
Як прийняти участь в інвестиційній 
грантовій програмі ФАО?

Практичні кроки з подання заявки на участь

Іван Корякін

Аналітик з грантів



1. Оформлення електронного цифрового підпису або Bank
ID (Центральний засвідчувальний орган | Реєстр надавачів
(czo.gov.ua))

2. Реєстрація в Державному аграрному реєстрі (https://dar.gov.ua)
3. Самостійна перевірка відповідності секторальним критеріям
4. Самостійна перевірка відповідності загальним критеріям
5. Заповнення анкети заявника
6. Збір необхідних документів
7. Подання заявки через інтерфейс Державного аграрного реєстру

(https://dar.gov.ua)

Послідовність дій

https://czo.gov.ua/ca-registry
https://czo.gov.ua/ca-registry
https://dar.gov.ua/
https://dar.gov.ua


Подання заявки у ДАР



Заявка, анкета та інші документи подаються в електронному вигляді через кабінет
користувача в Державному аграрному реєстрі (ДАР) https://dar.gov.ua

https://dar.gov.ua/


Вхід до Державного аграрного реєстру здійснюється за допомогою електронного 
ключа або Bank ID



У Вашому персональному кабінеті обов'язково заповніть розділ
«Дані про сільгоспвиробника»



У Вашому персональному кабінеті виберіть «Програми підтримки»



Далі натисніть «Доступні програми підтримки»



Знайдіть відповідну програму ФАО та натисність «Подати заявку» 



У вікні з описом програми знов натисність «Подати заявку» 



Заповніть дані щодо проєкту та гранту та підтведіть виконання критеріїв 
відповідності по даному сектору  

грн



Додайте відскановані у форматі pdf Анкету заявника та інші документи за списком
та натисніть «Зберегти» 



Підпишіть сформовану заявку



Після цього статус заявки можна відслідковувати у розділі меню 
«Мої заявки у програмах» 



Заповнення анкети заявника



Розділи анкети заявника

Анкета заявника доступна для завантаження на посиланні 
bit.ly/3HrlVuI

Не слід намагатися заповнювати безпосередньо цей шаблон –

спочатку завантажте його на свій комп’ютер. Для цього необхідно

зайти в пункт меню "Файл" та вибрати "Завантажити".

Анкета заявника - це файл word, який включає наступні

розділи:

І. Детальна інформація про заявника

ІI. Детальна інформація про бюджет проєкту

IІІ. Стислий бізнес-план проєкту

ІV. Додаткові запитання

V. Самостійна перевірка загальних критеріїв відповідності на

участь у Програмі

VI. Перелік документів, які додаються до Заяви

VII. Декларація Заявника

http://bit.ly/3HrlVuI


Детальна інформація про заявника

* Розділи 3,4 та 5 заповнюються лише у випадку наявності

грн



Детальна інформація про заявника 
(продовження)

* Розділи 6 та 9 заповнюються лише у випадку наявності



Детальна інформація про бюджет проєкту

1. Резюме бюджету
2. Детальний бюджет грантового проєкту
3. План робіт та заходів
4. Загальна інформація про Постачальників



Детальна інформація про бюджет проєкту
(продовження)



Детальна інформація про бюджет проєкту
(продовження)



Стислий бізнес-план проєкту

Структура стислого бізнес-плану проєкту:

1. Опис Вашого бізнесу
2. Маркетинг
3. Ефект інвестицій
4. Виробничий план
5. Які Ваші сильні сторони? Які основні ризики? Як мінімізувати чи пом’якшити їх?
6. Як Ви гарантуєте безпеку харчових продуктів? Які соціальні фактори та методи їх 

посилення? Які екологічні фактори та методи гарантують сталість природних 
ресурсів?



Додаткові запитання

❑ Брали участь у ярмарках/заходах (за останні 3 роки) 

❑ Є членом асоціації або іншого формального об’єднання

❑ Є ветераном та/або тимчасово переміщеною особою

❑ Нещодавно отримували грантову або технічну допомогу, приймали участь в семінарах, 

тренінгах, державних чи обласних програмах (за останні 3 роки)

❑ Використовуємо інші канали збуту, а не лише продаємо свою продукцію на власному 

господарстві чи посередникам

❑ Маємо систему бухгалтерського обліку/обліку своїх витрат

❑ Купуємо сертифіковане насіння/використовуємо штучне запліднення худоби чи ікри водних 

біоресурсів/маємо сертифікати (органічні або ГЗ)/займаємось підвищення якості та безпеки 

