
ПРОЄКТ 

ЗАЯВКА 

для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, 

бджіл, сперми та ембріонів 

Прошу розглянути подані документи для отримання часткового 

відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних 

тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного і м'ясного 

напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок,  козематок, 

цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, бджолиних  маток, сперми бугаїв і 

кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) 

цінність, за бюджетною програмою “Фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників” за напрямом державна підтримка  розвитку 

тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. 

Вид племінних (генетичних) ресурсів та статево-вікові групи за видами тварин: 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

Відомості про суб'єкта господарювання 

1. Найменування: 

повне ____________________________________________________________________________ 

скорочене (за наявності) _________________________________________________________ 

2. Місцезнаходження ____________________________________________________________ 

3. Місце провадження господарської діяльності __________________________________ 
                                                                                                                              (поштовий індекс, адреса) 
Телефон_______________ Факс_________________ E-mail ____________________ 

4. Форма власності _____________________________________________________ 

5. Види діяльності за КВЕД ______________________________________________ 

6. Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________ 

7. Банківські реквізити __________________________________________________ 

8. Інформація про пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 

статті 14 Податкового кодексу України: 

1) у разі наявності заповнюється Інформація про пов’язаних осіб, які протягом 

_______ року є отримувачами державної підтримки за програмою “Фінансова 

підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом державна підтримка розвитку 

тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції згідно з додатком;  

2) у разі відсутності: 

  відсутні пов’язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 

Податкового кодексу України. 

 

Додатки (документи, зазначені у пункті 8 Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку 

тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого 
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постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 517): 

   довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком (на ___ арк.); 

  засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання копії відповідних 

платіжних документів, а також видаткових накладних, рахунків на оплату, ордерів 

на відправлення сперми, договорів купівлі-продажу худоби  (на ___ арк.); 

   копія акта про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім 

тварин, бджолопакетів та бджоломаток, що були ввезені в режимі імпорту), 

засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання (на ___ арк.); 

   копія звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість 

сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент 

подання документів (суб'єкти господарювання, які є юридичними особами)  

(на___ арк.); 

   копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних 

(генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання 

(на___ арк.).; 

   копії карток племінних кнурів ( форма № 1-св), засвідчені підписом керівника 

суб'єкта господарювання - для часткового відшкодування вартості сперми кнурів  

(на ___ арк.); 

   довідка про плідну пересадку ембріонів, видана підприємством (лабораторією) 

з трансплантації ембріонів, - для часткового відшкодування вартості ембріонів 

великої рогатої худоби (на ___ арк.); 

   відомість проведення штучного осіменіння маточного поголів'я, яка 

складається на підставі даних журналів штучного осіменіння (форми № 3-врх, 

№ 4-св визначені відповідними інструкціями з ведення племінного обліку), 

засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання - для часткового 

відшкодування вартості сперми бугаїв, кнурів ( на ___ арк.); 

   письмове зобов'язання повернути до державного бюджету в місячний строк 

бюджетні кошти у разі зменшення поголів'я станом на 1 січня двох наступних 

років – для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин 

(на___ арк). 

Для виплати часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, 

сперми та ембріонів, що були ввезені в режимі імпорту, суб'єкти господарювання  

додатково подають  комісії Мінагрополітики копії: 

   відповідного контракту  (на ___ арк).; 

   рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів (на ___ арк.); 

   митної декларації (на ___ арк.). 
 

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської 

продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 07 лютого 2018 року 

№ 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 517), 

та з умовами отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, 

сперми та ембріонів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати. 
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Керівник __________________________ 
(підпис) 

__________________________ 
(прізвище, ініціали) 

 

Головний бухгалтер __________________________ 
(підпис) 

__________________________ 
(прізвище, ініціали) 

 

"___" ________ 20__ року     

 

 

 
 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про всіх пов’язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами за бюджетною програмою  

“Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва  

та переробки сільськогосподарської продукції  
станом на "___"____________ 20__ року 

 

Найменування та 

місцезнаходження 

(для юридичної 

особи), прізвище, 

ім'я, по батькові 

(за наявності)  

та місце 

проживання (для 

фізичної особи - 

підприємця) 

пов'язаної особи 

Код 

згідно з 

ЄДРПОУ 

Подано документи для отримання державної підтримки за напрямами обсягом,  

тис. грн: 

Обсяг  кредиторської 

заборгованості, 

зареєстрованої в 

органах Казначейства, 

за попередній 

бюджетний період за 

напрямом державна 

підтримка розвитку 

тваринництва та 

переробки 

сільськогосподарської 

продукції,  

тис. грн 

дотація 

за 

бджоло-

сім’ї 

 

часткове 

відшкоду-

вання 

вартості 

племінних 

тварин, 

бджіл, 

сперми та 

ембріонів 

часткове 

відшкоду-

вання 

вартості 

об’єктів 

 

компенсація 

вартості 

об’єктів, 

профінансо-

ваних за 

рахунок 

банківських 

кредитів 

 

часткове 

відшкоду-

вання 

вартості 

об’єктів із 

зберігання 

та 

переробки 

зерна 

 

дотація за 

утримання 

кіз та 

овець 

дотація за 

приріст 

корів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Разом:          

 

Керівник _______________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер _______________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 20__ року 

 

Додаток  

до Заявки для отримання часткового відшкодування 

вартості племінних тварин, бджіл, сперми та 

ембріонів 

(підпункт 1 пункту 8) 
  



ПРОЄКТ 

 
ЗАЯВКА 

для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів 

 

 

Прошу розглянути документи для нарахування часткового відшкодування 

вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, 

доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції за 

бюджетною програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”, за 

напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції. 

