
ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА АГРАРІЇВ ЛЬВІВЩИНИ 
З ДЕРЖАВНОГО ТА ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 РІК 



 

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
У 2022 РОЦІ 

20,7 МЛН. ГРН 

• Користуються тільки офіційно зареєстровані суб’єкти підприємництва 
• Більшість напрямів за принципом співфінансування 
• Охоплено всі основні напрями сільськогосподарської діяльності 
• Можна користуватись  підтримкою державного і обласного бюджетів, за 

винятком аналогічних напрямів 
• Обласний бюджет виключно для мікро та малих суб’єктів підприємництва 
 

( для всієї країни) 

4,4 МЛРД. ГРН 

У 2021 РОЦІ  НА ПІДТРИМКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЛЬВІВЩИНИ БУЛО ЗАЛУЧЕНО  
 278   МЛН ГРН 

ОБЛАСНИЙ  
БЮДЖЕТ 

ДЕРЖАВНИЙ  
БЮДЖЕТ 



Мета Комплексної програми – забезпечення умов для підвищення ефективності сільського 
господарства шляхом сприяння розвитку селянських господарств, мікро та малих суб'єктів 
підприємництва, збільшення доданої вартості в аграрному секторі як передумови формування 
самодостатніх територіальних громад. 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  НА 2021-2025 РОКИ 

СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ РОЗВИТКУ МІКРО- ТА МАЛИХ СУБ’ЄКТІВ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА, ВИРОБНИЦТВО КОНКУРЕНТНОЇ ПРОДУКЦІЇ З 

ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ 

КОМПЕНСАЦІЯ ВІДСОТКІВ ЗА ЗАЛУЧЕНИМИ КРЕДИТАМИ ТА ВІДСОТКІВ (КОМІСІЇ) ЗА  
СУПРОВОДЖЕННЯ ДОГОВОРІВ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ – 1 100 ТИС. ГРН 

НАДАННЯ ПІЛЬГОВИХ КРЕДИТІВ НА ЗВОРОТНІЙ ОСНОВІ  – 10 000 ТИС. ГРН 

Кошти обласного бюджету надаються на наступні цілі: 
 - на реалізацію бізнес-планів під 5% річних у розмірі до 700 тис.грн терміном до 5 років з відстроченням 

повернення основної суми до 1 року 
Захід доповнено кредитами на безоплатній основі: 
 - для відновлення втрат від наслідків надзвичайних ситуацій під 0% відсотків терміном до 5 років (без 

відтермінування погашення основної суми зобов’язання) в розмірі до 300,0 тис.грн для юридичних осіб та 100 
тис. грн. для фізичних осіб підприємців; 

 - суб’єктам підприємництва, керівниками яких є учасниками АТО (ООС) під 0% річних у розмірі до 700 тис.грн 
терміном до 5 років з відстроченням повернення основної суми до 1 року. 

ЗАВДАННЯ 1 

Підтримка надається в розмірі 1,5 облікової ставки НБУ, що діє на дату нарахування відсотків, але не більше 
ставки, передбаченої угодою. Максимальна сума фінансової підтримки протягом бюджетного року 200,0 тис. грн. 



СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА КООПЕРАЦІЇ НА СЕЛІ 

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ГАЛУЗІ ЯГІДНИЦТВА, ОВОЧІВНИЦТВА 
ТА РИБНИЦТВА – 2 200 ТИС. ГРН 

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ (БЕЗ НАБУТТЯ СТАТУСУ 
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ) ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ – 1 200 ТИС. ГРН  

Кошти обласного бюджету надаються на наступні цілі: 
- СФГ та сільськогосподарським кооперативам у вигляді часткового відшкодування вартості придбаних основних 
засобів та обладнання, які не були у використанні, в розмірі до 70% їх вартості, але не більше ніж 100 тис. грн 
одному СФГ та 200 тис. грн. одному сільськогосподарському кооперативу; 
-  СФГ у вигляді часткового відшкодування вартості придбаного поголів’я великої рогатої худоби в поточному році 
поголів’я ВРХ для подальшого відтворення у розмірі до 70%, але не більше 100 тис. грн  

Кошти обласного бюджету надаються на наступні цілі: 
- суб’єктам підприємництва, які здійснюють діяльність в галузі ягідництва та овочівництва для часткового 
відшкодування вартості придбаних  тепличних конструкцій, тунелей та обладнання до них в розмірі до 70% їх 
вартості, але не більше ніж 200 тис. грн одному суб’єкту підприємництва один раз у три роки 
- суб’єктам підприємництва у галузі рибництва для часткового відшкодування вартості рибопосадкового 

матеріалу для відтворення і зариблення водойм у розмірі 50% його вартості, але не більше ніж: 40,0 грн/кг для 
рослиноїдних порід риб, 50,0 грн/кг - для коропових та інших порід риб, крім ціних порід, та не більше ніж 
200,0 тис. грн одному суб’єкту підприємництва; 

- дотації на площу зариблених водних об’єктів у розмірі  до 5000,0 грн. на гектар, але не більше ніж на 10 
гектарів зариблених водних  угідь. 

