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Пріоритетні напрямки

84
позиції

• куряче м'ясо 
і харчові 
субпродукти; 

• пташині яйця;

• соєві боби;

Продукти, 
на які не 

поширюється
проєкт:

• волоські горіхи в шкарлупі або лущені;

• горох сушений лущений;

• томати приготовані / консервовані;

• люцерна.

Аква-
культура

Свійська 
птиця
(окрім
курей)

Конди-
терські

вироби та 
крафтові 
продукти

М’ясо-
молочний

Плодо-
овочевий
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Географічне поширення
Розмір підприємств

Категорія 
підприємства

Кількість 
працівників

Річний 
оборот, 

грн

Активи за 
балансовим 

звітом, грн 
(щорічно)

Мікро < 10 < 1 млн < 500 000

Мале < 50 < 15 млн < 5 млн

Середнє < 250 < 100 млн < 5-15 млн

Одеса
ЗапоріжжяМиколаїв

Херсон

Дніпро

ХарківПолтава

Черкаси
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Проєкти, які впроваджуються
Програма 
впровадження нових 
технологій та 
підвищення 
продуктивності і якості 
продукції в 
плодоовочевому 
секторі України

Розвиток спроможності 
переробних 
підприємств 
с/г продукції

Впровадження сервісів

Проєкт «Агроскаутинг»
у співпраці з регіональними 
агроуніверситетами

Проєкт «Агрохаби» — підтримка 
створення центрів агро-
компетенцій на першому етапі та 
їх розширення до агрохабів —
на другому

Проєкт «Створення ринку 
регульованого 
бджолозапилення» у співпраці з 
ГО «Фундація жінок-пасічниць»

Фрукти &
овочі
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Проєкти, які впроваджуються

Молоко & м’ясо Розробка типових проєктно-технічних рішень 
для нових потужностей з переробки молока 
та м’яса і малих сервісно-забійних цехів

Програма впровадження нових технологій 
у тваринництві з метою збільшення його 
продуктивності та зростання якості продукції 

Програма «Створення міжобласного 
сервісного забійного цеху» 

Розвиток спроможності переробних 
підприємств сільгосппродукції
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Проєкти, які впроваджуються

Аквакультура
Підтримка створення 
регіональних груп 
виробників 
аквакультури 

Навчально-
інформаційна 
підтримка розвитку 
аквакультури

Птиця
Програма 
«Створення 
регіонального 
сервісного 
центру 
вирощування, 
передпродажної 
підготовки та збуту 
свійської птиці»
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Проєкти, які впроваджуються
Програма розвитку ланцюга доданої вартості 
«Кондитерські вироби і окремі продукти 
харчування»: навчання, консультування, 
співфінансування

Клуби місцевих виробників кондитерської 
та крафтової продукції — створення локальних 
платформ для обміну досвідом, навчання, 
обговорення викликів та поширення кращих практик, 
зокрема market systems approach

Програма GESI: залучення жінок та недостатньо 
представлених верств населення у галузь виробництва 
кондитерської продукції та крафтових продуктів

Кондитерські 
та крафтові 
продукти
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Проєкти, які впроваджуються
Розробка маркетингових 
стратегій по ланцюгах 
доданої вартості

Проєкт «Онлайн-путівник 
постачальника» у співпраці 
з агрегаторами даних

Проєкт «На долоні» ІТ-
інструмент для ММСП з 
покращення маркетингових 
можливостей та вирішення 
проблеми відстеження 
походження продукції

Міжланцюгові 
активності

Створення крос-
секторальної 
«парасолькової» 
навчально-інформаційної 
програми для ММСП 

Створення центрів 
колективного 
використання 
потужностей переробки 
с/г продукції на базі ОТГ 
та МЕГАОТГ

Навчання МСП у співпраці 
з учасниками каналів збуту
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Проекти, які впроваджуються

Етап 1: розповсюдження досвіду 
АРДС та створення 6 пілотних 
демо-ферм 

Етап 2: створення 10 нових 
демо-ферм у перший рік роботи 
Програми АГРО та онлайн-
платформи на базі ГІС-технологій

Етап 3: створення до 50 демо-
ферм на четвертий рік роботи 
та їх інтеграція у мережу демо-
ферм ЄС

Проєкт «Демо-фермер», 
КООПДЕМО

Система 
ринкового 
підходу –
«парасоль-
ковий» проєкт

Мережа 
європейських 

ферм для обміну 
досвідом та 

впровадження 
інновацій 
шляхом 

презентування
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Проекти, ініціативи Харківської
області

Школа птахівника 2021 
(ГС «Міжрегіональний союз птахівників
та кормовиробників України»)

