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ВСТУП 

Україна споконвіків була “житницею Європи”. Наші 
землі при вмілому господарюванні здатні прогоду-
вати сотні мільйонів людей. Але тепер українське 
село стрімко змінюється. І необхідно так впливати 

на ці зміни, щоб вони призвели до зміцнення укра-
їнського аграрного сектору і, зрештою, України 

в цілому.
Політика держави за час незалежності 

не була прихильною до приватного ви-
робника. Середній клас, самодостатні 

Богдан Панкевич, 
співзасновник УГП

активні люди сприймалися владою з 
пересторогою. І на це були підстави 
– такі громадяни завжди протистояли 

авторитарній чи олігархічній владі.
Українські фермери, як вагома частина українського середнього 

класу, були однією з рушійних сил наших Майданів, в перших рядах 
добровольців зупиняли російську агресію. Таким чином фермери є од-
нією з гарантій існування і розвитку України.

Саме фермерське господарство є найкращим рішенням для сіль-
ської родини, бо в такому випадку вона може сама розпоряджатися 
плодами своєї праці. При вмілому господарюванні люди стають за-
можними і розширюють бізнес. Діти набувають корисних навиків і ви-
ростають в пошані до праці. Співпраця (кооперація) із сусідніми фер-
мерами дає змогу здешевлювати виробничі витрати й успішно збувати 
продукцію. А також допомагати розвивати інфраструктуру та підвищу-
вати культурний рівень села.

Лише приватні фермерські господарства здатні зупинити обезлюд-
нення і деградацію українських сіл.

 
На даний час залишилося мало вільних земельних площ, а основні 

масиви обробляють великі і дуже великі господарства. Але ще існують 
можливості отримати землю для фермерського господарства. Влас-
ники паїв не завжди задоволені оплатою з боку агрохолдингів, багато 
хто планує віддати свої паї в оренду саме дрібним виробникам. Також 
ще є вільними невеликі площі, на яких успішно можна вести садівниц-
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тво, ягідництво та інші види діяльності. 
Українські фермери вже мають відповідний досвід і радо поділять-

ся ним з початківцями.
 
Чим більше буде фермерів в Україні, тим легше їм буде захищати 

свої права і добиватися державної підтримки так, як це практикують в 
європейських країнах. В Україні є достатня кількість сміливих, працьо-
витих людей, щоб успішно обробляти нашу землю, а не запрошувати 
сюди іноземців.

 
Українське село є не лише виробником якісної, здорової їжі. Воно 

також зберігає народну культуру, різноманітність наших регіональних 
особливостей, історичну пам’ять і сам волелюбний дух українського 
народу.

Тому українському фермерству – бути, і бути лише успішним!
 
Цей порадник повинен допомогти у заснуванні власної благород-

ної справи – фермерського бізнесу.

В добру путь!
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Про те, що вкладати час та зусилля в 
сільське господарство таки варто, багато 
партійців Української Галицької Партії 
засвідчують власним прикладом. Се-
ред них – фермер з Тернопільщини Пе-
тро Метельський. Ось уже кілька років  Петро Метельський

“Господарювати на власній 
землі в рази вигідніше, ніж 

здавати землю в оренду” 

він доводить, що і вдома можна успішно створювати робочі місця, 
ефективно залучати інвестиції в громаду, систематично платити чи-
малі податки в місцевий бюджет і поширювати цю тенденцію на всю 
Галичину.

Не маючи великих статків, Петро зумів організувати таке фермер-
ське господарство, яке розрослося вже до 100 гектарів землі. Він пе-
реконаний, що сотні малих фермерів – це значно краще, ніж кілька 
великих агрохолдингів. 

Спільно з однодумцями Петро Метельський заснував перший у За-
хідній Україні зерновий кооператив, який об’єднав малих фермерів, 
забезпечив хороші умови для їх праці, а також спромігся побудувати 
елеватор.

Отже, кілька тез про переваги фермерства від нашого партійця:
– Десять гектарів української землі приносять власнику до 100 тисяч 

гривень чистого доходу за рік.
– Чим більша ділянка, яку обробляєте, тим вищий дохід. Тобто 10 га 

+ 10 га принесуть вже не 200 тисяч, а більше!
– Якщо маєте 20 га, то отримаєте близько 9 тис. доларів річного при-

бутку або трохи більше 20 тисяч гривень в розрізі місяця. Це для села 
дуже хороші гроші, які заробити в інший спосіб одній людині надто 
важко!

– Якщо займатися посівом зернових культур на ділянці в 10–20 га, 
то це забере в господаря сумарно всього до 10 днів на рік. Це чудо-
во, адже відпрацювавши їх, ви отримаєте ресурс, який дозволить вам 
вільніше прожити рік. 

Хіба перелічені факти не чудова мотивація, щоб зайнятися сіль-
ським господарством? 



8

І БЛОК
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
Що таке фермерське господарство?

Фермерське господарство (ФГ) — це форма підприємницької ді-
яльності громадян, в основі якої лежить виготовлення сільгосппро-
дукції, ї ї переробка та реалізація з метою отримання прибутку. До 
того ж ця підприємницька діяльність проводиться на земельних ді-
лянках, наданих громадянам у власність та/або користування (у тому 
числі в оренду) для ведення фермерського господарства, товарного 
сільгоспвиробництва чи особистого селянського господарства.

Як краще оформити своє фермерське господарство,
також сімейне фермерське господарство?

Фермерське господарство може бути створене в одній із двох ор-
ганізаційно-правових форм за рішенням засновника: 1) як юридична 
особа або 2) як фізична особа-підприємець (ФОП).

Декілька років тому в юридичну термінологію ввели поняття “сі-
мейне фермерське господарство”. Отримати цей статус можна за 
таких умов:

використання при здійсненні господарської діяльності праці ви-
ключно членів однієї сім’ї. При цьому залучення інших громадян може 
здійснюватися тільки для виконання сезонних та окремих робіт;

головою сімейного фермерського господарства може бути лише 
член відповідної сім’ї. 

Фермерське господарство може бути створене одним або кілько-
ма громадянами України, які є родичами або членами сім’ї, відповідно 
до закону. Тобто, діюче законодавство не встановлює обмежень щодо 
кількості осіб, які можуть виступати його засновниками. 

