
Зразки документів, які подаються
фермерськими господарствами для отримання

фінансової підтримки



Зміст

 
1.  заявка  у  двох примірниках  за  формою,  визначеною Міністерством аграрної  політики  та
продовольства України                                                                                                                  

2. копія статуту фермерського господарства                                                                               

3. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців   

4. копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною  ділянкою
ст.10

5. довідка про реквізити банківського рахунку фермерського господарства                          

6.  баланс  та  звіт  про фінансові  результати  фермерського господарства  за  останній  звітний
період за встановленою формою                                                                                                

7.  довідки,  видані  відповідними  органами  державної  податкової  служби,  щодо  відсутності
(наявності) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду
України                                                                                                                                            

8.  бізнес-план  з  техніко-економічним  обґрунтуванням  доцільності  надання  фінансової
підтримки фермерському господарству           

( Копії документів повинні бути належним чином завірені )



Реєстраційний номер заявки ________
_____ ______________ 20 ____року

Міністру  аграрної  політики  та
продовольства України
Кутовому Т.В.

керівника фермерського господарства 
________________________________________

(найменування фермерського господарства)

________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі щодо отримання права фінансової підтримки фермерським

господарствам, передбаченої у державному бюджеті

      Прошу допустити ____________________________________________________ 
                                            (найменування фермерського господарства)

до  участі  у  конкурсному  відборі  на  отримання  фінансової  підтримки  на
безповоротній/поворотній основі (непотрібне закреслити)
для_______________________________________________________________________     

(мета отримання підтримки)

в сумі ___________________________________________________________________ грн.
 (сума цифрами та словами)

Відомості про фермерське господарство:
Місцезнаходження  ___________________________________________________________
Поштова адреса ______________________________________________________________
Банківські реквізити __________________________________________________________
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ _________________________________________
Вид діяльності за КВЕД (основний) _____________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата і місце проведення  державної реєстрації ____________________________________

Відомості про керівника фермерського господарства:
Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________

Реєстраційний номер облікової  картки платника податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного  номера  облікової  картки  платника  податків  та  повідомили  про  це
відповідний  орган  державної  податкової  служби  і  мають  відмітку  у  паспорті)
_____________________________________________________________________________



Місце проживання ____________________________________________________________
Телефон  ____________________________________________________________________

Керівник    
___   ____________________

(підпис) 
        _______________________________

(ініціали та прізвище) 

М.П.



Зразок Статуту 
фермерського господарства

«____»__________ 20 ___р.

Зареєстровано :

________________ сільською Радою народних 
депутатів _________________ району 
Реєстраційний № _____  від __________

Зміни і доповнення погодження: 
___________________ районна                             
державна адміністрація ___________ області

рішення № __________
від _____________20 __р. 

Голова держадміністрації 

_______________________ 
(прізвище, ініціали) 

Затверджено:
 Установчими зборами
від  _________________. 
Протокол № _____

Зміни і доповнення внесено:
Загальними зборами 
від _______________ 20.. р.

СТАТУТ

фермерського господарства

"_________________ "

село __________

 ______________ району

__________________ області

Україна

      20....







Зразок документів, що 
підтверджують право власності 
або користування земельною 
ділянкою

АКТ

НА ПРАВО ПОСТІЙНОГО 
КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ





Зразок довідки про банківські 
реквізити фермерського 
господарства

        Фермерське господарство
“ “

                                                                                                                                 (назва)
(район області)

№ від голова ФГ
                                                                                                                                                        (прізвище)

ДОВІДКА

                Дана в тім, що за моїм фермерським господарством в установах банків
зареєстровані наступні банківські реквізити:

Найменування банку:
МФО банку:

Розрахунковий рахунок:
Код ЄДРПОУ фермерського господарства:

Найменування банку:
МФО банку:

Розрахунковий рахунок:
Код ЄДРПОУ фермерського господарства:

- заповнюється тільки в випадку, якщо ФГ користується двома р\рахунками.