ЗАВДАННЯ 2 

Фінансова підтримка на здешевлення вартості основних засобів надається сімейним фермерським 
господарствам один раз на три роки протягом часу дії Комплексної програми. 

Сімейні фермерські господарства, які одержали підтримку по Комплексній програмі у 2021 році можуть 
брати участь у цьому напрямі програми у 2022 році за умови відшкодування вартості придбаних основних 
засобів в розмірі до 70% їх вартості, але не більше ніж 50 тис. грн одному СФГ. 



РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА НІШЕВОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ПРОДУКЦІЇ 

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ВИРОБНИЦТВО 
НІШЕВОЇ, ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ, ОВОЧЕВОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ПРОДУКЦІЇ – 1 400 ТИС. ГРН  

 Кошти обласного бюджету надаються на наступні цілі: 
- виробникам нішевих культур для часткового відшкодування вартості придбаного високорепродукційного насіння 
(жита, тритикале, гречки, проса, олійного льону, квасолі, гороху, вики, бобів, гірчиці, редьки олійної, аспарагусу 
(спаржі), батату, овочів закритого грунту, капусти (броколі, брюсельської, цвітної), гарбузів, кабачків, патисонів, 
петрушки, селери, пастернаку, ріпи, редьки, редиски) не нижче першої репродукції або першого покоління 
гібриду в розмірі  до 50% вартості насіння, але не більше ніж 50,0 тис. грн одному суб’єкту підприємництва; 
- виробникам плодових, ягідних та овочевих культур для часткового відшкодування витрат за придбані 
мікробіологічні засоби для захисту та живлення у розмірі 50% вартості, але не більше ніж 50,0 тис.грн одному 
суб’єкту підприємництва;  
- виробникам органічної сільськогосподарської продукції для відшкодування вартості сертифікації органічного 
виробництва, але не більше ніж 30,0 тис грн одному суб’єкту підприємництва, за виключенням суб’єктів 
підприємництва, які скористались аналогічною підтримкою за рахунок коштів державного бюджету. 

СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

СУБВЕНЦІЯ ТГ НА ЗАХОДИ: 
- З ПОЛІПШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ПАСОВИЩ – 3 000 ТИС. ГРН 
- З ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ С/Г ПРИЗНАЧЕННЯ – 1 225 ТИС.ГРН  

ЗАВДАННЯ 3 

ЗАВДАННЯ 4 

З формами заявок та переліком документів, які подаються для участі в Комплексній 
програмі можна ознайомитись на  офіційному веб-сайті Львівської обласної державної 
адміністрації – www.loda.gov.ua  (сторінка Департаменту в рубриці «Програми»). 
  

http://www.loda.gov.ua/


Кредити на які діє підтримка: 
- короткострокові, залучені для поповнення обігових коштів; 
- середньострокові, залучені для поповнення обігових коштів, придбання основних засобів 
сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією 
виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, а також з переробкою 
сільськогосподарської продукції; 
- довгострокові, залучені для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, 
обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та 
реконструкції виробничих об’єктів (у тому числі сховищ для зберігання зерна, овочів та фруктів). 

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ШЛЯХОМ 
ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ 

Постанова КМУ від 29.04.2015 року № 300 (зі змінами) 

У розмірі 1,5 облікової ставки НБУ, за залученими у національній валюті кредитами, наданими 
через уповноважені банки (зменшених на 5 відсоткових пунктів) надається суб'єктам 
господарювання агропромислового комплексу – (юридичним особам та ФОП): 
- у галузі тваринництва до 15 млн. грн на 1 суб’єкта; 
- за іншими видами сільськогосподарської діяльності (сума компенсації до 5 млн. грн на 1 
суб’єкта) 
 

Більш детально з умовами програми можна ознайомитись за посиланням 
https://minagro.gov.ua/ua/pidtrimka/finansovi-instrumenti   
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надається фізичним особам та суб’єктам господарювання, які є власниками від 10 до 300 
бджолосімей, у розмірі 200 грн за бджолосім’ю, яка є в наявності станом на 01 серпня. 
Максимальний розмір дотації становить 60,0 тис. грн  

ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА 
Постанова КМУ від 07.02.2018 року № 107 (зі змінами) 

