтверджуючі документи

КРОК 

3

Щомісячно отримувати 

компенсацію за сплачені відсотки 

за кредитним договором на 

поточний рахунок

(Постанова 

КМУ №106)



Державна підтримка галузі тваринництва
(компенсація вартості будівництва/реконструкції 

тваринницьких комплексів)

юридичні особи незалежно від 

організаційно-правової форми та форми 

власності і фізичні особи — підприємці, що 

провадять діяльність у галузі тваринництва

Термін кредиту: 

до 5 років
Сума кредиту: 
до 500 млн. грн.

Види 

діяльності: 
всі види 

тваринництва

Цільове призначення кредиту: 
будівництво/реконструкція тваринницьких ферм, комплексів 

для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиць, 

доїльних залів, підприємств з переробки 

сільськогосподарської продукції (молока, м’яса та побічних 

продуктів тваринного походження ІІ групи)

Щомісячно 25% від фактично понесених витрат за рахунок кредитних коштів на будівництво/реконструкцію. 

У разі використання у 2018 році на будівництво та/або реконструкцію об’єктів 30 відсотків і більше 

загального обсягу кредиту суб’єкту господарювання виплачується 25 % залучених кредитних коштів по 

кредитному договору за вирахуванням суми сплаченої компенсації

КРОК 

1

Отримати кредит у одному з 

державних банків України на 

відповідну суму та цільове 

призначення

КРОК 

2

Подати до державного банку 

заявку та відповідні 

підтверджуючі документи про 

фактично використані кредитні 

кошти

КРОК 

3

Отримати компенсацію за  

фактично використані кредитні 

кошти на поточний рахунок

(Постанова 

КМУ №107)