• Центру консультаційно-
ветеринарного та зоотехнічного
обслуговування ММСП в секторі
птахівництва (Дослідна станція
птахівництва, Зміївська ОТГ)

• Центру забою та передпродажної
підготовки м’яса птиці

• Центру з комплексної підтримки
розвитку тваринництва в особистих
селянських та сімейних
фермерських господарствах (ТОВ 
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ФІДЛАЙФ»)

Відкриття школи-майстерні
кондитерського та сирного
мистецтва ФГ«Пані Юпітер» 
(Старосалтівська ОТГ)

Ярмарок крафтових та місцевих
продуктів «Смакові легенди
Слобожанщини» (травень 2021 р) 

Створення:

Пілотні проекти з розробки планів
просторового планування (Пісочинська та 
Роганська ОТГ)
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ПОСЛУГИ ДЛЯ 
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО 
СЕКТОРУ

Олександр 
Осовець
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Доступ до фінансів
• Підтримка в залученні фінансово-кредитних ресурсів 

для 1900 ММСП. 

• Заходи з фінансової грамотності, підвищення 
кредитоспроможності та збільшення кількості офіційних 
транзакцій.

• Популяризація державних пільгових програм 
кредитування агросектору. 

• Популяризація «Аграрного реєстру» та сприяння 
в реєстрації фермерів.

• Підтримка онлайн-платформ з підготовки кредитних 
заявок до фінансово-кредитних установ та з розробки 
бізнес-планів.
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Проєкти, що впроваджуються
Спрощення кредитування 
купівлі землі через участь у 
робочій групі Національного 
Банку і проведення конкурсу 
грантів на розробку ІТ-рішень, 
які дозволять автоматизувати 
процедури фінансування ринку 
землі та отримання державної 
підтримки.

Організація комунікаційної 
кампанії з просування онлайн-

рішень, що полегшують доступ 
до фінансів і програм Державної 
підтримки для фермерів.

Грантова підтримка 3-х кращих ІТ-
платформ, спрямованих 
на поліпшення доступу до 
фінансування агро-SME і подальше 
консультування даних платформ.

Проведення консультацій 
з постачальниками фінансових 
послуг, результатом яких стане 
розробка плану дій та створення 
продуктів, які дозволять знизити 
вимоги до кредитів, як наприклад, 
площа оброблюваної землі, 
і скорочення витрат на 
адміністрування заявок 
на отримання кредиту.
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Доступ до іригації

Цілі
• Сприятливе правове та 

інституційне середовище.

• Відновлення та модернізація 
меліоративної інфраструктури.

• Запровадження державного 
моніторингу меліорованих земель. 

• Заходи зі збільшення 
спроможності користувачів 
планувати, досліджувати, 
експлуатувати меліораційні 
системи.

Очікувані 
результати

• Збільшення площ 
сільськогосподарських 
земель.

• Зростання 
продуктивності на  
меліорованих землях.

• Залучення інвестицій.

• Зростання зайнятості.
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Заплановані заходи
Підтримка розробки та прийняття 
законів та підзаконних актів 
(закони «Про ОВК», «Про 
консолідацію земель», План 
заходів щодо реалізації Стратегії 
зрошення та дренажу та інші).

Пілотні проєкти зі створення ОВК 
(організацій водокористувачів).

Пілотні проєкти з відновлення 
та модернізації меліоративних 
систем.

Розробка механізмів фінансової 
підтримки для відновлення 
та модернізації меліоративних 
систем.

Підтримка впровадження державного 
моніторингу меліорованих земель 
шляхом розробки та реалізації 
пілотного проєкту.

Проведення семінарів, конференцій, 
форумів, навчальних програм 
з наступних напрямків:

• нові зрошувальні технології;

• енергозберігаюче обладнання 
та водозберігаючі технології;

• автоматизація зрошувального 
процесу;

• створення та функціонування 
організацій водокористувачів.
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Проєкти, що реалізуються

Підтримка розробки Плану заходів 
щодо реалізації Стратегії зрошення 
та дренажу в Україні до 2030 року 
(затверджений КМУ 21.10.20).

Підтримка розробки Закону 
Про організації водокористувачів
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Покращення послуг для 
агропродовольчого сектору

Підтримка сервісних компаній у розвитку послуг 
для агроММСП.

Сприяння впровадженню інноваційних технологій
для агроММСП через покращення співпраці між 
фермерами та постачальниками таких рішень.

Сприяння впровадженню систем безпечності 
харчових продуктів.
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Заплановані заходи
Гармонізація міжнародних 
стандартів GLOBALG.A.P. 
У сфері рослинництва та 
тваринництва, покращення 
доступності і впровадження 
належної сільськогосподарської 
практики відповідно до 
міжнародних стандартів з 
урахуванням національних 
вимог України.