                                     
Голова фермерського господарства   
                                                                                                                           (підпис)                                                         (прізвище)

                            М П 

Або довідка про банківські реквізити на фірмовому бланку банка.



Зразок балансу, звіту про фінансові результати (Додаток 
1до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»)

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 01

Підприємство _____________________________________________________________ за ЄДРПОУ

Територія ________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________ за КОПФГ

Вид економічної діяльності _________________________________________________ за КВЕД

Середня кількість працівників1 _______________________________________________________________

Адреса, телефон  ___________________________________________________________________________

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на ____________ 20__ р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду 

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи 1000

  

    первісна вартість 1001

    накопичена амортизація 1002

Незавершені капітальні інвестиції 1005   

Основні засоби 1010   

    первісна вартість 1011

    знос 1012

Інвестиційна нерухомість 1015

Довгострокові біологічні активи 1020

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030   

інші фінансові інвестиції 1035   

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040   

Відстрочені податкові активи 1045

Інші необоротні активи 1090   

Усього за розділом I 1095   

II. Оборотні активи 
Запаси 1100

  
  



Поточні біологічні активи 1110   

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125   

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130   

з бюджетом 1135

у тому числі з податку на прибуток 1136

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155   

Поточні фінансові інвестиції 1160   

Гроші та їх еквіваленти 1165   

Витрати майбутніх періодів 1170

Інші оборотні активи 1190

Усього за розділом II 1195   

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200   

Баланс 1300   

Пасив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду 

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал 
Зареєстрований капітал 1400

  
  

Капітал у дооцінках 1405

Додатковий капітал 1410   

Резервний капітал 1415   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420   

Неоплачений капітал 1425 (             ) (             )

Вилучений капітал 1430 (             ) (             )

Усього за розділом I 1495

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500

  
  

Довгострокові кредити банків 1510

Інші довгострокові зобов’язання 1515

Довгострокові забезпечення 1520

Цільове фінансування 1525

Усього за розділом II 1595   

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600

  
  

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями 1610

  

товари, роботи, послуги 1615   

розрахунками з бюджетом 1620

у тому числі з податку на прибуток 1621

розрахунками зі страхування 1625

розрахунками з оплати праці 1630

Поточні забезпечення 1660

Доходи майбутніх періодів 1665

Інші поточні зобов’язання 1690   

Усього за розділом IІІ 1695

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700   



Баланс 1900   

Керівник

Головний бухгалтер

_____________________
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 01

Підприємство __________________________________________________________ за ЄДРПОУ

                                                                      (найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за __________________ 20__ р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття 
Код 

рядка
За звітний 

період 

За 
аналогічний

період 
попереднього

року

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (                    ) (                   )

Валовий:  
     прибуток 2090

     збиток 2095 (                    ) (                   )

Інші операційні доходи 2120

Адміністративні витрати 2130 (                    ) (                   )

Витрати на збут 2150 (                    ) (                   )

Інші операційні витрати 2180 (                    ) (                   )

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 2190

     збиток  2195 (                    ) (                   )

Дохід від участі в капіталі 2200



Інші фінансові доходи 2220

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250 (                    ) (                    )

Втрати від участі в капіталі 2255 (                    ) (                    )

Інші витрати 2270 (                    ) (                    )

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290

збиток 2295 (                    ) (                    )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 2350

     збиток 2355 (                    ) (                    )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття 
Код 

рядка
За звітний 

період 

За 
аналогічний

період 
попереднього року

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті 
Код 

рядка
За звітний 

період 

За 
аналогічний

період 
попереднього року

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500     

Витрати на оплату праці 2505     

Відрахування на соціальні заходи 2510     

Амортизація 2515     

Інші операційні витрати 2520     

Разом 2550

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті 
Код 

рядка
За звітний 

період 

За 
аналогічний

період 
попереднього року

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600     

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605     

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610     

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615     

Дивіденди на одну просту акцію 2650     

Керівник

Головний бухгалтер



Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 01

Підприємство  ___________________________________________ за ЄДРПОУ
Територія _______________________________________________ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Орган державного управління ______________________________ за КОДУ
Вид економічної діяльності ________________________________ за КВЕД
Середня кількість працівників______________________________
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса ______________________________________________

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Форма N 1-м 
Код за ДКУД 1801006

1. Баланс на_____________________201_ р. 

