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08.08.2022 р. № 117/022 

Прем'єр-міністру України 
Шмигалю Денису Анатолійовичу 

 
Копія: Міністру фінансів України 

Марченко С. М. 
 

Міністру аграрної політики та 
продовольства України 

Сольському М.Т. 
 

Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 

від 24 січня 2020 р. № 28 і від 14 липня 2021 р. № 723» 

 

Шановний Денисе Анатолійовичу! 

 

Шановний Сергію Михайловичу! 

Шановний Миколо Тарасовичу! 

 

 Всеукраїнська асоціація громад засвідчує Вам свою повагу та звертається з 

наступним. 

 Для успішного проведення посівної кампанії у період дії воєнного стану с/г 

товаровиробники залучали кредити під 0 % річних, які на 80 % забезпечувалися 

гарантією з боку держави. Загальний термін програми – шість місяців, який 

завершився 31 травня 2022 року. Максимальний обсяг кредиту, який здешевлювався 

– до 60 млн гривень. 

 За цей період (з березня по травень 2022 року) залучено 38,5 млрд грн, з них за 

програмою державних портфельних гарантій – 24 млрд гривень.  

 Зазвичай для успішного проведення весняної кампанії с/г товаровиробники 

залучають кредити строком користування 12-18 місяців, що дозволяє їм, після збору 

урожаю та за привабливої ціни на с/г продукцію, здійснити її реалізацію та вчасно 

виконати зобов’язання за залученими кредитами. 

 На сьогодні, через військовий стан, обмежений експорт с/г продукції, а також 

низькі ринкові ціни за вирощену та зібрану с/г продукцію (ціна пропозиції нижча за 

собівартість), не дозволяють аграріям реалізувати зібраний урожай, вчасно здійснити 
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погашення за залученими кредитами (брак фінансових ресурсів) та розпочати 

фінансування осінньо-польових робіт. 

 За експертними розрахунками вартість робіт для проведення весняної кампанії 

поточного року є еквівалентною вартості для проведення збиральних робіт у 

поточному році та посівної кампанії під урожай 2023 року. 

 У зв’язку з цим, пропонується збільшити максимальний ліміт за кредитами ще 

на 60 млн грн, тобто до 120 млн гривень, що дозволить не продавати за безцінь, 

зібраний урожай 2022 року, пролонгувати залучені кредити під весняну посівну 

кампанію та залучати нові кредити, які будуть здешевлюватися за програмою 

Враховуючи вищезазначене, просимо розглянути звернення та ініціювати  

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

14 липня 2021 р. № 723 щодо збільшення максимальної суми кредиту (кредитів), що 

надається (надаються) суб’єкту підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних 

з ним контрагентів, з 60 млн грн до 120 млн гривень. 

 
 

З повагою, 
Виконавчий директор               Іван СЛОБОДЯНИК 