Інформаційна кампанія,
спрямована на формування 
громадської думки щодо 
необхідності повного 
впровадження системи 
забезпечення безпечності 
харчових продуктів.

Програма «Безпечність харчових продуктів». 
Програма передбачає часткову компенсацію 
витрат на впровадження стандартів 
безпечності харчових продуктів для ММСП.

Публічні обговорення з усіма зацікавленими 
сторонами механізмів та шляхів вирішення 
проблем підвищення контролю та 
відповідальності за безпечністю харчових 
продуктів.

Розробка та впровадження інноваційної 
екосистеми для агропродовольчих МСП. 

Зміцнення ринкових інформаційно-
консультаційних систем для кожного з 
ланцюгів доданої вартості у пріоритетних 
напрямках.
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РЕФОРМУВАННЯ 
АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
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Напрямки діяльності

Моніторинг
регуляторних ініціатив.

Вирішення галузевих регуляторних проблем 
у кожному ланцюгу формування доданої вартості.

Підвищення обізнаності приватного сектору щодо 
виявлення та вирішення регуляторних проблем.
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Заплановані інтервенції

Публічні обговорення механізмів підвищення 
контролю за безпечністю харчових продуктів з 
представниками органів державної влади, приватними 
лабораторіями, галузевими асоціаціями, торговельними 
мережами та іншими зацікавленими сторонами.

Ініціювання нормативних документів з удосконалення 
регуляторного середовища у секторі аквакультури.

Розробка змін до законодавства щодо стимулювання 
розвитку виробництва локальних та крафтових 
харчових продуктів.
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Сергій Кубах

ЗЕМЕЛЬНА 
РЕФОРМА
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Цілі
• Удосконалення 

нормативно-
правового 
регулювання 
у сільському 
господарстві.

• Ефективне 
управління землями 
в громадах.

• Зменшення випадків 
рейдерства.

• Підвищення 
обізнаності 
населення про права.

Напрямки
• Розробка законів і підзаконних 

нормативно-правових актів та їх адвокація.

• Боротьба з рейдерством.

• Інформаційні кампанії щодо земельної 
реформи.

• Просторове планування в громадах.

• Підвищення спроможності громад 
в управлінні земельними ресурсами.

• Підтримка перетворення 
Держгеокадастру на сервісорієнтовану 
службу.

• Захист інтересів малих землевласників, 
інформування про їх права.
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Удосконалення нормативно-
правового регулювання 
у сільському господарстві

Підтримка прийняття 
підзаконних актів до законів:
• Про обіг земель.
• Про НІГД.
• Про планування земель.
• Про боротьбу з рейдерством.
Розробка законопроєктів:
• Про консолідацію земель.
• Про ОВК.

Підтримка прийняття законопроєктів та підзаконних
актів до них:
• № 2194 Про дерегуляцію у сфері земельних відносин.

• № 2195 Про електронні земельні аукціони.

• № 3012-2 Щодо приватизації земель держпідприємств.

• № 3295 Щодо Державного аграрного реєстру.

• № 3205-2 Про Фонд часткового гарантування кредитів
у сільському господарстві.

Підтримка прийняття нової методики нормативної
грошової оцінки земель.
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Ефективне управління 
землями в громадах

Підтримка земельної 
реформи та реформи 
децентралізації на рівні ОТГ:

• підготовка оновленої версії 
Інструментарію управління 
землями ОТГ;

• два постпілоти з комплексного 
просторового планування;

• технічна та консультативна 
допомога ОТГ з просторового 
планування.

Підтримка Всеукраїнського
порталу геоданих, який є 
джерелом геоданих в Україні
geoportalua.com.

Перетворення Держгеокадастру
в інструмент обслуговування
клієнтів та децентралізації
повноважень.

Державний аграрний реєстр: 
пілотні проєкти у 17-ти ОТГ.

geoportalua.com
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Зменшення випадків рейдерства —
через підвищення обізнаності 
населення про свої права

Боротьба з рейдерством:

• розробка проєктів актів 
антирейдерського законодавства;

• розробка антирейдерських рекомендацій 
для аграріїв;

• робота з асоціаціями агровиробників, 
органами місцевого самоврядування, 
правозахисними організаціями, Мінюстом, 
Мінекономіки та Держгеокадастром щодо 
вирішення актуальних питань 
антирейдерської діяльності.

Інформаційна 
кампанія 
з впровадження 
ринку землі.

Полегшення 
доступу 
до інформації 
для населення.
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Ел. пошта: agro.office@chemonics.com

Facebook: facebook.com/usaid.agro

LinkedIn: linkedin.com/company/usaid-agro/

Наші публікації на ISSUU: bit.ly/31dLCcZ
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