Що потрібно, щоб зареєструвати фермерське
господарство як ФОП? А як юридичну особу? 

Згідно із законодавством України для державної реєстрації ство-
рення юридичної особи подаються такі документи:
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заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
заява про обрання юридичною особою спрощеної системи опо-

даткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію 
як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення 
до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвер-
дженими відповідно до законодавства, — за бажанням заявника;

статут фермерського господарства, у якому зазначається наймену-
вання господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета 
діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), орга-
ни управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до 
господарства та виходу з нього та інші положення, що не суперечать 
законодавству України;

документ про сплату адміністративного збору.

Зауважте, що фермерське господарство може бути зареєстро-
ване також в організаційно-правовій формі фізичної особи-під-
приємця. Можна визначити такі його особливості:

організовується фізичною особою-підприємцем самостійно або 
спільно з членами сім’ї;

правовою основою організації такого господарства є договір про 
створення сімейного фермерського господарства, який укладається 
членами однієї сім’ї в письмовій формі та підлягає нотаріальному по-
свідченню. Умови договору про створення сімейного фермерського 
господарства визначають: найменування, місцезнаходження (адре-
су) господарства, мету та види його діяльності; порядок прийняття 
рішень та координації спільної діяльності членів господарства; пра-
вовий режим спільного майна членів господарства; порядок покрит-
тя витрат та розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності 
господарства між його членами; порядок вступу до господарства та 
виходу з нього; трудові відносини членів господарства, інші положен-
ня, що не суперечать чинному законодавству;

головою сімейного фермерського господарства без статусу юри-
дичної особи є член сім’ї, зареєстрований як фізична особа-підприє-
мець і визначений договором про створення сімейного фермерсько-
го господарства;

від імені сімейного фермерського господарства без статусу юри-
дичної особи має право виступати голова цього господарства або 
уповноважений ним один із членів господарства;

!
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статут при створенні сімейного фермерського господарства без 
статусу юридичної особи не потрібен;

на діяльність фермерського господарства в організаційно-право-
вій формі фізичної особи-підприємця поширюються норми глави 5 
“Фізична особа-підприємець” Цивільного кодексу України від 16 січня 
2003 р. На відміну від фермерського господарства, яке створюється 
як юридична особа і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 
належним йому майном (складеним капіталом), фермер-підприємець 
відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяль-
ністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може 
бути звернено стягнення. 

Документи, що подаються заявником для державної реєстра-
ції фізичної особи-підприємця, визначені у ст. 18 Закону України 
“Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-під-
приємців та громадських формувань”. 

Для державної реєстрації фермерського
господарства без створення юридичної особи
підприємцем подаються такі документи:

заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;
заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподатку-

вання та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як плат-
ника податку на додану вартість за формою, затвердженою централь-
ним органом виконавчої влади;

нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або 
піклувальника чи органу опіки та піклування — для фізичної особи, яка 
досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою 
діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності.

На яку групу як ФОП краще оформити свою
діяльність?

Наразі для ФОП, на базі якого будуть створювати сімейне фермер-
ське господарство, можна обрати одну з чотирьох систем оподатку-
вання. 

Перша – єдиний податок (ЄП) групи 4, що є найпопулярнішою сис-
темою оподаткування. 
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Платниками ЄП групи 4 можуть бути тільки підприємства- сіль-
госптоваровиробники. При цьому частка сільгосптоваровиробництва 
за попередній податковий рік у них має дорівнювати або перевищу-
вати 75 %. 

Об’єкт ЄП — площа власних та орендованих сільгоспугідь (ріллі, 
сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного 
фонду. 

Базою для ЄП є: 
а) рілля, сіножаті, пасовища і багаторічні насадження — нормативна 

грошова оцінка одного гектара відповідних сільгоспугідь; 
б) землі водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків, водосхо-

вищ) — нормативна грошова оцінка ріллі в області. 
Вимоги: 
1. ФОП має провадити діяльність виключно в межах фермерського 

господарства. Тобто, не може бути інших напрямків діяльності (тор-
гівля тощо).

2. ФОП повинен здійснювати виключно вирощування, відгодову-
вання сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку 
такої власновирощеної або відгодованої продукції та ї ї продаж. Таким 
чином, ФОП не може займатися, наприклад, торговельною діяльністю 
тощо. Вочевидь, ФОП не матиме права також надавати послуги влас-
ною сільгосптехнікою на сторону. 

3. ФОП не може використовувати працю найманих осіб. Тобто, та-
кий ФОП не може укладати з найманими працівниками трудових до-
говорів. Разом з тим немає законодавчої заборони використовувати 
працю фізичних осіб на підставі цивільно-правових договорів.

4. Членами фермерського господарства на базі такого ФОП мо-
жуть бути лише члени сім’ї у визначенні ч. 2 ст. 3 СКУ. Тобто, фермер-
ське господарство має бути сімейним, що ми вже розглянули вище. 

5. Площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фон-
ду у власності та/або користуванні членів господарства має становити 
не менше 2 гектарів, але не більше 20 гектарів.

Сільгоспники — платники ЄП групи 4 звільнені від сплати:
1. податку на прибуток;
2. земельного податку за ділянки, які використовують для сіль-

госптоваровиробництва;
3. рентної плати за спеціальне використання води.



12

Окрім звільнення від сплати частини податків, перевагою ЄП є від-
носно невисокі (порівняно з податком на прибуток) ставки податку. 
Між тим розмір ЄП не прив’язаний до результатів діяльності аграрія. 
Тому він вигідний для високорентабельних ФГ або для тих, кому в сіль-
госпдіяльності достатньо невеликої ділянки землі, адже сільгосп-ЄП 
розраховується від розміру земельної ділянки.

Друга – єдиний податок групи 2. 
Третя – єдиний податок групи 3.
Четверта – загальна система оподаткування. 

Звісно, кожна з цих систем оподаткування має свої обмеження та 
особливості. Насамперед, громадянам, які створюють ФГ, потрібно 
запланувати, які доходи вони планують отримати; спрогнозувати ви-
трати та інші показники діяльності. Маючи ці прогнозні дані, розрахо-
вують податкове навантаження із застосуванням кожної з наведених 
систем оподаткування. Відповідно, найбільш доречною буде та систе-
ма, за якої податкове навантаження нижче. Її і варто обирати.

