
Довідка щодо державної підтримки аграріїв в період 

воєнного стану 
 

І. Пільгове кредитування. 

 

Для підтримки проведення комплексу весняно-польових робіт Кабінетом 

Міністрів України прийнято Постанову від 12 березня 2022 р. № 274 «Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 

та від 14 липня 2021 р. № 723», якою запроваджено механізм надання пільгових 

кредитів сільськогосподарським товаровиробникам. 

Для участі в державній підтримці суб’єкт підприємництва повинен бути 

сільськогосподарським товаровиробником у значенні, наведеному в Законі 

України «Про державну підтримку сільського господарства України» (питома 

вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менше                             

75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх                    

12 податкових періодів сукупно). 

Кредити видаватимуться виключно малим та середнім аграрним 

виробникам з оборотом не більше 20 мільйонів євро в рік, що є еквівалентом 

підприємства, яке оброблює до 10 000 га. 

Максимальна сума кредиту на який поширюється компенсація відсоткової 

ставки  50 млн грн; 

кредитування надається для здійснення сільськогосподарської діяльності 

(посівної) на період дії воєнного стану (під 0 відсотків річних на період воєнного 

стану, а у разі припинення чи скасування воєнного стану - до завершення строку 

кредитування); 

термін дії кредиту становить 6 місяців; 

встановлено максимальний розмір державної гарантії за портфельними 

кредитами до 80% (тобто у разі неможливості виконання зобов’язань з 

повернення кредиту, держава відшкодує до 80% боргових зобов’язань). 

Для отримання пільгового кредиту сільгосптоваровиробники звертаються 

до банківських установ, де обслуговуються. 

  

ІІ. Зміни у податковому законодавстві. 

 

Парламент схвалив Закон України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період 

дії воєнного стану» (законопроект №7137-д від 14.03.2022).  

Закон набуде чинності з дня його опублікування. 

Схвалені зміни передбачають: 

1) встановлення особливостей оподаткування єдиним податком з                        

1 квітня 2022 року до припинення воєнного стану, а саме: 

можливість не сплачувати єдиний податок фізичними особами – 

підприємцями – платниками 1 та 2 груп на усій території країни з 1 квітня 2022 

року до припинення воєнного стану (1 група ФОП, які не використовують працю 

найманих осіб, здійснюють роздрібний продаж товарів, або надають послуги 
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населенню, річний дохід 1,1 млн.грн. 2 групи – кількість осіб, які перебувають в 

трудових відносинах не перевищує 10 осіб, річний дохід – 5, 4  млн.грн); 

розширення кола платників, що можуть знаходитись спрощеній системі 

оподаткування - на 3 групі за рахунок юридичних осіб – суб’єктів 

господарювання будь-якої організаційно-правової форми; 

збільшення для платників 3 групи межі доходу до 10 млрд грн на рік та 

зняття обмежень по кількості найманих працівників; 

збільшення кола платників, якими не сплачуватиметься земельний податок 

за рахунок платників податків, що перейдуть із загальної системи оподаткування 

на спрощену; 

зменшення ставки єдиного податку для платників 3 групи до 2% від доходу 

(3 група – ФОП та юридичні особи суб’єкти господарювання будь-якої форми 

власності, річний дохід до змін -7,6 млн. грн); 
 

2) встановлення ставки акцизного податку на пальне у розмірі 0 євро та 7 % 

ПДВ до припинення воєнного стану; 

3) скасування оподаткування земельним податком та орендною платою за 

землю з березня 2022 року до кінця року наступного, за яким скасовано воєнний 

стан на територіях, де ведуться бойові дії, на тимчасово окупованих територіях. 

Перелік таких територій, визначатиметься Кабінетом Міністрів України; 

4) відміну сплати мінімального податкового зобов’язання за 2022 та 2023 

роки на територіях, де ведуться бойові дії, на тимчасово окупованих територіях. 

Перелік таких територій, визначатиметься Кабінетом Міністрів України; 

5) скасування оподаткування екологічним податком за 2022 рік на 

територіях, де ведуться бойові дії, на тимчасово окупованих територіях. Перелік 

таких територій, визначатиметься Кабінетом Міністрів України; 

6) зупинення перебігу всіх строків, контроль за дотриманням яких 

окладається на Державну податкову службу на час воєнного стану; 

7) пеня не нараховуватиметься за порушення, які виникли внаслідок форс-

мажорів під час воєнного стану; 

8) благодійна допомога, надана учасникам бойових дій та особам, які 

проживають на території бойових дій, не буде оподатковуватися ПДФО. Також 

не оподатковується ПДФО вся нецільова благодійна допомога, яка надається 

особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ; 

9) звільнення від сплати ПДВ за товари, що були знищені під час війни, а 

також передані на потреби оборони; 

10) дозволяється включати до податкового кредиту з ПДВ суми, по яких ще 

не зареєстровані податкові накладні, але наявні необхідні первинні документи. 

Такі накладні повинні бути зареєстровані протягом 6 місяці з моменту 

припинення воєнного стану. 
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11) з 1 березня до припинення воєнного стану та ще 12 місяців ФОП, особи, 

які провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерського 

господарства, не сплачують Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за себе; 

12) ФОП 2-3 груп дозволяється не сплачувати ЄСВ за мобілізованих 

працівників. Такі суми будуть сплачені за рахунок держбюджету; 

13) на період воєнного стану та протягом 3 місяці після його закінчення 

штрафи та пеня по ЄСВ не застосовуються, а перевірки не проводяться. 

 

ІІІ. Крім цього, Міністерство аграрної політики та продовольства України 

робить усе можливе для спрощення процедур та полегшення посівної кампанії: 

1. для забезпечення сільгоспвиробників насінням до посівної в Україні 

на час воєнного стану скасовані додаткові процедури із сертифікації насіннєвого 

матеріалу; 

2. дозволено експлуатацію сільгоспмашин без їх реєстрації на період 

воєнного стану (наказ Мінагрополітики №154 «Про технічне забезпечення 

комплексу польових робіт в умовах воєнного стану 2022 року»); 

3. запущено аграрну платформу Міністерства по збору актуальних 

потреб аграріїв під посівну в режимі реального часу https://agrostatus.org; 

4. створено онлайн-платформу для покращення логістичних маршрутів 

аграріїв в умовах воєнного стану https://prodsafety.org. 

 
 

 

https://kurkul.com/news/29850-minagro-dopomoje-agrariyam-pid-chas-posivnoyi
https://prodsafety.org/

