Державні програми
підтримки сільськогосподарських
товаровиробників

Львів, 2018

КРЕДОБАНК В ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМАХ ПІДТРИМКИ
18.04.2018 року підписано Меморандум
про загальні засади співробітництва між Міністерством аграрної
політики та продовольства України та ПАТ «КРЕДОБАНК» з питань
реалізації державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників
Всього учасниками програми є 17 банків
З грудня 2018 року Кредобанк є учасником наступних програм:
- «Державна підтримка галузі тваринництва» згідно Постанови КМУ №107 від 07.02.2018 року.
- «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» згідно Постанови КМУ №106 від 07.02.2018 року.
- «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва»
згідно Постанови КМУ №130 від 01.03.2017 року.

Переваги для клієнтів ПАТ «Кредобанк»
Можливість для фермерських господарств користуватись кредитними коштами на обігові та інвестиційні
цілі лише під 1% річних
Одержання державної компенсації в розмірі 25% суми банківського кредиту або 30% суми власних коштів,

що були спрямовані на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів
Одержання державної компенсації до 40% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки
Зарахування дотаційних коштів з бюджету за іншими напрямками Державних програм підтримки
сільськогосподарських товаровиробників

Державні програми
підтримки сільськогосподарських товаровиробників

Бюджет державних програм з підтримки сільськогосподарських товаровиробників у 2018 році – 6,3 млрд.
грн. Бюджет у 2019 році – 5,9 млрд. грн.

Програма

Бюджет 2018

Бюджет 2019

Фінансова підтримка розвитку
фермерських господарств

1 000 млн. грн.

1 000 млн. грн.

Розвиток тваринництва

4 000 млн. грн.

3 500 млн. грн.

Розвиток садівництва та
виноградарства

300 млн. грн.

600 млн. грн.

Здешевлення с/г техніки

945 млн. грн.

800 млн. грн.
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ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 07.02.2018 №106)2018 року
часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного
виробництва

часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими
послугами

фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання
вітчизняного виробництва

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новоствореним
фермерським господарствам

здешевлення кредитів
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Здешевлення кредитів для фермерських господарств
згідно Постанови КМУ від 07.02.2018 №106 року
Розмір компенсації

у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру,
передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 відсотковий пункт

Вимоги до клієнта

фермерське господарство, яке має чистий дохід від реалізації продукції за останній рік не більше 20 млн. гривень
Обіговий кредит
Сума – не більше 500 тис. гривень
Термін – не більше 12 місяців

Умови кредиту

Виплата компенсації

Щомісяця, відповідно до фактично сплачених Банку відсотків

-

Перелік документів
що подає клієнт в Банк

Інвестиційний кредит
Сума – не більше 9 млн. гривень
Термін – не більше 36 місяців

-

Заявка згідно встановленого зразка
копія статуту фермерського господарства
відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування
земельною ділянкою
копія фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації за останній рік
довідка, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів
згода одержувача щодо надання банком Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить
персональні дані

Приклад розрахунку компенсації
Сальдо кредиту

2 000 000 грн.

Відсоткова ставка по кредиту

21 %

Облікова ставка НБУ

18%

Відсоткова ставка по якій розраховується компенсація

20%

Розмір місячної компенсації

33 333,33 грн.

5

Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської
техніки та обладнання вітчизняного виробництва
згідно Постанови КМУ №106 від 07.02.2018 та №130 від 01.03.2017
Умови одержання
компенсації

Придбання техніки вітчизняного виробництва згідно переліку
Здійснення оплати через банк, що уклав Меморандум з Мінагрополітики

Виплата компенсації

одноразово

Розмір компенсації
-

Перелік документів
що подає клієнт в банк

15 % від вартості придбаної техніки, без ПДВ
(додатково для фермерських господарств згідно
Постанови №106)

25 % від вартості придбаної техніки, без ПДВ
(згідно Постанови №130)

-

Заявка згідно встановленого зразка
копія платіжного доручення про оплату
техніки/обладнання
копія акту приймання-передачі техніки/ обладнання
копія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій
державній або відомчій реєстрації)
довідка, чинну на дату подання заявки, про відсутність
заборгованості з податків, зборів, платежів
згода одержувача щодо надання банком
Мінагрополітики інформації, яка становить банківську
таємницю або містить персональні дані

-

-

Заявка згідно встановленого зразка
копія статуту фермерського господарства
відомості з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, що підтверджують право власності
або користування земельною ділянкою
копія фінансового документа, що підтверджує наявність
чистого доходу (виручки) від реалізації за останній рік

Основні виробники с/г техніки – учасники програми
( усього 116 виробників с/г техніки та обладнання)

Приклад розрахунку компенсації
Вартість техніки з ПДВ

500 000,00 грн.

ПАТ "Карлівський машинобудівний завод

Елеваторне обладнання

Вартість для розрахунку компенсації

416 666, 67 грн.

ПрАТ "Харківський тракторний завод"

Трактор

Розмір компенсації згідно Постанови №130

104 166,67 грн.

ТОВ "Лозівський ковальсько - механічний завод"

Ґрунтообробне обладнання

Розмір додаткової компенсації для фермерського
господарства згідно Постанови №106

62 500,00 грн.

ТОВ НВП "Херсонський машинобудівний завод"

Комбайн

Максимальний розмір компенсації

166 666,67 грн.

ТОВ "Керуюча Компанія "Дунаєвецький
ливарно-механічний завод"

Зерносушарне
обладнання

ТОВ "НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ"

Ґрунтообробне обладнання

НАПРЯМКИ ПІДТРИМКИ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА З ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ
(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 07.02.2018 №107)

1. Часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат,
пов’язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво,
кролівництво, шовківництво та аквакультура
2. Часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних
залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих за
рахунок банківських кредитів
3. Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму
продуктивності

4. Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в
господарствах фізичних осіб
5. Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме
телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності, свинок та
кнурців, вівцематок, баранів, ярок і сперми бугаїв та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну
(генетичну) цінність
6. Часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів,
доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції
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Часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції
Згідно постанови КМУ від 07.02.2018 №107 року
Розмір компенсації

25 % суми кредиту фактично спрямованих на інвестиційні цілі( на підставі акту виконаних робіт)

Інвестиційний кредит, що залучено для будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних
залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції
Максимальна сума кредиту не більше 500 млн. грн.та максимальний термін не більше 5 років

Умови кредиту

щомісяця у розмірі 25 % фактично понесених витрат на будівництво та/або реконструкцію об’єктів згідно з кредитним
договором

Виплата компенсації

Перелік документів
що подає клієнт в Банк

-

Заявка від клієнта
Документи, що підтверджують використання кредитних коштів на цілі, відповідно до умов кредитного договору
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів
Згода щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить
персональні дані, за формою, визначеною банком

Приклад розрахунку компенсації
Вартість інвестиції, з ПДВ

1 000 000 грн.

Сума кредиту

700 000 грн.

Аванс клієнта

300 000 грн

Розмір державної компенсації

700 000 х 25% = 175 000 грн.
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