Цьогоріч було ухвалено низку змін в земельному законодавстві. 
Тож що зміниться для власників паїв та представників фермерських 
господарств?

Хто може купити пай?

Купити пай у його власника з 1 липня 2021 року може будь-яка фі-
зична особа, але обов’язково громадянин України. Одній особі можна 
буде продати не більше 100 гектарів. Першочергове право на купів-
лю землі має її орендар. Але якщо землю орендує агрофірма, то вона 
зможе придбати землю у власника лише з 1 січня 2024 року, коли от-
римають право купувати паї юридичні особи. Причому одній фірмі – не 
більш як 10 тисяч гектарів.

Як продавати пай?

Коли власник землі знаходить покупця, то може запропонувати 
орендареві викупити землю на своїх умовах. Агрофірма, нагадаємо, 
не може викуповувати паї до 1 січня 2024 року, але у неї є переважне 
право на купівлю. Його вона може перевідступити вашому покупцеві.
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Як отримати землю для фермерського
господарства?
Відповідно до ст. 118 “Порядок безоплатної приватизації земель-

них ділянок громадянами” Земельного кодексу України особа, яка 
виявила бажання створити фермерське господарство на землях, 
отриманих у власність чи користування зі складу земель державної 
чи комунальної власності, повинна мати досвід роботи у сільському 
господарстві або освіту, здобуту в аграрному навчальному закладі. 

Перелік документів, що підтверджують досвід
роботи у сільському господарстві: 

виписка з трудової книжки громадянина із записами, які підтвер-
джують стаж роботи в сільському господарстві;

архівна довідка, що містить інформацію про стаж роботи громадя-
нина в сільському господарстві, видана на підставі архівних докумен-
тів із зазначенням їх пошукових даних;

копія трудового договору (угоди) між працівником і власником 
підприємства, організації, уповноваженим ним органом чи фізичною 
особою, за яким (якою) працівник виконував роботи (надавав послуги) 
у сільському господарстві;

виписка з погосподарської книги про ведення особистого селян-
ського господарства або участь у веденні особистого селянського 
господарства;

відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців про види економічної діяльності у галузі сіль-
ського господарства, що здійснюються фізичною особою-підприєм-
цем.

Зауважте, що при створенні фермерського господарства ці ви-
моги висуваються лише до особи, яка виступає його засновни-
ком та буде набувати права на земельну ділянку для ведення 
господарства. 

Особа, що бажає створити фермерське господарство, може 
отримати земельну ділянку для його ведення зі складу земель 
державної чи комунальної власності у власність або оренду. 

!
!
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Згідно ст. 121 Земельного кодексу України громадяни України 
мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із 
земель державної або комунальної власності для ведення фер-
мерського господарства в розмірі земельної частки (паю), ви-
значеної для членів сільськогосподарських підприємств, роз-
ташованих на території сільської, селищної, міської ради, де 
розташоване фермерське господарство. 

Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано 
декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної 
частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У 
разі відсутності сільськогосподарських підприємств на терито-
рії відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається 
як середній по району.

Джерела:
www.growhow.in.ua/yak-zareyestruvaty-fermerske-gospodarstvo/

wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%
B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%8
0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0

www.golovbukh.ua/article/8321-smeyne-fermerske-gospodarstvo-u-form-fop

i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/may/issue-38/article-36315.html 

!

!
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ІI БЛОК
ПОРАДИ НОВОСТВОРЕНИМ 
ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВАМ 

З чого починати молодому фермеру?

1. Чітко знати, чого ви хочете, чим будете займатись. Бо кожна сфера 
діяльності унікальна, має багато своїх особливостей.

2. Гроші. Ви можете спиратися на власні кошти чи кредитні, але в 
будь-якому випадку повинні розуміти, що для старту роботи в сіль-
ському господарстві потрібні фінанси.
У наш час дуже непросто працювати дрібному фермеру. Він має 
невелику кількість землі, відповідно, в порівнянні з агрохолдинга-
ми не може дозволити собі придбати за оптовими цінами добрива, 
пальне, насіння тощо.

3. Велике значення має наявність землі сільськогосподарського при-
значення. Тобто, мова йде про власну землю чи про землю постій-
ного користування для ведення фермерського господарства. 
Людям, які не мають власних земельних ділянок, доведеться шука-
ти вільні землі та, відповідно, брати їх в оренду чи купувати. Слід 
зауважити, що об`єднані територіальні громади можуть формува-
ти банк земель для фермерського запасу і, відповідно, передавати 
такі землі в користування чи в оренду.

4. Форма діяльності. Про це ви можете більше дізнатися в розділі 1 
цього довідника. Зауважте, що реєстрація займе чимало часу. 

5. Наймані працівники у фермерському господарстві. Чинне законо-
давство не передбачає вимоги обов’язково мати найманих праців-
ників. Це на розсуд фермерів. Але якщо такі рішення будуть при-
йняті, то це додаткове податкове навантаження на вас. У першому 
розділі є детальна інформація щодо податків.

Ринок збуту

 Щодо ринку збуту. Кожен фермер шукає ринок збуту сам. Звісно, 
краще, коли б цим займалися спеціалісти з продажів, однак не завжди 
фермерські господарства можуть дозволити собі оплачувати роботу 
таких фахівців. Цю проблему гарно може вирішити кооперація, коли 
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послуги такого спеціаліста фермери оплачують спільно.

Якість товару

Якість товарів та послуг має вирішальне значення. Бо від цього за-
лежить збут і репутація в майбутньому.

Кооперація

Справжня добра кооперація фермерів могла б вирішити дуже ба-
гато проблем, з якими стикаються сільгоспвиробники, однак культу-
ра спільного управління — чималий виклик. Та у перспективі над цим 
однозначно потрібно працювати. Найкращий спосіб кооперації - як в 
європейських країнах, коли незалежні фермери об’єднують зусилля 
для вирішення спільних потреб - закупівлі пального, добрив, хімзахи-
сту, оренди техніки, побудови складських приміщень, збуту продукції

Погодні умови

Фермери дуже залежать від погодних умов, які інколи можуть зни-
щити чи не весь урожай. В Україні потрохи розвивається процес агро-
страхування. Проте страховики не дуже охоче укладають договори, 
бо це великі ризики і, відповідно, втрати. Держава має працювати над 
програмою державного страхування.

