
Питання: Чи можуть гроші проекту АГРО в рамках даного ЗПЗ спрямовуватися на забезпечення 
будівельних робіт, асфальтування майданчиків тощо? 
Відповідь: Ні, кошти проекту АГРО в рамках даного ЗПЗ не можуть спрямовуватися на такі 
будівельні роботи. Ми сподіваємось, що в разі необхідності будівельні роботи будуть забезпечені в 
рамках співфінансування безпосередньо аплікантом. 
 
 
Питання: Наскільки принциповими є вимоги відносно наявності досвіду в забезпеченні 
обладнанням, сервісної підтримки та інформаційних, консультаційних, і навчальних послуг, а також 
сервісній підтримці для ММСП з акцентом на сушіння та переробку (Розділ ІІІ). Чи може під цей досвід 
передбачати власний досвід зберігання виробника сг продукції? 
Відповідь: Так. Дуже важливо, щоб аплікант показав в своїй аплікаційній заявці, що він має 
можливість залучити кваліфікованих працівників до роботи з забезпечення зберігання зерна. Дані 
фахівці можуть бути в штаті підприємства що подається на конкурс, а також бути залучені на 
короткотерміновій основі. 
 
Питання: Що таке податковий номер UEI і як його отримати. 
Відповідь: код UEI можна отримати відповідно до інструкції, яка є складовою ЗПЗ - Запиту на 
надання заявок. 
 
Питання: Чи може бюджет заявки передбачати надходження коштів від ММСП за надані сервісні 
послуги? 
Відповідь: так, це рішення заявника і бізнес-підхід до роботи з ММСП, яким надаватимуться 
послуги. АГРО сприяє бізнес-орієнтованим проектам, які носять системний сталий характер і завдяки 
продуманому бізнес-плану мають продовження у майбутньому. 
 
Питання: Що значить перевірена фінансова звітність? Чи обов’язково мати аудиторський висновок 
відносно звітності ? ким повинна бути перевірена фінансова діяльність? 
Відповідь: Перевірена фінансова звітність - це форма 2, річний фінансовий звіт, що подається в 
податкові органи. Якщо організація проходила фінансовий аудит, разом з рештою документів можна 
подати такий звіт (аудиторський). 
 
Питання: Чи особисті селянські господарства, які займаються вирощуванням зернових, в рамках 
цього субгранту відносяться до ММСП? 
Відповідь: Так, субгрант включає роботу з ОСГ, якщо вони займаються вирощуванням зернових 
культур. 
 
Питання: якщо підприємство розташоване недалеко від лінії ведення бойових дій, чи може воно 
брати участь в даному конкурсі? 
Відповідь: Так, як одне з ММСП. Ми розуміємо проблеми, які мають ММСП, розташовані неподалік 
від лінії ведення бойових дій. Тому, на нашу думку, аплікант може розглянути локації для збереження 
зерна, які знаходяться на відповідній відстані від лінії зіткнення для унеможливлення пошкодження 
зерна. Таким чином, ММСП що знаходяться в зоні ризику, зможуть скористатися безпечними 
локаціями.  
 
Питання: Безкаркасні або каркасні ангари підпадають під фінансування гранту? Без фундаменту. 
Відповідь: так. У рамках даного ЗПЗ передбачена підтримка моделей зберігання зерна, що можуть 
бути забезпечені в короткий термін, серед яких можуть бути рукави для зерна, каркасні або 
безкаркасні ангари. Хочемо звернути увагу, що в п.13 Аплікаційної форми потрібно зазначити перелік 
і місце розташування запланованих місць зберігання зерна, а також перелік фермерів, яким будуть 
надаватися послуги. 
 
Питання: Чи можливо придбати сонячні станції для покриття витрат електроенергії зерноочисних 
комплексів? 
Відповідь: Ні, придбання сонячних станцій не передбачено даним ЗПЗ. Це може бути здійснено за 
рахунок співфінансування заявника. 
 
Питання: Який може бути розмір субгранту? 
Відповідь: АГРО очікує, що середня вартість субгранту буде в межах 18 млн грн. Але остаточна 
вартість є предметом переговорів, якщо заявку буде відібрано. 
 
Питання: Чи можливо передбачити в рамках даного субгранту розширення або будівництво 
елеваторів, створення або розвиток переробних потужностей (наприклад, маслобійня)? 



Відповідь: Ні. Цей ЗПЗ спрямований на забезпечення рішень щодо тимчасового зберігання зерна, 
оскільки це є кричущою проблемою для агросектору зараз. АГРО розглядає можливість підтримки 
діяльності елеваторів та зернопереробних підприємств, але в рамках наступних можливих конкурсів. 
 
Питання: чи правильно я зрозуміла, що налагодження послуг із визначення якості зерна повинен 
забезпечувати в подальшому субгрантер? 
Відповідь: Так, у рамках діяльності із надання послуг з підготовки та забезпечення зберігання зерна. 
 
