ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
11 вересня 2020 року № 1750
ФОРМА
Комісії для надання фінансової підтримки
розвитку галузей садівництва, виноградарства та
хмелярства _________________________________
(зазначити орган управління)

ЗАЯВКА
на отримання фінансової підтримки розвитку садівництва, виноградарства та
хмелярства
Прошу розглянути документи для нарахування часткового відшкодування вартості за (необхідний
напрям відмітити позначкою "+"):
1) придбаний садивний матеріал плодово-ягідних культур, винограду та хмелю;
2) проведені роботи із спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення та
придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт;
3) нове будівництво та реконструкцію холодильників для зберігання плодів, ягід, столових
сортів винограду та хмелю власного виробництва, цехів первинної переробки технічних сортів
винограду, плодів та ягід власного виробництва, об'єктів із заморожування плодів та ягід
виробникам, які вирощують плоди та ягоди;
4) придбані лінії товарної обробки плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди,
автоматизовані лінії з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, лінії з переробки
власно вирощених плодів, ягід та технічних сортів винограду на соки, пюре, виноматеріали;
5) придбані техніку та обладнання (зокрема іноземного виробництва, які не виробляються в
Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві згідно з
Переліком придбаної техніки та обладнання (зокрема іноземного виробництва, які не виробляються
в Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві,
вартість яких частково відшкодовується за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за
програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" для фінансової підтримки розвитку
садівництва, виноградарства та хмелярства, затвердженим наказом Мінекономіки від 11 вересня
2020 року № 1750.
Відомості про суб'єкта господарювання
1. Найменування:
повне ________________________________________________________________________________
скорочене (за наявності) ________________________________________________________________

2. Місцезнаходження __________________________________________________________________
Телефон ______________________ Факс ________________ E-mail ____________________________
3. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб - підприємців)
_____________________________________________________________________________________
4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) _____________________________________
Телефон ______________________ Факс ________________ E-mail ____________________________
5. Найменування та місце розташування насаджень (об'єкта, лінії, техніки та обладнання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Види діяльності за КВЕД _____________________________________________________________
7. Код за ЄДРПОУ ____________________________________________________________________
8. Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний
контролюючий орган та мають відмітку в паспорті) (для фізичних осіб - підприємців)
_________________________________
9. Банківські реквізити _________________________________________________________________
10. Інформація про пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України:
1) у разі наявності заповнюється Інформація про всіх пов'язаних осіб, які протягом ________ року є
отримувачами коштів, які передбачені у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка
сільгосптоваровиробників" та використовуються на фінансову підтримку розвитку садівництва,
виноградарства та хмелярства, згідно з додатком;
2) у разі відсутності:
відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового
кодексу України.
Додатки:
1) документи, зазначені у пункті 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587 (для отримання часткового
відшкодування вартості за придбаний садивний матеріал та проведені роботи):
довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за
справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
довідка про відкриття поточного рахунка, видана банком;
письмове зобов'язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в
разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового

використання;
документи, що посвідчують право власності, користування земельною ділянкою;
проектна документація на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних
насаджень і хмільників та затверджена Мінекономіки проектна документація на створення
виноградників технічних сортів;
акти інвентаризації насаджень за встановленими Мінекономіки формами;
акт про фактичний обсяг виконаних робіт і витрат за встановленою Мінекономіки формою;
реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських
документів;
сертифікати на садивний матеріал: для вітчизняного виробництва - сертифікат, що засвідчує
сортові якості садивного матеріалу, та сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного
матеріалу; для ввезеного на митну територію України - фітосанітарний сертифікат та сертифікат
країни-експортера;
2) документи, зазначені у пункті 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587 (для отримання часткового
відшкодування вартості об'єктів):
довідка про відкриття поточного рахунка, видана банком;
засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання копія документа, що підтверджує
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта;
типова форма № ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів"
- для часткового відшкодування вартості нового будівництва об'єктів;
типова форма № ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та
модернізованих об'єктів" - для часткового відшкодування вартості реконструкції об'єктів;
засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання копія кошторисної та технологічної
частин проектної документації;
акти інвентаризації насаджень і погоджена з органами статистики довідка про валове
виробництво продукції за останні три роки;
довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за
справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
3) документи, зазначені у пункті 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587 (для отримання часткового
відшкодування вартості ліній, техніки та обладнання):
довідка про відкриття поточного рахунка, видана банком;
акт про завершення монтажу та готовність до експлуатації лінії, заявленої на компенсацію;

акт приймання-передачі техніки та обладнання;
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає
обов'язковій державній або відомчій реєстрації);
первинні бухгалтерські документи, що підтверджують вартість заявлених на компенсацію
ліній, техніки та обладнання;
акти інвентаризації насаджень і погоджена з органами статистики довідка про валове
виробництво продукції за останні три роки;
довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за
справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі.
З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку
виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2005 року № 587, ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.
Керівник

________________

____________________________________

Головний бухгалтер

________________

____________________________________

(підпис)

"___" ____________ 20__ року
____________

Директор департаменту
аграрної політики

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Д. Паламарчук

Додаток
до Заявки на отримання фінансової
підтримки розвитку садівництва,
виноградарства та хмелярства
(підпункт 1 пункту 10)

ІНФОРМАЦІЯ
про всіх пов'язаних осіб, які протягом ____ року є отримувачами коштів, які
передбачені у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка
сільгосптоваровиробників" та використовуються на фінансову підтримку
розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства
станом на "___" ____________ 20__ року
Найменування та
місцезнаходженн
я (для юридичної
особи), прізвище,
ім'я, по батькові
(за наявності) та
місце
проживання (для
фізичної особи підприємця)
пов'язаної особи
1

Код за
ЄДРПО
У

усьог
о

2

3

Сума, заявлена для отриманої фінансової підтримки, тис.грн
у тому числі за:
придбани спорудженн
нове
придбанн придбання
й
я шпалери і
будівництво
я ліній
техніки та
садивний встановленн
та
обладнанн
матеріал
я систем
реконструкці
я
краплинного
я об'єктів
зрошення

4

5

6

7

8

Разом:

Керівник

_______________ _________________________________________________________

Головний
бухгалтер

_______________ _________________________________________________________

(підпис)
(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