Що чекає фермерів? 

Ринок землі сільськогосподарського призначення прогнозовано 
передбачає збільшення орендної плати за земельні ділянки. Це, від-
повідно, додаткові навантаження.

Дрібні фермери

Зараз людей, які хочуть займатися сільським господарством, стає 
все менше, тому потрібно максимально підтримувати дрібного фер-
мера. Тут діє просте правило: “Хто втягнувся, той і буде працювати на 
землі”.
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Як з добривами та хімзахистом?

Органічні та мінеральні добрива - необхідна умова доброго вро-
жаю. Потрібно мати відповідні джерела постачання. Рослини хворі-
ють і їх атакують шкідники. Потрібно враховувати витрати на дієвий 
захист і тут потрібні поради спеціалістів. Рослини хворіють від безлічі 
хворіб та шкідників. Однозначно, має бути дієвий захист від них. Тому 
треба уважно вивчати, дізнаватися і консультуватися щодо засобів за-
хисту та їх застосування. Тут стане в нагоді якісна освіта агронома. 

Що треба, щоб дрібне фермерство розвивалося?

Освіта. Поки в нас не буде належної професійної підготовки фер-
мерів, доти завжди буде брак кваліфікованих кадрів;

В нас не має бути “наїздів податкової та інших контролюючих орга-
нів”. Бізнес не може працювати у страху. З цими “наїздами” потрібно 
боротися, особливо в правовому полі.

Дотації та програми підтримки. Якщо сільське господарство є прі-
оритетом для держави, то, звісно, держава має підтримувати його всі-
ма можливими заходами. 

Фермерство — це відповідальність. Фермер повністю занурений у 
свою справу, бо власність зобов’язує. Їй потрібно віддати дуже бага-
то часу. Гроші мають заробляти гроші. Тому вкрай необхідно постійно 
розвиватися.

Головне — мати бажання працювати. Це ризикований бізнес. Але 
треба його любити, так би мовити, горіти власною справою. 
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ІII БЛОК
ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ
ФЕРМЕРСТВА 

Фінансова підтримка надається: 
фермерському господарству, 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 зем-
лі сільськогосподарського призначення;

зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, 
у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільсько-
господарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу 
(виручки).

Підтримка надається через уповноважений банк, що підписав з Мі-
нагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва

Фінансова підтримка надається одержувачам за 
такими напрямами:

Часткова компенсація витрат фермерським господарствам, пов’я-
заним з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами 
(крім новостворених)

(у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 гривень).
Фінансова підтримка новостворених фермерських господарств 

для отримання сільськогосподарських дорадчих послуг
(надається один раз у розмірі, що не перевищує 36 000 гривень, за 

умови попередньо укладеного до кінця поточного бюджетного періо-
ду договору та на підставі акта/актів виконаних робіт).

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - но-
воствореним фермерським господарствам

(Фермерські господарства протягом перших трьох років після 
створення (реєстрації в ЄДР) можуть отримати бюджетну субсидію 
на одиницю оброблюваних угідь (1 га). Субсидія надаватиметься один 
раз на рік виключно для провадження сільськогосподарської діяльно-
сті в розмірі 5 000 грн на 1 га, але не більше 100 000 грн). 

Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів усіх напрямів 
продуктивності
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(надається на безповоротній основі одержувачам, у власності яких 
перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відпо-
відно до законодавства за кожну наявну станом на 1 липня поточного 
року корову в розмірі 5 000 гривень, але не більше 250 000 грн). 

 
Порядок отримання фінансової підтримки

Бюджетна субсидія (на 1 гектар) новоствореним фермерським 
господарствам (у перші три роки після його створення для прова-
дження сільськогосподарської діяльності)
1. Для отримання субсидії новоствореним фермерським господар-

ствам слід особисто подати до регіональних відділень Укрдер-
жфонду заявку і такі документи:
копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) 
або копію договору (декларації) про створення сімейного фермер-
ського господарства;
копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого 
доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські 
господарства, які зареєстровані в поточному році, — копію фінансо-
вого звіту або податкову декларацію платника податку за останній 
звітний період;
одну з таких відомостей з Державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно, що підтверджують право власності та/або користу-
вання земельною ділянкою, актуальну на дату подання заявки; 
стосовно земель фермерського господарства як юридичної особи 
— для земельних ділянок, що перебувають у власності та/або корис-
туванні фермерського господарства, або земельних ділянок, які 
перебувають у користуванні голови фермерського господарства, 
наданих йому із земель державної або комунальної власності для 
ведення фермерського господарства;
стосовно земель фермерського господарства, створеного без 
набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону 
України “Про фермерське господарство”, для земельних ділянок, 
які перебувають у власності та/або користуванні членів фермер-
ського господарства. 
Подаються оригінали або належним чином засвідчені копії доку-
ментів в електронній та паперовій формі. 
Граничний строк подання документів до регіональних відділень 
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Укрдержфонду для отримання бюджетної субсидії — 30 жовтня по-
точного року. 
 

2. Отримати кошти на рахунок в уповноваженому банку.
 
Часткова компенсація витрат фермерським господарствам, пов’я-

заних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами 
(крім новостворених) 

Часткова компенсація витрат фермерським господарствам, пов’я-
заних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами 
(крім новостворених) за напрямами зоотехнія, ветеринарія, агроно-
мія, оподаткування в сільському господарстві, бухгалтерський облік в 
сільському господарстві, управлінський облік, органічне виробництво, 
залучення фінансово-кредитних ресурсів, впровадження систем без-
печності під час виробництва харчових продуктів і кормів для тварин, 
екологічне управління та зовнішньоекономічна діяльність надається у 
розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 гривень. 

Для отримання часткової компенсації
одержувач подає уповноваженому банку 
заявку та такі документи:

копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) 
або копію договору (декларації) про створення сімейного фермер-
ського господарства, дійсну на дату подання заявки;
копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого 
доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
останній рік;
копію сертифіката на право надання дорадчих послуг, виданого 
сільськогосподарській дорадчій службі, яка зареєстрована відпо-
відно до Закону України “Про сільськогосподарську дорадчу діяль-
ність” та з якою укладено договір;
копію договору про надання дорадчих послуг;
копію акта про надання дорадчої послуги;
копію платіжного доручення про оплату послуг згідно з договором.

