ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Фінансова підтримка надається у розмірі, що не перевищує 500 тис. грн.:
новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з
відокремленими фермерськими садибами, строком від трьох до п'яти років
для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження
виробничої діяльності;
іншим фермерським господарствам - строком до п’яти років для придбання
техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, у тому числі для придбання
маточного поголів’я сільськогосподарських тварин (телиць, нетелей, корів,
свиноматок, ярок, вівцематок, кізочок та козоматок) та проведення оцінки
відповідності виробництва органічної продукції (сировини), виробництва та
переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції
виробничих і невиробничих приміщень, для закладення багаторічних
насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому числі для
сплати пайових внесків до пайових фондів сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, утворених фермерськими господарствами
самостійно або разом з членами особистих селянських господарств, зрошення
та меліорації земель.
Для участі у конкурсі фермерське господарство подає на розгляд
регіональної комісії такі документи:
− заявку за формою у двох примірниках (заповнюється на місці);
− копію паспортних даних та ідентифікаційного номеру голови
господарства;
− копію статуту фермерського господарства із статусом юридичної особи
або копію договору про створення сімейного фермерського господарства - для
фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи
відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”;
− копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу,
членом якого є фермерське господарство, або протокол рішення установчих
зборів про створення такого кооперативу (в разі наявності);
− копії документів, що підтверджують право власності або користування
земельною ділянкою;
− довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;
− баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за
останній звітний період за встановленими формами (станом на 1 липня
2017року);
− довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів,
видану органами доходів і зборів;
− копію заяви про перехід на виробництво органічної продукції
(сировини), поданої до органу з оцінки відповідності (у разі наявності);
− копію титульної сторінки проектно-кошторисної документації на
створення та зрошення багаторічних насаджень (у разі наявності)”;
− бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання
фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка
повернення коштів;

− пропозицію фермерського господарства щодо способу забезпечення
виконання зобов'язання (копії документів, що підтверджують право власності
на майно, запропоноване в якості застави).
Примітка. При собі мати оригінали документів та печатку фермерського
господарства. Всі копії повинні бути засвідченні головою фермерського
господарства.
Документи приймаються з 18.07.2017 до 16.08.2017 , щодня, крім вихідних,
з 0900 до 1730 (у п’ятницю – до 1630) за адресою: м. Миколаїв, проспект Миру,
буд. 34, 7-й поверх, кім. 712.
ЗДЕШЕВЛЕННЯ ВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
Комісією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
затверджено перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового
комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів
державного бюджету (далі – Перелік).
Часткова компенсація надається сільськогосподарським товаровиробникам
на безповоротній основі у розмірі 20 відсотків вартості придбаної у поточному
році техніки та обладнання (без урахування податку на додану вартість).
Для отримання компенсації необхідно:
1. Здійснити оплату за техніку та обладнання, які входять до Переліку, через
державні банки – Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Укргазбанк;
2. Відкрити рахунок в одному із зазначених державних банків та подати
заявку і документи, що підтверджують придбання техніки та обладнання, а
саме:
- копію платіжного доручення;
- акт приймання-передачі техніки та обладнання;
- свідоцтво про державну реєстрацію техніки (якщо техніка підлягає
обов’язковій державній реєстрації).
3. Державний банк надає Мінагрополітики інформацію щодо суми коштів,
що підлягає частковій компенсації;
4. Мінагрополітики
формує
реєстр
сільськогосподарських
товаровиробників та у межах обсягу відкритих асигнувань на підставі реєстру
перераховує кошти державному банку, який перераховує їх на поточні рахунки
сільськогосподарським товаровиробникам.
Ознайомитися з переліком техніки можна в департаменті агропромислового
розвитку облдержадміністрації, управліннях агропромислового розвитку
райдержадміністрацій або за посиланням: www.me.gov.ua » Діяльність »
Державна політика в секторах економіки » Комісія з формування переліку
вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість
яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету
Телефон для довідок: (0512)377805, 377402 Департамент агропромислового
розвитку райдержадміністрації

