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Фінансова підтримка

до 80 000 грн.

компенсації вартості насіння сільськогосподарських

рослин вітчизняного виробництва

на одне господарство, 

без урахування сум ПДВ



Державна компенсація за 

насіння українського 

виробництва

Державна програма

«Фінансова підтримка розвитку фермерських

господарств»



Фінансова підтримка надається:

1. Фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. грн;

➢ у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення;

➢ зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого

перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки);

2. Сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу:

➢ молочарського, м'ясного напрямів, до складу якого входять не менше 20 членів



Фінансова підтримка НЕ надається суб'єктам:

❑ які не провадили господарську діяльність протягом трьох

попередніх років (крім новостворених);

❑ щодо яких виявлено факти незаконного одержання та/або

нецільового використання бюджетних коштів.

❑ стосовно яких порушено справу про банкрутство, визнано банкрутами та які

перебувають на стадії ліквідації;

❑ які мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість
перед державним бюджетом та місцевими бюджетами (в тому числі за регіональними та місцевими програмами), Пенсійним

фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;



План дій:

❖ Відкрити розрахункові рахунки в уповноважених банках.

❖ Придбати насіння кукурудзи або соняшника вітчизняного 

виробництва та провести оплату через уповноважені банки.

❖ Зібрати пакет установчих, бухгалтерських документів та 

документів якості на насіння.

❖ Подати до уповноваженого банку заявку та документи на отримання

фінансової підтримки.

❖ Отримати кошти на рахунок в уповноваженому банку.



Юридичні документи

❑ копію статуту фермерського господарства (для 

юридичної особи) або копію договору про створення сімейного

фермерського господарства або копію статуту сільськогосподарського

обслуговуючого кооперативу;

• відомості з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, що підтверджують право власності або

користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського

обслуговуючого кооперативу - для кожного члена кооперативу);

• 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 фінансового звіту за останній квартал;

• довідку, чинну на дату подання заявки, про 

відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, 

контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у 

паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному

кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

• згоду одержувача щодо надання уповноваженим банком

Мінекономіки інформації, яка становить банківську таємницю або містить

персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком.

Подаються оригінали та належним чином засвідчені копії документів.



Документи якості та документи про придбання насіння

➢ Сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння;

➢ Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння;

➢ Платіжне доручення про оплату за насіння;

➢ Накладна (товарно-транспортної накладна) на придбане насіння;

➢ Акт про висів придбаного насіння за формою, затвердженою Мінекономіки.

Придбання насіння у осіб, що ВКЛЮЧЕНІ до Державного 

реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва

Копії документів подаються до уповноваженого банку



Додаткові документи якості

➢Атестат на насіння - на базове насіння;

➢Свідоцтво на насіння - на сертифіковане насіння;

➢Свідоцтво на гібридне насіння - на насіння першого покоління гібридів.

Придбання насіння у осіб, що НЕ ВКЛЮЧЕНІ до Державного 

реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва

Додатково до зазначених документів на попередньому слайді подають оригінали документів

на якість насіння, визначені ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур.



Уповноважені банки

Дивіться весь перелік уповноважених банків:

https://minagro.gov.ua/ua/pidtrimka/vzayemodiya-z-bankami


Додаткова інформація

❖ Граничний строк подання документів уповноваженим банкам - 1 

листопада поточного року.

❖ Мінекономіки на підставі наданих уповноваженими банками реєстрів 

одержувачів компенсації перераховує кошти щомісяця до 25 числа 

уповноваженим банкам.

❖ Уповноважені банки протягом трьох банківських днів з дати 

отримання коштів від Мінекономіки перераховують їх на поточні 

рахунки одержувачів.



Гібриди вітчизняного виробництва

• MAS 10.A

• MAS 20.A

• AMELIOR

• Mas 25.F

• VASILI

• MAS 28.A

• MAS 24.C

• MAS 36.A

• MAS 30.M

• MAS 34.B

• MAS 37.V

• MAS 44.A

• MAS 48.L

• MAS 47.P

• MAS 45.M

• MAS 81.K

• MAS 87.A

• MAS 97.A

• MAS 96.P

• MAS 86.OL

• SILFONOR

• MAS 83.SU

• MAS 85.SU

• MAS 880.SU

• MAS 87.IR

• MAS 92.CP

• MAS 93.CP

Кукурудза Соняшник



Насіннєвий завод MAS Seeds

Адреса заводу MAS Seeds : Дніпропетровська обл., Царичанський район, с. Могилів, вул. Луганська, 50

✓ Найсучасніший в Європі завод з виробництва насіння;

✓ Всі етапи виробництва насіння - сушка, калібрування, доробка 

та пакування насіння;

✓ Виробництво 1 млн мішків/рік.



Зразок Заявки для отримання часткової компенсації



Зразок Сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння 



Зразок Сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння 



Свідоцтво на гібридне насіння 



ТОВ «АГРОСЕМ»...................................................................... +38 (044) 583 07 25 

ТОВ «ФІРМА ЕРІДОН» ............................................................ +38 (044) 536 92 00 

+38 (044) 501 88 30 

ТОВ «ВІТАГРО ПАРТНЕР»...................................................... +38 (038) 454 00 26 

ТОВ «СПЕКТР-АГРО».............................................................. +38 (044) 520 94 30 

ТОВ «ЗАХІД АГРОБІЗНЕС»..................................................... +38 (0362) 62 92 84 

+38 (067) 354 03 02

ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» ............................................................ +38 (0532) 60 62 61 

ТОВ «АГРОРОСЬ»................................................................... +38 (04735) 2 35 90 

ТОВ «АГРОПОІНТ СОЛЮШНС» ............................................ +38 (044) 465 64 55

ДИСТРИБ’ЮТОРСЬКА МЕРЕЖА

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

ТОВ «СП МИКОЛАЇВСЬКЕ»..................................................... +38 (067) 574 07 28 

ТОВ «ХАРВІСТ ТРЕЙДІНГ» .................................................... +38 (095) 295 04 93 

Група компаній «АГРОПРОСПЕРІС» ..................................... +38 (044) 498 22 40