Граничний строк подання документів для отримання часткової 
компенсації — 15 листопада поточного року.!
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Отримати кошти на рахунок в уповноваженому банку.
 

Фінансова підтримка новостворених 
фермерських господарств для отримання 
сільськогосподарських дорадчих послуг 

Фінансова підтримка новостворених фермерських господарств 
для отримання сільськогосподарських дорадчих послуг за напря-
мами зоотехнія, ветеринарія, агрономія, оподаткування в сільсько-
му господарстві, бухгалтерський облік в сільському господарстві, 
управлінський облік, органічне виробництво, екологічне управління, 
залучення фінансово-кредитних ресурсів та диверсифікація сільсько-
господарської діяльності надається один раз у розмірі, що не пере-
вищує 36 000 гривень, за умови попередньо укладеного до кінця 
поточного бюджетного періоду договору та на підставі акта/актів ви-
конаних робіт.
1. Укласти Договір з сільськогосподарською дорадчою службою або 

сільськогосподарським дорадником/експертом-дорадником, за-
реєстрованим у встановленому законодавством порядку суб’єк-
том підприємницької діяльності.

2. Подати уповноваженому банку заявку та такі документи:
копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) 
або копію договору (декларації) про створення сімейного фермер-
ського господарства;
копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого 
доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
останній рік, а фермерські господарства, які зареєстровані в по-
точному році, — копію фінансового звіту або податкову декларацію 
платника податку за останній звітний період;
копію сертифіката на право надання дорадчих послуг, виданого 
сільськогосподарській дорадчій службі, або кваліфікаційного сві-
доцтва сільськогосподарського дорадника/експерта-дорадника, 
які зареєстровані відповідно до Закону України “Про сільсько-
господарську дорадчу діяльність” та з якими укладено договір;
копію договору про надання сільськогосподарських дорадчих по-
слуг;
акт/акти виконаних робіт.
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Граничний строк подання документів для отримання фінансової 
підтримки — 15 листопада поточного року.

3. Отримати кошти на рахунок в уповноваженому банку.

Спеціальна бюджетна дотація за утримання 
корів усіх напрямів продуктивності 

Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів усіх напрямів 
продуктивності надається на безповоротній основі одержувачам, у 
власності яких перебуває від п’яти корів*, ідентифікованих та зареє-
строваних відповідно до законодавства; за кожну наявну станом на 1 
липня поточного року корову в розмірі 5 000 гривень, але не більше 
250 000.
1. Подати до структурного підрозділу облдержадміністрації заявку із 

зазначенням кількості корів (станом на 1 липня поточного року) та 
такі документи:
довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; — копію 
статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або ко-
пію договору (декларації) про створення сімейного фермерського 
господарства, дійсну на дату подання заявки; 
копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого 
доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
останній рік, а фермерські господарства, які зареєстровані в по-
точному році, — копію фінансового звіту або податкову декларацію 
платника податку за останній звітний період.

Граничний строк подання документів для отримання дотації за 
утримання корів — 31 серпня поточного року.

2. Отримати кошти на рахунок в уповноваженому банку. 
 
* Дотація за утримання корів надається одержувачам, які не отри-

мували протягом поточного бюджетного періоду дотацію за приріст 
поголів’я корів.

 
Надання кредитів фермерським господарствам здійснюється через 
Український державний фонд підтримки фермерських господарств

!

!

!
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Порядком використання коштів, передбачених у державному бю-
джеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвер-
дженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 
року № 1102, встановлено надання фінансової підтримки через Укр-
держфонд на поворотній основі у сумі, що не перевищує 500 тис. гри-
вень, строком до п’яти років із забезпеченням виконання зобов’язан-
ня щодо повернення бюджетних коштів. https://udf.gov.ua/

Здешевлення кредитів
Кому видаватимуться кошти?

Суб’єктам господарювання АПК юридичним особам, незалежно 
від організаційно-правової форми та форми власності, та фізичним 
особам- підприємцям.

Розмір компенсації

1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нараху-
вання відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними до-
говорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів.

Які є обмеження у компенсації?

15 млн грн – на суб’єкта (у т. ч. пов’язаних із ним осіб), які провадять 
діяльність у галузях тваринництва та використали кредитні кошти для 
покриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у галузі тва-
ринництва.

5 млн грн – на суб’єкта (у т. ч. пов’язаних із ним осіб) для інших по-
зичальників. 

На що надається підтримка?

На компенсацію відсоткових ставок за кредитами:
короткостроковими кредитами, залученими для поповнення обі-

гових коштів;
середньостроковими кредитами, залученими для поповнення обі-

гових коштів, придбання основних засобів сільськогосподарського 
виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і рекон-
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струкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, 
а також з переробкою сільськогосподарської продукції;

довгостроковими кредитами, залученими для придбання основних 
засобів сільськогосподарського виробництва, обладнання для вироб-
ництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та 
реконструкції виробничих об’єктів (у тому числі сховищ для зберіган-
ня зерна, овочів та фруктів). 

Вимоги до учасників: 

не мати порушених справ про банкрутство, не бути банкрутами, не 
перебувати на стадії ліквідації;

не мати на перше число місяця, в якому буде прийматися рішення 
щодо здійснення виплат, простроченої більше ніж на 6 місяців забор-
гованості з платежів, контроль за виконанням яких покладено на ор-
гани ДПС;

компенсація не надається позичальникам за укладеними кредит-
ними договорами, відсотки за користування якими здешевлюються за 
рахунок коштів, передбачених для інших державних та регіональних 
програм.

 
Дії, необхідні для отримання компенсації відсотків: 

залучити кредити (поновлювальні та непоновлювальні) в уповно-
важеному банку; 

використати кредитні кошти за цільовим призначенням; 
сплачувати відсотки за користування кредитами.
 
За який період підлягають відшкодуванню
відсотки за рахунок коштів поточного
бюджетного року?

Нараховані та сплачені відсотки за користування кредитами за сі-
чень— жовтень поточного року та листопад—грудень минулого року.

