07.11.2018 р. набула чинності Постанова КМУ від 24.10.2018 р. №911, якою було
внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого
постановою КМУ від 07.02.2018 р. №106.
Зокрема, Порядок було доповнено пунктами 11-1 і 11-2 такого змісту:

11-1. Новоствореним фермерським господарствам у період їх становлення (перші три роки
після його створення, але не раніше 1 січня 2016 р.) виділяється бюджетна субсидія на
одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) один раз виключно для провадження
сільськогосподарської діяльності у розмірі 3000 гривень на 1 гектар, але не більше 60000
гривень на одне фермерське господарство.
11-2. Фермерським господарствам, передбаченим пунктом 3 цього Порядку (крім
новостворених), у 2018 році виділяється бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь
(1 гектар) у розмірі 5,5 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1
січня відповідного року, в розрахунку на одного члена фермерського господарства (який
станом на 1 січня 2018 р. був та на період отримання бюджетної субсидії є членом
фермерського господарства). Максимальний розмір бюджетної субсидії на одне фермерське
господарство не може перевищувати 30000 гривень.
Для отримання бюджетної субсидії фермерські господарства подають регіональним
відділенням Укрдержфонду заявку та підтвердні документи, передбачені пунктом 6 цього
Порядку.

1) копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору
(декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських
господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);
2) відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують
право власності та/або користування земельною ділянкою (інформаційна довідка з
державного реєстру речових прав на нерухоме майно);
3) копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 грн., а
фермерським господарствам, які зареєстровані в поточному році, – копію фінансового
звіту за останній квартал (копію балансу і звіту про фінансові результати, які подаються
до управління статистики);
4) 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 (дійсна протягом 10 днів);
5) підтвердні документи про те, що не порушено справу про банкрутство, не перебуває в
стадії ліквідації, не визнано банкрутом (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, в якому повинні бути
зазначені, крім загальної інформації про фермерське господарство та переліку членів
фермерського господарства: дані про перебування юридичної особи в процесі
провадження у справі про банкрутство, санації; дані про перебування юридичної особи в
процесі припинення; дата та номер запису про державну реєстрацію припинення
юридичної особи, підстава для його внесення);
6) згоду заявника щодо надання про нього інформації Мінагрополітики, яка містить
персональні дані, за формою (заповнюється на місці).

Примітка. Для заповнення заявки просимо мати при собі оригінали документів,
паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків голови фермерського
господарства, достовірні реквізити банківського рахунку фермерського господарства,
печатку фермерського господарства.

Станом на цей час Мінагрополітики розробляє форму заявки та приводить у
відповідність інші документи, необхідні для реалізації Порядку №106 від 07.02.2018 р. зі
змінами. У зв’язку з цим, про початок прийому документів для отримання бюджетної
субсидії на одиницю оброблюваних угідь фермерським господарствам буде повідомлено
додатково на офіційній сторінці Миколаївського відділення Укрдержфонду в соцмережі
facebook (назва сторінки – Миколаївське відділення Укрдержфонду підтримки фермерських
господарств).

Документи будуть прийматися пн-пт з 9:30 до 17:00 за адресою м. Миколаїв, пр. Миру,
34, 7-й поверх, к.712. Тел. для довідок: (050) 287-82-74. Ел. адреса: fermer014@gmail.com

