ДЕПАРТАМЕНТ
АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОДА

ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ВИНОГРАДАРСТВА,
САДІВНИЦТВА І ХМЕЛЯРСТВА ЗА РАХУНОК
КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(ПОСТАНОВА КМУ ВІД 15.07.2005 №587 (ІЗ ЗМІНАМИ))

Компенсація суб’єктам господарювання,
господарювання які займаються
виноградарством, садівництвом і хмелярством до 80 відсотків
здійснених витрат з придбання садивного матеріалу плодовоягідних культур, винограду та хмелю, але не більше встановлених
Мінагрополітики нормативів за умови закладення насаджень у
поточному році (200,0 млн. грн.)
УМОВИ УЧАСТІ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

Подання заявки до
Мінагрополітики

1) один раз на рік:
• документи, що посвідчують право на земельну
ділянку;
• проектну документацію;
• довідку про банківські реквізити;
• зобов’язання щодо повернення бюджетних
коштів у разі незаконного одержання та/або
нецільового використання;
2) до 20 червня та 20 листопада:
• заяву про компенсацію;
• акт про фактичний обсяг виконаних робіт та
витрат за встановленою Мінагрополітики
формою;
• реєстри витрат з виконання робіт із завіреними
копіями первинних бухгалтерських документів:
• довідки про відсутність (наявність)
заборгованості з виплати заробітної плати,
сплати податків і зборів;
• 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).

Включення суб'єкта
господарювання до переліку
претендентів на державну
підтримку (на сайті
Мінагрополітики)
Документи подаються до 20
червня та 20 листопада в
комісію РДА (ОДА)
Виїзна перевірка комісії РДА на
огляд закладання насаджень

Комісії РДА та ОДА до 1 липня
та
1 грудня подають
матеріали до Мінагрополітики

Телефони для довідок: (032)
032) 255-05-72
255
Вус І.Т., Долинська С.В.
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Компенсація суб’єктам господарювання за будівництво холодильників з
регульованим газовим середовищем та об'єктів із заморожування плодовоягідної продукції, придбання ліній товарної обробки плодів, механізмів для
проведення технологічних операцій у хмелярстві (ліній та обладнання для
гранулювання хмелю), обладнання для сублімаційного висушування фруктів
але не більше встановлених Мінагрополітики нормативів за умови закладення
насаджень у поточному році (200,0 млн.грн)

УМОВИ УЧАСТІ
Подання заявки до
Мінагрополітики

Включення суб'єкта
господарювання до
переліку
претендентів на
державну
підтримку (на сайті
Мінагрополітики)
Документи
подаються
до 1 серпня, 1
жовтня
та 1 грудня до
Мінагрополітики

Після завершення
будівництва
комісією ОДА
проводиться
виїзна перевірка
готовності об'єкта

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

до 1 серпня:
• документи про відведення суб'єктові господарювання земельної
ділянки під будівництво об'єкта;
• дозвіл на початок будівництва об'єкту;
• копії проектної документації, затвердженої до вимог законодавства;
• копію експертного звіту про розгляд кошторисної частини
проектної документації;
• клопотання комісії ОДА про включення суб'єкта господарювання
на отримання компенсації витрат, пов'язаних з будівництвом об'єкта;
• договори про проведення будівельних робіт, постачання та
монтування обладнання із завіреними копіями ліцензій підрядних
організацій;
• акт інвентаризації виноградників та садів і за формою
Мінагропролітики;
• довідку про валове виробництво винограду та плодів за останні три
роки, погоджену з органами статистики
до 1 серпня, 1 жовтня , 1 грудня:
• інформацію про хід будівництва холодильника (камер швидкого
заморожування плодів) у разі незавершеного будівництва.
після завершення будівництва:
• документ, що підтверджує завершення будівництва об'єкта та
готовності до експлуатації;
• звіт про результати виїздної перевірки, проведеної комісією ОДА;
• первинні бухгалтерські документи, що підтверджують витрати
суб'єкта господарювання;
• довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати
заробітної плати, сплати податків і зборів;
• зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів у разі
незаконного одержання та/або нецільового використання;