 
Коли і куди необхідно звернутися та
подати документи?
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Щороку до 1 листопада подати уповноваженим банкам (де залуче-
но кредит) заявку на отримання компенсації.

 
Коли і куди надійдуть кошти?

Щомісячно, виходячи із суми фактично сплачених відсотків за ко-
ристування кредитами та у межах виділених асигнувань, на рахунок, 
відкритий в уповноваженому банку.

Інформація з сайту Міністерства аграрної політики та продовольства за посиланням 

https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/kompensaciya-sg-tehniki”
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IV БЛОК
НАВЧАННЯ ДЛЯ ФЕРМЕРІВ 
1. Український державний фонд підтримки фермерських гос-

подарств 
Це державна бюджетна установа, яка виконує функції з реалізації 

державної політики щодо підтримки становлення і розвитку фермер-
ських господарств.
www.udf.gov.ua

2. Портал для підприємців. 
Навчання, гранти, підтримка 

www.sme.gov.ua/program_type/programy-mizhnarodnoyi-tehnichnoyi-
dopomogy/ 

3. Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва 
(UHBDP) 

Пропонує фермерам у будь-який зручний час переглянути безкош-
товні навчальні вебінари на теми виробництва, маркетингу, сертифі-
кації та створення доданої вартості сільгосппродукції: 
www.uhbdp.org/ua/teaching/webinars 

4. Онлайн-асистент фермера
20 безкоштовних курсів для фермерів: 

www.kurkul.com/spetsproekty/438-top-20-bezkoshtovnih-kursiv-dlya-
fermeriv 

5. Інтенсивний онлайн-курс “Агрономія” 
Створено Українським клубом аграрного бізнесу за підтримки 

ЄБРР: 
w w w . c o u r s e s . p r o m e t h e u s . o r g . u a / c o u r s e s / c o u r s e -
v1:UCAB+AGRO101+2021_T1/about 

6. Метео Фарм 
Уніфікований сервіс прогнозування погоди, ймовірності розвитку 

хвороб та появи шкідників. Для користувачів цього сервісу є можли-
вість відстежувати агрокліматичні умови згідно даних метеостанцій 
на будь-якому конкретному полі, зберігати цю інформацію в архіві, 
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прогнозувати початок польових робіт завдяки даним виміряних опа-
дів та температур, правильно “ловити” моменти для обприскування 
полів і, зрештою, отримувати кращий урожай із меншими витратами:
www.meteo.farm/?utm_source=kurkul&utm_medium=article 

7. Платформа для комунікації крупних зернових підприємств 
та простих фермерів

За допомогою цього ресурсу є змога відстежувати закупівельні 
ціни на зернові й зернобобові: 
w w w . z e r n o t o r g . u a / ? u t m _ s o u r c e = k u r k u l . c o m & u t m _
medium=article&utm_campaign=promo 

8. Zernovoz.ua: всеукраїнський сервіс, створений для об’єднан-
ня вантажовласників зернових культур і перевізників 

Сервіс для пошуку та замовлення транспорту для перевезень зер-
на. Має на меті спростити підбір транспорту замовникам та відкрити 
доступ перевізникам до нових замовлень: 
w w w . z e r n o v o z . u a /u k _ U A / ? u t m _ s o u r c e = k u r k u l . c o m & u t m _
medium=article&utm_campaign=promo 

Великий обсяг корисної, у значній мірі вже опрацьованої ін-
формації можна знайти на сайтах:

Ресурсного центру “Гурт” www.gurt.org.ua
Інформаційного порталу некомерційних організацій України “Гро-

мадський простір” www.prostir.ua/category/grants
“Велика ідея” www.biggggidea.com 
Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад www.vassr.org

Інформація про навчання, стажування розміщується на сайтах:
“Platforma” www.platfor.ma
“Mladinfo” www.mladiinfo.eu
“Unistudy” www.unistudy.org.ua/short-term/training
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V БЛОК
АГРОСТРАХУВАННЯ 
У багатьох аграрних країнах страхування для фермерів відіграє 

важливу роль у мінімізації ризиків. Натомість вітчизняні аграрії досить 
скептично ставляться до можливості застрахувати свій урожай, бо не 
знають про переваги і не вірять у виплати.

Верховна Рада України на засіданні 1 липня 2021 року ухвалила закон, 
який вносить зміни до Податкового кодексу та регулює відносини, пов’я-
зані зі страхуванням сільгосппродукції з державною підтримкою.

Обсяг часткового відшкодування сільськогосподарським товаро-
виробникам страхових платежів визначено на рівні до 60 %.

Також скасовується положення щодо страхування сільськогоспо-
дарської продукції через Аграрний страховий Пул та уточнюються 
повноваження Нацбанку як органу, що здійснює нагляд за страховою 
діяльністю.

До сільськогосподарських страхових ризиків при страхуванні 
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень нале-
жать:

сильні морози, заморозки, вимерзання, льодяна кірка;
сильний вітер (у тому числі ураганний вітер, шквал, смерч), пилова 

буря, град, удар блискавки та пожежі, спричинені блискавкою;
сильні дощі і зливи, тривалі дощі, повінь (паводок);
сильна спека, засуха (посуха), суховій, комплекс посушливих умов;
випрівання, вимокання, випирання, випадіння;
сель, лавина, земельний зсув;
землетрус;
епіфітотія (широке вибухоподібне розповсюдження інфекційної 

хвороби рослин, спалах масового розмноження шкідника рослин), 
вторинні хвороби рослин;

крадіжки та протиправні дії третіх осіб;
відхилення параметра (значень) індексу (індексів), визначеного 

страховиком і страхувальником у договорі страхування;
інші події, передбачені договором страхування.
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При страхуванні врожаю сільськогосподарських культур і багато-
річних насаджень вартість врожаю розраховується шляхом множення 
площі посіву сільськогосподарських культур і посадок багаторічних на-
саджень на середню врожайність за останні п’ять років, що передують 
року страхування, та множення на ціну одиниці вирощеної продукції.

Середня врожайність розраховується за даними про фактичний збір 
вирощеної продукції з одного гектара у центнерах (тонах) за останні 
п’ять років, що надаються сільськогосподарським товаровиробником. 

