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Мiським, селищцим,
сiльським радам

фермерсъкими господарствами

Просимо iнформувати фермерськi господарства про дiю Порядку

використання по-ъi", передбачених у державному бюдхtетi для надаЕня

фiнансовот пiдтримки розвитку фермерсъких господарств, затвердженого

постановою Кабi"еrу МiнiстрiЪ Украiни вiд 7 лютого 2018 р, ]Ф 106

(в редакЦii постаНови КабiНету MiHicTpiB УкраТни вiд 21 квiтня 2021 р, N9 384),

Фiнансова пiдтримка надаетъся фермерському господарству:

яке мас .r".r"й дохiд (виручку) ыо реалiзацii продукцiт (ToBapiB, робiт,

послуг) за останнiй piK до 20000000 гривень, у власностi таlабо користуваннi

якого перебувають землi сiльсъкогосIIодарсъкого призначення;

зареестрованому в поточному роцi фермерсъкому господарству,

У власносТi таiабо *op".ryuu""i якого перебуваютъ землi

сiльськогосподарського призначення, незалежно вiд обсягу чистого доходу

(виручки).
спецiалъна бюджетна дотацiя за утримання корlв усlх напрямlв

продуктивностi фермерському господарству, у власностi якого перебувае

вiд п'яти nopi", 
^ 
iдентифiкованих та заресстрованих вiдповiдно

до законодавства, надаеться на безповоротнiй ocHoBi за кожну наявну

станом на 1 липня поточного року корову в розмiрi 5000 гривенъ,

аJIе не бiльше 250000 гривенъ.

для отримання спецiалънот бюдх<етнот дотацii за утримання корlв,

фермерсъкi господарства подають,щепартаменту агропромислового розвитку

та економiчноi полiтики облдержадмiнiсiрацii, заявку iз зазначенням кiлъкостi

KopiB ycix напрямiв продуктивностi (станом на 1 липня поточного рЬку)

та TaKi документи:
довiдку про вiдкриття поточного рахунка, видану банком;

копiю статуту ф.рr.р."кого господарства (для юридичноi особи) або

копiю доrоuору 
" 
(дЬкларацii) 'тро 

створення сiмейного фермерського

господарства (lля фермерсъких господарств, що cTBopeHi без набуття статусу

юридичноi особи 
"iд.rоuiд"о 

до cTaTTi 8-1 Закону Украiни "Про фермерсъке

.оЪrrодuрство"), дiйсну на дату подання заявки,
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копiю фiнансового документа, що пiдтверджуе наявнiсть чистого доходу

(виручкИ) 
"iД реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) за останнiй pil,а фермерськi господарства, якi заресстрованi в поточному роцi, - no.ri-

фiнансового звiту або податкову декJIарацiю платника податку за останнiй
звiтний перiод.

Подаються оригiнали або наJIежним чином засвiдченi
в електроннiй або паперовiй формi.

Граничний строк подання документiв для отримання дотацiТ за утримання
KopiB - З 1 серпнrI поточного року.

Заявки, що надiйшли пiсля закiнчення строку

копiI документiв

ik подання,
не розглядаються.

Про затвердженну Мiнагрополiтики форrу заявки бУд. повiдомлено
додатКово.

fiокументи, подаються
Мала Бердичiв съка, 25.
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