ДЛЯ ОТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА ПОДАЮТЬ
СЛІДУЮЧІ ДОКУМЕНТИ
Для отримання фінансової підтримки на безповоротній основі (субсидії) фермерські господарства
подають до регіонального відділення Укрдержфонду заявку та підтвердні документи, а саме:
1. Заявку для отримання фінансової підтримки, за формою визначеною Мінагрополітики;
2. Копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про
створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені
без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське
господарство”), або копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
3. Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право
власності або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу - для кожного члена кооперативу);
4. Копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а
фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, - копію фінансового звіту за
останній квартал;
5. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань (підтвердний документ про те, що ФГ не перебуває на стадії ліквідації,
припинення, не порушено справу про банкрутство, не визнано банкрутом);
6. Довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів,
платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у паперовому
вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на
офіційному веб-сайті ДФС;
7. Довідка з банку про реквізити ФГ;
8. Згоду одержувача щодо надання Укрдержфондом Мінагрополітики інформації, яка містить
персональні дані, за формою, визначеною Укрдержфондом;
9. Копiя паспортних даних та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв голови
господарства.
Подаються оригінали та належним чином засвідчені копії документів.
Примiтка. При собi мати оригiнали документiв та печатку фермерського господарства (у разі
наявності). Копiї поданих документiв повиннi бути засвiдченi головою фермерського
господарства.
Участь можуть приймати:
- фермерські господарства, які не мають простроковану заборгованість перед Укрдержфондом
та його регіональними відділеннями та перед бюджетом по сплаті податків та зборів;

- фермерське господарство, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за останній рік до 20000000 гривень, у власності та/або користуванні якого
перебувають землі сільськогосподарського призначення;
- сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: молочарського, м'ясного напрямів, до складу
якого входять не менше 20 членів, серед яких повинно бути одне і більше фермерських
господарств, а інші - фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної з яких перебувають
землі сільськогосподарського призначення та за наявності тварин, ідентифікованих та
зареєстрованих відповідно до законодавства;
- плодово-ягідного, овочевого напрямів, а також із заготівлі та переробки дикорослих ягід, грибів і
рослин, до складу якого входять не менш як 7 членів, серед яких повинно бути одне і більше
фермерських господарств, а інші - фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної з яких
перебувають не більше 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Документи приймаються до 8 грудня щоденно, крім вихідних з 9:30 до 17:00 за адресою м.
Хмельницький , вул,Свободи,70 кімната 206.
Початок прийому документів буде уточнено.
За консультацією звертатися за телефонами: 0382762655
- (0679458104), директор Хмельницького відділення Укрдержфонду.