У разі, якщо сільськогосподарський товаровиробник здійснює 
свою діяльність менше п’яти років, середня врожайність для розра-
хунку вартості врожаю визначається відповідно до середніх даних по 
району, в якому розташовані посіви сільськогосподарських культур і 
багаторічних насаджень, що підлягають страхуванню.

При страхуванні посівів сільськогосподарських культур витрати 
розраховуються шляхом множення усереднених планових витрат на 
вирощування 1 гектара конкретної сільськогосподарської культури (від 
підготовки ґрунту під посів до відновлення весняної вегетації) на за-
страховану площу посівів. Балансова вартість багаторічних насаджень 
визначається на підставі даних бухгалтерського обліку.

Не підлягають страхуванню з державною підтримкою:
сільськогосподарські культури, врожай яких при культивуванні 

протягом трьох або більше років становив менше 50 відсотків серед-
ньостатистичного врожаю в районі, на території якого розташований 
об’єкт страхування;

урожай багаторічних насаджень плодоносного віку, що не давали 
врожаю протягом останніх п’яти років;

хворі сільськогосподарські тварини, а також ті, що перебувають у 
зоні карантину або в зоні виникнення надзвичайних епізоотичних об-
ставин;

посіви, що не мають належної густоти стояння рослин та/або якщо 
стан рослин не відповідає фазі розвитку, і мають ознаки ураження 
хворобами або шкідниками.

Порядок та умови надання державної підтримки страхування сіль-
ськогосподарської продукції встановлюються Кабінетом Міністрів 
України.
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VI БЛОК
ПОРАДИ ЩОДО ПРОСУВАННЯ
ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
Коли ви вже налагодили базові процеси свого агропідприємства, 

потрібно задуматись над збутом. 
Добре, коли можна збувати свою продукцію оптовим покупцям, бо 

ризик псування перекладається на інших осіб. Але існують можливості, 
які дозволять вам продати ваш продукт з вищою доданою вартістю. 

Одним з найпопулярніших каналів продажу продукції стає мережа 
Інтернет, більше того — соцмережі. 

Серед найпоширеніших на сьогоднішні день — Facebook та 
Instagram. Багато хто використовує інші допоміжні мережі та месе-
нджери: Viber, WhatsApp, Telegram і, звісно, Youtube. 

Також класичним варіантом реклами в мережі інтернет є створен-
ня спеціалізованого сайту. Виставивши на ньому свої товари та пропо-
зиції, ви зможете просувати ресурс через сервіси Google. 

Зауважте, що єдиного механізму для просування свого бренду (ро-
зуміємо — продукту) не існує, тому варто гармонійно використовувати 
всі можливі інструменти. 

Отож, наша перша порада для фермерів, котрі вирішили прода-
вати свій товар через мережу, — ставайте публічними та створюйте 
свій бренд. Найкраще — самі станьте тим брендом, якому довіряти-
муть ваші покупці. Це дуже важливо, оскільки світ зараз перейшов 
на новий рівень маркетингу, де велику роль відіграють персональні 
бренди: ніхто не розповість про ваш товар краще за вас — засновника 
та ідейного натхненника своєї справи. 

Тож як оптимально використовувати
соцмережі, щоб успішно продавати свій товар? 

Спершу розберімось, для чого кожна з соцмереж була створена та 
що найкраще підійде для неї. 

Facebook. Без сумніву один з найпотрібніших інструментів. Тут все 
збалансовано: фотографії, дописи, відео, опитування та багато іншо-
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го. Найважливіше — це можливість створювати магазин з товарним 
наповненням на своїй публічній сторінці, а також можливість рекла-
мувати себе. 

На нашу думку, саме ця мережа є оптимальною для інформування 
клієнтів про новини вашої справи, ваші плани та події (саме тут можна 
створити подію, на яку запросити гостей). 

Серед цікавих інструментів — опитування у групах для обговорення, 
де ви можете дізнатись думку споживачів вашого товару чи послуги. 

Інша чудова можливість цієї мережі — формування спільноти одно-
думців, або цілих спільнот споживачів. Яскравим і дієвим прикладом 
є спільнота FOP Galicia, яка об’єднує майже 10 тисяч членів на осно-
ві відповідального споживання та пропонування якісних, передовсім 
фермерських, товарів та послуг. Ця платформа цікава тим, що допо-
магає фермерам з навчанням, проводить семінари, де пояснюють, як 
правильно використовувати інструменти соцмереж; знімає відеоро-
лики про самих фермерів, допомагаючи їм ставати відомими та роз-
ширювати свої ринки збуту. По суті, ця спільнота існує на принципах 
кооперації, які свого часу вдало реалізовував в Галичині митрополит 
Андрей Шептицький. 

Instagram. Соцмережа картинок. 
Саме виставляючи картинки та даючи короткий опис, ви можете 

залучити більше потенційних клієнтів. Інстаграм чудово поєднується 
з фейсбуком, оскільки є частиною одного бізнесу. Тут доцільніше по-
казувати ваш бізнес через фотографію та розповіді (коротенькі відео 
чи фото сюжети). 

Хороший приклад ведення особистого бренду — “Franko snail”, “Ку-
черява фермерка”, “Осьо органіка”, “ТМ Гордій”. 

YouTube/TikTok 
Тут точно мова піде про відео — відео вашої роботи, ваших досяг-

нень, а також ваші розповіді або сюжети з процесу виробництва. 
Споживачі високо цінують тих, хто відверто говорить про свою ро-

боту. Не бійтесь говорити про свої помилки, бійтесь їх повторити. Да-
леко не всі споживачі хочуть бачити ідеальну картинку, покажіть все як 
є (звісно, попередньо докладіть зусиль, щоб кадр не був поганої якості). 

Важливо додати, що сервіс YouTube зараз додав нову можливість 
— виставляти короткі відео; вони будуть користуватись великою попу-
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лярністю в найближчий час. Тому, ваші цікаві короткі фермерські істо-
рії матимуть позитивний відгук у цих соцмережах. 

Якщо ж ваш продукт орієнтований на молодіжну аудиторію, реко-
мендуємо використовувати TikTok. Особливість цього сервісу — ко-
роткі відео здебільшого розважального напрямку. Тому, якщо маєте 
чим поділитись, сміливо застосовуйте цей інструмент.

