
Державна підтримка: 
можливості 
для фермерів

№4 Спеціальна бюджетна дотація 
за утримання корів усіх напрямів 
продуктивності

КРОК 1.

Подати до структурного підрозділу 
облдержадміністрації, що забезпечує виконання 
функцій з питань агропромислового розвитку, заявку 
із зазначенням кількості корів (станом на 1 липня 
поточного року) та підтверджуючі документи. 
Ознайомитися із переліком підтверджуючих 
документів — minagro.gov.ua  
розділ Підтримка фермерства.

Граничний строк подання документів  
для отримання дотації за утримання корів —  
31 СЕРПНЯ ПОТОЧНОГО РОКУ.

ВАЖЛИВО: 
не надається одержувачам, які отримували протягом 
поточного бюджетного періоду дотацію за приріст 
поголів’я корів відповідно до постанови  
КМУ №107 від 07.02.2018

КРОК 2.

Отримати кошти на рахунок в уповноваженому 
банку.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки 
Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю 

Міністерства аграрної політики та продовольства 
і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу
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Хто може отримати підтримку?
• фермерське господарство, яке має чистий дохід 

(виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень, у 
власності та/або користуванні якого перебувають 
землі сільськогосподарського призначення;

• зареєстроване в поточному році фермерське гос-
подарство, у власності та/або користуванні якого 
перебувають землі сільськогосподарського при-
значення, незалежно від обсягу чистого доходу 
(виручки).

Які є види підтримки?
№ 1 Часткова компенсація витрат фермерським 

господарствам, пов’язаних з наданими сіль-
ськогосподарськими дорадчими послугами 
(крім новостворених) — у розмірі 90 відсотків 
вартості, але не більше ніж 10 000 гривень.

№ 2 Фінансова підтримка новостворених (в період 
становлення — 3 роки від заснування) фер-
мерських господарств для отримання сільсько-
господарських дорадчих послуг — надається 
один раз у розмірі, що не перевищує 36  000   
гривень, за умови попередньо укладеного до 
кінця поточного бюджетного періоду договору 
та на підставі акту/актів виконаних робіт.

№3 Бюджетна субсидія на одиницю оброблю-
ваних угідь (1 гектар) — новоствореним 
фермерським господарствам. Фермерські 
господарства протягом перших трьох років 
після створення (реєстрації в ЄДР) можуть 
отримати бюджетну субсидію на одиницю 
оброблюваних угідь (1 га). Субсидія надава-
тиметься один раз на рік винятково для про-
вадження сільськогосподарської діяльності  
в розмірі 5 000 грн на 1 га, але не більше 
100 000 грн. 

№4 Спеціальна бюджетна дотація за утримання 
корів усіх напрямів продуктивності — нада-
ється на безповоротній основі одержувачам, у 
власності яких перебуває від п’яти корів, іден-
тифікованих та зареєстрованих відповідно до 
законодавства за кожну наявну станом на 
1 липня поточного року корову в розмірі 
5 000 гривень, але не більше 250 000 грн.

Як отримати 
державну підтримку?

В залежності від обраного виду підтримки 
передбачається процедура її отримання. 

№1 Часткова компенсація  
витрат фермерським господарствам, 
пов’язаних з наданими сільсько
господарськими дорадчими 
послугами

КРОК 1.

Подати уповноваженому банку заявку та  
підтверджуючі документи. Ознайомитися 
із переліком підтверджуючих документів — 
minagro.gov.ua розділ Підтримка фермерства. 

Ознайомитися із переліком уповноважених банків 
можна за посиланням minagro.gov.ua в розділі 
Взаємодія  з банками. 

Граничний строк подання документів для 
отримання часткової компенсації —  
15 ЛИСТОПАДА ПОТОЧНОГО РОКУ.

КРОК 2.

Отримати кошти на рахунок  в уповноваженому 
банку.

№2 Фінансова підтримка 
новостворених фермерських 
господарств для отримання 
сільськогосподарських дорадчих 
послуг

КРОК 1.

Укласти Договір з сільськогосподарською 
дорадчою службою або сільськогосподарським 
дорадником/експертом-дорадником, 
зареєстрованим у встановленому законодавством 
порядку суб’єктом підприємницької діяльності. 

№3 Бюджетна субсидія на 
(1 гектар) новоствореним фермерським 
господарствам

КРОК 1.

Подати до регіонального відділення 
Укрдержфонду заявку  та підтверджуючі 
документи. Подаються оригінали або 
належним чином засвідчені копії документів в 
електронній та паперовій формі. Ознайомитися 
із переліком підтверджуючих документів — 
minagro.gov.ua розділ Підтримка фермерства.

Граничний строк подання документів  
до регіональних відділень Укрдержфонду  
для отримання бюджетної субсидії —  
30 ЖОВТНЯ ПОТОЧНОГО РОКУ.

КРОК 2.

Отримати кошти на рахунок в уповноваженому 
банку.

КРОК 2.

Подати уповноваженому банку заявку та 
підтверджуючі документи. Ознайомитися 
із переліком підтверджуючих документів — 
minagro.gov.ua розділ Підтримка фермерства. 

Ознайомитися із переліком уповноважених банків 
можна за посиланням minagro.gov.ua в розділі 
Взаємодія з банками. 

Граничний строк подання документів  
для отримання фінансової підтримки —  
15 ЛИСТОПАДА ПОТОЧНОГО РОКУ.

КРОК 3. 

Отримати кошти на рахунок в уповноваженому 
банку.