Питання: Чи можуть брати участь в конкурсі декілька компаній, які входять у холдинг? 
Відповідь: Ми розглядаємо холдинг як одну юридичну особу. Отримати можна тільки один субгрант 
на одну юридичну особу. 
 
Питання: Чи можуть брати участь у конкурсі логістичні компанії, у яких є власна ділянка для 
зберігання, а також можливість перевезення зерна до цієї ділянки власним рухомим складом? 
Відповідь: Це можливо. Головне, щоб цілі субгранту співпадали з вашими можливостями. 
  
Питання: Якщо вже закуплені  рукави та використовуються зараз, чи можна подаватися на 
компенсацію? 
Відповідь: Ні. У рамках бюджету субгранту можуть бути зазначені закупівлі, які здійснюються лише 
після дати підписання субгрантової угоди. 
 
Питання: Чи може місце зберігання зерна розміщуватися на території Польщі, неподалік від кордону 
з Україною? Зберігання в рукавах або модульних сховищах. 
Відповідь: Ні. Вся діяльність за цим субгрантом має здійснюватися на території України. 
 
Питання: У рамках одного субгранту, в ЗПЗ передбачено зберігання зерна 50тис-100тис.тон на рік? 
Відповідь: Ні, мова йде про зберігання у рамках найближчого періоду: вересень-грудень 2022, для 
вирішення проблеми із залишками, які накопичились у ММСП. 
 
Питання: Чи може отримати грант юридична особа - елеватор, не виробник зернових культур? 
Відповідь: так, звичайно.  
 
Питання: Що робити фермеру, якщо він не знає організацію, яка б могла представити його інтереси 
в рамках даного конкурсу? 
Відповідь: АГРО розуміє можливість даної ситуації. Тому, якщо Ваше підприємство зацікавлене 
взяти участь у проектах підтримки мікро-, малих і середніх агропідприємств (ММСП) зернового 
напрямку в доступі до послуг зі зберігання та сушки зерна, пропонуємо зареєструватися в нашій базі 
підприємств, що працюють у секторі зернових: https://form.typeform.com/to/Aq7xI6Bb. Ми плануємо 
передати контакти з цієї бази підприємствам-переможцям нашого конкурсу на закупівлю 
обладнання, щоб ті ММСП, які зареєструвалися в базі, мали пріоритет на отримання послуг з сушки 
і зберігання зерна за нашими грантами. 
 
Питання: чи може сільськогосподарський обслуговуючий кооператив з неприбутковим статусом 
брати участь в субгранті?  
Відповідь: так 
 
Питання: Чи буде фінансуватись субгрантом підготовка площадок під рукава, де планується 
зберігатись зерно? 
Відповідь: дані роботи мають бути передбачені за рахунок співфінансування апліканта. 
 
Питання: чи віддаватиметься перевага модульним зерносховищам, як більш довгостроковим? 
Відповідь: Під час оціни заявок братиметься до уваги комплекс оцінок відповідно до критеріїв 
оцінки, які зазначені в ЗПЗ. 
 
Питання: Чи можуть брати участь у конкурсі логістичні компанії, у яких є власна ділянка для 
зберігання, а також можливість перевезення зерна до цієї ділянки власним рухомим складом? 
Відповідь: так, звичайно, якщо будуть дотримані інші критерії конкурсу. 
 
Питання: Чи можна компенсувати вартість вантажних автомобілів для експорту зерна? 
Відповідь: Ні. 
 
Питання: якщо зараз питань не має, але до 22.08 можуть виникнути, ми їх можемо направляти на 
електронну пошту, і очікувати на відповідь? 
Відповідь: так. 



 
Питання: Територіально 200 ММСП мають бути в межах одного регіону, чи з кількох регіонів? 
Відповідь: можуть бути з декількох регіонів. 
 
Питання: Чи може брати участь в конкурсі підприємство, яке вже приймає участь у конкурсі на 
державні гранти? 
Відповідь: так. 
 
Питання: Чи можливо включити навантажувачі в проект? 
Відповідь: так. 
 
Питання: Де можна ознайомитись з договорами субгранту? 
Відповідь: договір буде наданий для ознайомлення тільки відібраному субгрантеру. 
 
Питання: якщо виконується критерій за об’ємом зберігання 50-100 тис. т, але не виконується 
критерій за кількістю обслуговуваних підприємств  200, чи буде розглядатися? 
Відповідь: так. 
 
Питання: де можна ознайомитися із ЗПЗ та аплікаційними формами?  
Відповідь:https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-na-oderzhannya-subhrantu-dlya-realizatsiji-
pidtrymky-mmsp-zernovoho-napryamku-v-dostupi-do-posluh-zi-zberihannya-ta-sushky-zerna  
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