надається суб’єктам господарювання (юридичним особам, ФОП, СФГ) за закуплені ними вітчизняні 
або імпортовані племінні тварини, бджоли, сперму та ембріони у розмірі до 80% вартості, але не 
більше ніж:  
за племінні телиці, нетелі, корови – 50,4 тис. грн за голову;  
за племінні свинки та кнурці – 16,0 тис. грн за голову;  
за племенні вівцематки, барани, ярки - 17,6 тис. грн за голову; 
за племенні козематки, цапа, кізочки, цапка - 17,6 тис. грн за голову; 
за сперму бугаїв/кнурів – 160 грн за дозу (не більше 3 доз на голову ВРХ та 5 доз на голову свиней); 
бджоли – бджолопакети – 800 грн, бджоломатки – 160 грн; 
за ембріони ВРХ – 800 грн за одну штуку 



ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА 

Надається суб’єктам господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, за кожну 
наявну прирощену корову власного відтворення, на яку збільшено основне стадо станом на 1 
липня поточного року порівняно з наявним поголів'ям корів станом на 1 січня поточного року 
в розмірі  30 000  гривень за одну голову. 

Надається юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми 
власності та фізичним особам - підприємцям, зокрема сімейним фермерським господарствам, 
які є власниками кіз та овець, за кожну наявну станом на 1 січня поточного року 
ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку кізочку, козематку, ярку, вівцематку 
в розмірі 1000 гривень за одну голову. 

6. 

Постанова КМУ від 07.02.2018 року № 107 (зі змінами) 

Більш детально з умовами програми можна ознайомитись за посиланням 
https://minagro.gov.ua/ua/pidtrimka/tvarinnictvo   
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Надається юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, за придбану 
техніку та обладнання вітчизняного виробництва, у розмірі 25% їх вартості (без 
урахування ПДВ) 

Документи для отримання часткової компенсації вартості техніки та комплектуючих, 
придбаних до 1 грудня поточного року, подаються до 5 грудня поточного року; 
придбаних з 1 грудня поточного року, - до 1 квітня наступного року. 

ЧАСТКОВА КОМПЕНСАЦІЯ ВАРТОСТІ ТЕХНІКИ ТА 
ОБЛАДНАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА  

Постанова КМУ від 01.03.2017 року № 130 (зі змінами) 

Оплата за техніку здійснюється через уповноважений банк 
Більш детально з умовами прогами та переліком техніки можна ознайомитись 
за посиланням: https://minagro.gov.ua/ua/pidtrimka/kompensaciya-sg-tehniki  
Техніка та обладнання, придбані з частковою компенсацією вартості, протягом 
3 років не підлягають відчуженню та використовуються за призначенням 
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Одержувачами державної підтримки є суб’єкти господарювання - юридичні особи незалежно від 
організаційно-правової форми та форми власності і фізичні особи - підприємці, що провадять діяльність у 
галузях садівництва, виноградарства та хмелярства. 

- проведені роботи із спорудження шпалери і встановлення системи крапельного зрошення та придбання 
матеріалів, необхідних для проведення таких робіт; 
- нове будівництво та реконструкція холодильників, цехів первинної переробки, об’єктів із заморожування; 
- придбані лінії товарної обробки плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди, автоматизовані лінії 
з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, лінії з переробки власно вирощених плодів, ягід та 
технічних сортів винограду на соки, пюре, виноматеріали  

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА, 
ВИНОГРАДАРСТВА ТА ХМЕЛЯРСТВА 

Постанова КМУ від 15.07.2005 року № 587 (зі змінами) 

За придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю 

Компенсація 30% вартості придбаної техніки, механізмів та обладнання (зокрема іноземного 
виробництва, які не виробляються в Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, 
садівництві і хмелярстві згідно з визначеним Мінагрополітики переліком 

Більш детально з умовами програми можна ознайомитись за посиланням 
https://minagro.gov.ua/ua/pidtrimka/sadivnictvo  
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ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ 
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

надається фермерському, сімейному фермерському господарству у власності яких 
перебуває від 5-ти корів усіх напрямів продуктивності, ідентифікованих та 
зареєстрованих відповідно до законодавства станом на 1 липня поточного року, за кожну 
корову 10 тис. грн, але не більше ніж 300 тис. грн  

здійснюватиметься відповідно до постанови КМУ від 22.05.2019 №565 протягом 10 
років у розмірі від 0,9 до 0,1 мінімального страхового внеску виключно за умови 
сплати решти внеску головою/членами СФГ  

Постанова КМУ від 07.02.2018 року № 106 (зі змінами) 



ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ 
ГОСПОДАРСТВ 

надається у розмірі 5 тис. грн на 1 гектар, але не більше ніж 100 тис. грн на оде  новостворене 
фермерське господарство (перші три роки після його створення) 

надається на конкурсних засадах на реалізацію бізнес-планів у розмірі до 500 тис. грн терміном до 
5 років усім фермерським господарствам окрім тих, які мають заборгованість перед Фондом 

Постанова КМУ від 07.02.2018 року № 106 (зі змінами) 

1) часткова компенсація витрат фермерським господарствам, пов’язаних з наданням 
сільськогосподарських дорадчих послуг (крім новостворених) у розмірі 90% вартості, але не більше 
ніж 10 тис. грн; 
2) фінансова підтримка новостворених фермерських господарств для отримання 
сільськогосподарських дорадчих послуг надається один раз в три роки у розмірі, що не перевищує 
36 тис. грн. 