власної продукції, базуючись на принципах HACCP

❑ Маємо достатню кількість та достатню професійну підготовку персоналу

❑ Проєкт розташований у менш сприятливій місцевості (наприклад, гірські регіони та

територіальні громади з низьким індексом спроможності, відповідно до методики

Мінрегіону)



Декларація Заявника

Підписання даної Анкети є підтвердженням того, що:

❑ вся надана в ній інформація є повною та вірною;

❑ отримано згоду всіх учасників на передачу та обробку персональних 

даних;

❑ надано дозвіл перевірити дану інформацію, у разі потреби, через 

третіх осіб



Збір необхідних документів



Збір необхідних документів

❑ Анкета Заявника

❑ Виробничий план (додається за бажанням у форматі excel)

❑ Документи, що підтверджують право здійснення сільськогосподарської діяльності (довідка

органу місцевого самоврядування чи управління земельних ресурсів про оформлення землі

сільськогосподарського призначення, довідка ветеринарного органу про кількість худоби

тощо)/ не потрібно, якщо інформація відображається у ДАР 

❑ Копія(ї) паспорту та ідентифікаційного коду фізичної особи, ключових топменеджерів та/або 

уповноважених ними представників (додайте також довіреності на них)

❑ Комерційні пропозиції, рахунки-фактури, інші документи, згідно яких будуть

використовуватися грантові кошти на реалізацію проєкту

❑ Документи, що підтверджують власний внесок (платіжні доручення, виписки з бухгалтерських 

книг, договори купівлі-продажу, рахунки-фактури, звіти про оцінку тощо)



Збір необхідних документів

Додатково для ФОП:

❑ Свідоцтво про державну реєстрацію або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців

❑ Дозволи та ліцензії на здійснення діяльності (за умови необхідності їх наявності відповідно

діючого законодавства) 

Додатково для юридичних осіб:

❑ Свідоцтво про державну реєстрацію або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців

❑ Установчі документи у чинній редакції

❑ Рішення органів управління про обрання виконавчого органу

❑ Протоколи щодо повноважень на оформлення грантової угоди

❑ Дозволи та ліцензії на здійснення діяльності (за умови необхідності їх наявності відповідно

діючого законодавства) 

❑ Картка із зразками підписів та печатки, посвідчена у встановленому порядку



Збір необхідних документів (продовження)

Фінансова інформація

Для юридичних осіб: 

❑ баланси підприємства та звіти про фінансові результати та їх використання

за останні 3 роки та за останній звітній період

❑ форми статистичної звітності 4-сг, 24, 29-сг, 50-сг за останній рік

Для ФОП: 

❑ податкові декларації на відповідні дати, щодо відповідають обраній

системі оподаткування

Для фізичних осіб:

❑ форма 3 ДФ «Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок»



Підтримка користувачів

1. Реєстрація в Державному аграрному реєстрі (ДАР)

З питань реєстрації ДАР звертайтесь в службу технічної підтримки за
телефоном + 38 (044) 339 92 15. Інструкцію щодо реєстрації в ДАР можна
отримати на сайті https://dar.gov.ua.

2. Надання технічної та консультаційної підтримки, пропозицій чи скарг

Якщо у Вас є запитання, відгуки, пропозиції чи скарги, будь ласка зв`яжіться з
нами за телефонами «гарячої лінії» +38 (099) 090 75 82, +38 (068) 318 09 43
або за електронною поштою: ua-feedback@fao.org.

https://dar.gov.ua/
mailto:ua-feedback@fao.org


Поспішайте подати 
заявку до 

10 березня 2023 
року!



Моніторинг отриманих грантів

Підзвітність перед ФАО



Я отримав(ла) позитивне рішення щодо гранту. Що далі?

1. Підписання Угоди про надання інвестиційного гранту
• План реалізації гранту (робочий план)

2. Після підписання Угоди:
• Звіт про хід виконання (може бути декілька)
• Заключний звіт
• Заявка на виплату

Отримувач Гранту зобов'язується забезпечити співробітникам ФАО доступ до
обладнання та надавати інформацію про його використання.

Графік відвідувань для контролю за використанням обладнання.



Чому може бути відкликано грантову підтримку?

• Бенефіціар не дотримався кінцевих термінів і внесків
• Бенефіціар не дотримується умов Угод
• Бенефіціар визнаний банкрутом, або ліквідований, або стає

неплатоспроможним, або подає заяву про визнання його
неплатоспроможним

• Бенефіціар надав неправдиву інформацію