Актив Код рядка
На початок

звітного року
На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

І. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020
Основні засоби: 

залишкова вартість 030
первісна вартість 031
знос 032 (                        ) (                        )

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037 (                        ) (                        )
Довгострокові фінансові інвестиції 040
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100
Поточні біологічні активи 110
Готова продукція 130
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

чиста реалізаційна вартість 160
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162 (                        ) (                        )

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти: 

в національній валюті 230
в іноземній валюті 240

Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275

Баланс
280



Пасив Код рядка
На початок

звітного року
На кінець звітного

періоду
1 2 3 4

І. Власний капітал
Статутний капітал 300
Додатковий капітал 320
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
Неоплачений капітал 360 (                        ) (                       )
Усього за розділом І 380
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430
III. Довгострокові зобов'язання 480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні зобов'язання за розрахунками: 

з бюджетом 550
зі страхування 570
з оплати праці* 580

Інші поточні зобов'язання 610
Усього за розділом IV 620
V. Доходи майбутніх періодів 630

Баланс
640

* з рядка 580 графа 4 Прострочені 
зобов’язання з оплати праці

665

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
за ________________________ 20__ р.

Стаття Код рядка За звітний період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010   
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (                   ) (                     )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) (010-020)

030   

Інші операційні доходи 040   
Інші доходи 050   
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 ) 070   
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 080 (                     ) (                     )
Інші операційні витрати 090 (                     ) (                     )
                у тому числі: 091

092 (                     ) (                     )
Інші витрати 100 (                     ) (                     )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (                    ) (                     )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130
Податок на прибуток 140 (                     ) (                     )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150
Забезпечення матеріального заохочення 160

Керівник  __________          ___________________ 
                      (підпис)                (ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер     __________           ____________________ 
                       (підпис)               (ініціали, прізвище) 



Додаток 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 01

Підприємство  ___________________________________________ за ЄДРПОУ
Територія _______________________________________________ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Орган державного управління ______________________________ за КОДУ
Вид економічної діяльності ________________________________ за КВЕД
Середня кількість працівників______________________________
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса ______________________________________________

Форма N 1-мс 
Код за ДКУД 1801006

1. Баланс на_____________________201_ р. 

Актив Код рядка
На початок

звітного року
На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

І. Необоротні активи
Основні засоби: 

залишкова вартість 030
первісна вартість 031
знос 032 (                        ) (                        )

Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080
II. Оборотні активи
Запаси 100
Поточна дебіторська заборгованість 210
Грошові кошти та їх еквіваленти: 

в національній валюті 230
у тому числі в касі 231
в іноземній валюті 240

Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260

Баланс
280

Пасив Код рядка
На початок

звітного року
На кінець звітного

періоду
1 2 3 4

І. Власний капітал
Капітал 300
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
Усього за розділом І 380
II. Цільове фінансування 430
III. Довгострокові зобов'язання 480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні зобов'язання за розрахунками: 

з бюджетом 550
зі страхування 570
з оплати праці* 580

Інші поточні зобов'язання 610
Усього за розділом IV 620



Баланс
640

* з рядка 580 графа 4 Прострочені 
зобов’язання з оплати праці

665

Форма N 2-мс
Код за ДКУД 1801007

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
за ________________________ 20__ р.