Постанова КМУ  від  25.08.2004 №1102 

Більш детально з умовами програми можна ознайомитись за посиланням 
https://minagro.gov.ua/ua/pidtrimka/pidtrimka-fermerstva   
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ПІДТРИМКА ВИРОЩУВАННЯ НІШЕВИХ 
КУЛЬТУР ТА КАРТОПЛЯРСТВА 

НІШЕВІ КУЛЬТУРИ 

КАРТОПЛЯРСТВО (БУДІВНИЦТВО 
КАРТОПЛЕСХОВИЩ ТА ЦЕХІВ ПЕРЕРОБКИ 

Бюджетна субсидія за одиницю оброблюваних угідь (гречка, жито, просо та овес) надається 
суб'єктам господарювання на площі до 300 га, з розрахунку до 5 тис. грн на один га (в тому числі і 
насіннєвим господарствам) 

Підтримка надається сільськогосподарським товаровиробникам — юридичним особам незалежно 
від організаційно-правової форми, основною діяльністю яких є вирощування картоплі та/або 
виробництво продуктів переробки власно вирощеної картоплі. 
Фінансова підтримка надається у вигляді компенсації до 50 відсотків вартості (без урахування 
податку на додану вартість) нового будівництва холодильників для зберігання власно вирощеної 
картоплі (картоплесховищ), цехів первинної переробки власно вирощеної картоплі, побудованих і 
прийнятих в експлуатацію. 

Постанова КМУ від 11.08.2021 року № 886 

Постанова КМУ від 22.09.2021 року № 1008  

Більш детально з умовами програми можна ознайомитись за посиланням 
https://minagro.gov.ua/ua/pidtrimka/roslinnictvo/subsidiya-na-1-gektar-grechki  

Більш детально з умовами програми можна ознайомитись за посиланням 
https:///minagro.gov.ua/ua/pidtrimka/roslinnictvo/kartoplyarstvo-budivnicvo-
kartopleshovishch-ta-cehiv-pererobki  
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НОВІ НАПРЯМИ, ЯКІ ЗАДЕКЛАРОВАНІ, АЛЕ 
ПОСТАНОВИ НЕ ЗАТВЕРДЖЕНІ 

Страхування посівів озимої пшениці від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі у 
розмірі 60% від фактично сплачених страхових премій. 

СТРАХУВАННЯ С/Г ПРОДУКЦІЇ 

ПІДТРИМКА ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

ПІДТРИМКА МОЛОДИХ ФЕРМЕРІВ 

1. Бюджетна субсидія з розрахунку на одиницю оброблювальних угідь у розмірі 5 тис. грн, але не 
більше 20 га одному суб'єкту органічного виробництва. 

2. Відшкодування вартості сертифікації у розмірі 30% 

1. Надання безвідсоткових кредитів для купівлі землі сімейним фермерським господарствам (без 
набуття статусу юридичної особи) терміном до 10 років у розмірі до 1,0 млн.грн. 

2. Надання субсидії молодим фермерам віком до 35 років в розмірі 50,0 тис.грн. 

ПІДТРИМКА ВИРОБНИКІВ ОВОЧІВ 

1. Відшкодування до 50% вартості придбання ліній передпродажної доробки  
2. Відшкодування до 50% вартості придбання основних засобів та об'єктів зберігання 

(овочесховищ) 



https://www.hromady.loda.gov.ua 

ДЛЯ АГРАРІЇВ - https://www.hromady.loda.gov.ua/dlya-ahrariyiv 

ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ - https://www.hromady.loda.gov.ua/dlya-pidpryyemtsiv 

ДЛЯ ТВОГО ЗДОРОВ'Я- https://www.hromady.loda.gov.ua/dlya-tvoho-zdorovya 

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ - https://www.hromady.loda.gov.ua/sotsialni-harantiyi 

ФОКУС НА ТУРИЗМ - https://www.hromady.loda.gov.ua/dlya-turystiv 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !  

Тетяна Гетьман,  

директор департаменту АПР ЛОДА                      

Тел.: +38 (066) 718 09 18 

                   