Месенджери Viber/WhatsApp/Telegram
 Чудовий інструмент, щоб оперативно спілкуватись із своїми 

споживачами чи клієнтами. Чимало фермерів використовують месе-
нджери, щоб напряму продавати товар. Це можна робити за умови, 
що у вас невелика кількість товару. Для цього створюються окремі ка-
нали, куди продавець-фермер пише, наприклад, про наявний продукт 
та доставку. 

Хочемо звернути вашу увагу, що месенджер WhatsApp є продуктом, 
який належить компанії Facebook, як і соцмережа Instagram, а це оз-
начає, що вони між собою вдало поєднуються. Ви можете у своєму ка-
бінеті Facebook додати Instagram та WhatsApp акаунти (інтегрувати їх) 
та використовувати ці сервіси системно. Наприклад, вже зараз можна 
отримувати повідомлення, які надсилають вам на сторінку ФБ у вашому 
месенджері WA. Більше того, компанія Facebook поглиблює інтеграцію 
своїх сервісів, що дозволить у майбутньому ще зручніше користуватись 
магазином на своїй сторінці та мати доступ до всього в одному смарт-
фоні. А потреба в класичних інтернет-магазинах може відпасти взагалі.

Платформи типу Prom.ua/olx.ua/Rozetka.ua та інші
Якщо вам видалось замало сервісів, описаних у попередніх пунк-

тах, пропонуємо розглянути альтернативний варіант — так звані мар-
кетплейси (великий “торговий центр”, де розміщені сторінки “малих 
магазинів”). Ці сервіси актуальні для тих, хто продає специфічний про-
дукт, який часто шукають в інтернеті. Маркетплейси чудово заміню-
ють класичні сайти, є значно простішими в користуванні і мають вели-
ку клієнтську базу. Втім тут найкраще продавати товари для фермерів, 
наприклад техніку, комплектуючі, сировину та інше. Продавати про-
дукти тут не дуже зручно, хоча і такі трапляються випадки. 

Пам’ятайте, щоб отримати результат, важливо системно працюва-
ти і постійно вчитись на помилках. Тож, успіху вам в освоєнні збуту 
через мережу інтернет! 



33

VII БЛОК
ПРОБЛЕМИ, З ЯКИМИ ФЕРМЕРИ 
ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ НАЙЧАСТІШЕ, 
ТА ЯК ЇХ ВИРІШУВАТИ 

Сільське господарство є локомотивом 
Української економіки, але ця галузь не
позбавлена проблем: 
Великим викликом для аграріїв є суспільно-психологічний 

тиск через використання засобів захисту рослин. 
Тема гербіцидів наповнена чисельними стереотипами. Нам потрібно 

зрозуміти, що рослини хворіють, на рослинах паразитують шкідники, 
тому їм потрібна своєчасна допомога та профілактика. В промисловому 
виробництві неможливо обійтись без засобів захисту.

Важливою проблемою є відсутність якісної аграрної логістики.
Відсутні дороги, які придатні для великогабаритних перевезень.
Країна стикнулася з проблемою – на сьогодні спостерігаються знач-

ні перевантаження транспорту, які тягнуть за собою і підвищення ціни 
за перевезення. 

Залізничний транспорт також не є достатньо розвиненим, а зависо-
кі тарифи на залізничні перевезення призводять до скорочення обся-
гів використання цього виду транспорту.

Ризики збільшення виробничих витрат через зростання зноше-
ності техніки та переважання використання застарілих технологій. 

Більшість фермерських господарств використовує ще колгоспну 
техніку, яка закінчила свою експлуатаційну придатність.

На жаль, спостерігається вкрай низький попит на новітні технології 
виробництва та точного землеробства.
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VIII БЛОК
ВЗАЄМОДІЯ ФЕРМЕРІВ З 
МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ 

На виборах у жовтні 2020 року було обрано голів та депутатів те-
риторіальних громад на наступні 5 років. Відповідно сформована 
місцева влада, яка відповідає за розвиток свого регіону. Кожна тери-
торіальна громада визначає свої пріоритети формуючи стратегію роз-
витку громади.

Інвентаризація — це процес, який покликаний навести лад із зем-
лями в громаді. Тому важливо бути активним учасником цього проце-
су, вимагати і контролювати процес обліку та аудиту земель.

Також можна (варто!) ініціювати розробку програми розвитку фер-
мерства. Якщо така програма вже сформована — то стежити за її вико-
нанням. Це важливий документ, до написання якого залучають фер-
мерів, відповідно влада спільно з фермерами визначає стратегічні 
цілі та елементи співпраці.

В громаді варто визначити земельний банк комунальної землі для 
її обробітку фермерами. Ця практика функціонувала раніше, коли 
фермерські господарства отримали державні акти постійного корис-
тування на землю для діяльності свого фермерського господарства. 
Тобто громадам потрібно підтримати своїх дрібних фермерів задля 
розвитку самої громади. 

Також в Україні діють програми підтримки діяльності фермерських 
господарств. Фермери не завжди мають час скористатися цими мож-
ливостями. Якщо в структурі ОТГ є відповідальний за напрям роз-
витку підприємництва чи окремо фермерства, то такий спеціаліст чи 
відділ в громаді має максимально тісно співпрацювати з фермерами, 
консультувати, допомагати в оформленні документів. 

Зрозуміло, що у фермерів є обмаль часу для громадської активнос-
ті, зокрема щоб стежити за тим, що відбувається в громаді. Але тим 
не менше, це критично важливо бути в курсі подій, які відбуваються в 
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осередках. 
Громадські слухання, сесії місцевих рад, зустрічі з депутатами тощо 

— це важливі інструменти, де можна розповісти про свою проблему, 
отримати корисну інформацію.

Якщо фермерів у громаді чимало, то варто ініціювати спільні об’єд-
нання для того, аби налагоджувати так званий процес кооперації — 
процес обміну досвідом і взаємної підтримки. 
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Юристи 
Української Галицької Партії 

готові надати 
безкоштовну консультацію 
щодо питань, які пов’язані 
з фермерською діяльністю.

Ви можете телефонувати 
щодня, крім вихідних, 

з 12:00 до 16:00 
за номером 

068 77 11 66