Стаття Код рядка За звітний період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010   
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (                   ) (                     )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) (010-020)

030   

Інші доходи 040   
Разом чисті доходи ( 030 + 040 ) 070   
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 080 (                     ) (                     )
Інші витрати 100 (                     ) (                     )
     у тому числі: 101

102
Разом витрати (080 + 090 ) 120 (                    ) (                     )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130
Податок на прибуток 140 (                     ) (                     )
Витрати (доходи),які зменшують(збільшують)фінансовий результат після оподаткування 145
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - (+) 145) 150

Керівник  __________          ___________________ 
                      (підпис)                (ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер     __________           ____________________ 
                       (підпис)               (ініціали, прізвище) 



                                                                                                           Зразок довідки 
(Додаток 1до Порядку видачі          довідки про 
відсутність заборгованостіз податків, зборів,що 
контролюються органами державної податкової 
служби)

ДОВІДКА*
про відсутність заборгованості з податків, зборів, 

що контролюються органами державної податкової служби
_____________________________________________

(назва органу державної податкової служби, що надає довідку)

від „___” ________ 20__ року    № _______

Платник податків
                                       (код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків**)

_____________________________________________________________________________
(найменування платника податків)

_____________________________________________________________________________
(місцезнаходження/місце проживання)

станом  на  „___”  ____________  20__  року  не  має  заборгованості  із  сплати
податків, зборів
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Довідка надається відповідно до 
_____________________________________________________________________________

(назва нормативно-правого акта, його номер та дата прийняття)

_____________________________________________________________________________

для надання до
_____________________________________________________________________________

(назва установи (організації, закладу), до якої буде подано довідку)

Дійсна протягом 10 календарних днів до „___” ____________ 20__ року.

Керівник органу 
державної податкової 
служби

_________________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

Посадова особа 
органу державної 
податкової служби

_________________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

__________
*  Ця  довідка  не  застосовується  для  проведення  державної  реєстрації  припинення  юридичної  особи  або
припинення  підприємницької  діяльності  фізичної  особи  –  підприємця  відповідно  до  Закону  України  «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».
**  або  серія  та  номер  паспорта  (для  фізичних  осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання  відмовились  від



прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
М.П.

Зразок бізнес-плану із техніко-
економічним обґрунтуванням 
доцільності виділення фінансової 
підтримки фермерському 
господарству 

БІЗНЕС – ПЛАН
(техніко-економічне обґрунтування 

доцільності виділення фінансової допомоги фермерському господарству)

Фермерське господарство               “ “ район
Голова фермерського господарства

Адреса фермерського господарства

Коли ФГ розпочало виробничу діяльність
Усі земельні угіддя

розташовані поряд з
Відстань до

м. ...
самостійно ....

(рік) (рік) (населений пункт) (км)

Спеціалізація господарства виробництво:

Фермерське господарство 
Кількість

членів
ФГ

Управління господарством здійснює :
Надає

постійні
робочі міста
(кількість)

Залучає
сезонних

працівників
(кількість)

ПІБ

Загальний
стаж в

сільському
господарстві

Працював
до ФГ  

Освіта, який
заклад, рік,

спеціалізація

Фінансова допомога необхідна для:

Характеристика господарської діяльності

В 20__ році В 20__ році
реалізовано продукції на суму, гривень реалізовано продукції на суму, гривень



В 20__році планую посіяти:
культура Площа, га

Урожайність,
ц \ га

Валовий збір, т
Очікувана
ціна, грн

Сума, грн

Плановий розрахунок доходів та витрат

Валовий збір
Посівний
матеріал

ПММ
На збир

врож (найм
техн)

добрива
Заробітна

плата
Фіксований

податок
Видача
на паї

Інші
витрати

тон грн тон грн грн грн грн грн грн грн грн

ВСЬОГО  ВИТРАТИ :
Виручка від реалізації
ПРИБУТОК : 

Фактичні виробничі ресурси господарства

ЗЕМЛІ (га)
Грошова оцінка 1га

ріллі (грн.)
ПАЙЩИКІВ 

(чол.)всього
В т.ч.

у власності
ФГ

В т.ч.
ріллі

В т.ч.
пасовища

В т.ч.
в оренді

Для ведення господарської діяльності володію наступною технікою:

 

 

 

Капітальні споруди :

 

 

 

Вартість майна на 
01.01.20..

року становить гривень
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