Відомості про суб'єкта господарювання 

1. Найменування: 

повне_________________________________________________________________ 

скорочене (за наявності) _____________________ ___________________________ 

2. Місцезнаходження ____________________________________________________ 

Телефон ___________________ Факс _______________ E-mail _________________ 

3. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб - підприємців)   

______________________________________________________________________ 

4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) _____________________ 

______________________________________________________________________ 

Телефон _____________ Факс ___________________ E-mail _________________ 

5. Назва та місце розташування об'єкта будівництва (реконструкції) 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Номер та дата декларації про готовність об’єкта до експлуатації або номер та 

дата видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом 

об’єкта _______________________________________________________________ 

7. Форма власності _____________________________________________________ 

8. Види діяльності за КВЕД ______________________________________________ 

9. Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________ 

10. Реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія (за наявності) 

та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків відповідно до закону) (для фізичних осіб - підприємців) 

_____________________________________________________________________ 

11. Банківські реквізити _________________________________________________ 

12. *Вартість (без податку на додану вартість) прийнятих в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів (черг та/або пускових комплексів) 

________ тис. грн, в тому числі обладнання _________ тис. гривень. 
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13. **Вартість (без податку на додану вартість) прийнятих в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів (черг та/або пускових комплексів) 

________ тис. грн, в тому числі обладнання _________ тис. гривень. 

14. Інформація про пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 

статті 14 Податкового кодексу України: 

1) у разі наявності заповнюється Інформація про всіх пов'язаних осіб, які 

протягом ________ року є отримувачами державної підтримки за програмою 

“Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом державна 

підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції 

згідно з додатком; 

2) у разі відсутності: 

  відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 

Податкового кодексу України. 

 

Додатки (документи, зазначені у пункті 9 Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку 

тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 517): 
 

довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком (на __ арк.); 

типова форма № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) 

основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, 

зокрема обладнання) – для часткового відшкодування вартості будівництва 

об’єктів (на __ арк.); 

типова форма № ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, 

реконструйованих та модернізованих об’єктів” – для часткового відшкодування 

вартості реконструкції об’єктів (на __ арк.); 

засвідчена підписом керівника суб’єкта господарювання копія кошторисної 

частини проектної документації (на __ арк.); 

 засвідчена підписом керівника суб’єкта господарювання копія 

експлуатаційного дозволу – для часткового відшкодування вартості будівництва 

та/або реконструкції підприємства з переробки сільськогосподарської продукції 

(на __ арк.). 

Для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів в розмірі до 70 

відсотків вартості сільськогосподарські кооперативи додатково до зазначених 

документів подають: 

копію статуту сільськогосподарського кооперативу, засвідчену підписом 

керівника кооперативу (на __ арк.); 

список членів кооперативу, дійсний на дату подання заявки (на __ арк.). 
 

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської 

продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року 

№ 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 517), 
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та з умовами отримання часткового відшкодування вартості об’єктів ознайомлений(а) і 

зобов’язуюсь їх виконувати. 
 

Керівник __________________________ 
(підпис) 

_______________________ 
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер __________________________ 
(підпис) 

_______________________ 
(ініціали та прізвище) 

" ___" ____________ 20__ року 

 
____________ 
* У разі будівництва та/або реконструкції придбаних об’єктів (черг та/або пускових 

комплексів) незавершеного будівництва вказується вартість будівництва та/або реконструкції 

без урахування вартості об’єкта незавершеного будівництва до початку проведення робіт. 

 

** Вказується вартість прийнятих в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (черг 

та/або пускових комплексів) (без податку на додану вартість) в тому числі за наявності 

вартість обладнання, яке вже частково компенсоване за рахунок коштів бюджетної програми 

“Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом часткова компенсація вартості 

сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. 

 

 
 

 

 
 



ПРОЄКТ 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про всіх пов’язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами за бюджетною програмою  

“Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва  

та переробки сільськогосподарської продукції  
станом на "___"____________ 20__ року 

 

Найменування та 

місцезнаходження 

(для юридичної 

особи), прізвище, 

ім'я, по батькові 

(за наявності)  

та місце 

проживання (для 

фізичної особи - 

підприємця) 

пов'язаної особи 

Код 

згідно з 

ЄДРПОУ 

Подано документи для отримання державної підтримки за напрямами обсягом,  

тис. грн: 

Обсяг  кредиторської 

заборгованості, 

зареєстрованої в 

органах Казначейства, 

за попередній 

бюджетний період за 

напрямом державна 

підтримка розвитку 

тваринництва та 

переробки 

сільськогосподарської 

продукції,  

тис. грн 

дотація 

за 

бджоло-

сім’ї 

 

часткове 

відшкоду-

вання 

вартості 

племінних 

тварин, 

бджіл, 

сперми та 

ембріонів 

часткове 

відшкоду-

вання 

вартості 

об’єктів 

 

компенсація 

вартості 

об’єктів, 

профінансо-

ваних за 

рахунок 

банківських 

кредитів 

 

часткове 

відшкоду-

вання 

вартості 

об’єктів із 

зберігання 

та 

переробки 

зерна 

 

дотація за 

утримання 

кіз та 

овець 

дотація за 

приріст 

корів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Разом:          

 

Керівник _______________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер _______________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 20__ року 

 

Додаток  

до Заявки для отримання часткового відшкодування 

вартості об’єктів 

(підпункт 1 пункту 14) 
  



ПРОЄКТ 

ЗАЯВКА 

для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та 

переробки зерна 

Прошу розглянути документи для нарахування часткового відшкодування 

сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва та/або 

реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна за бюджетною 

програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”, за напрямом 

державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської 

продукції. 

 

Відомості про сільськогосподарського товаровиробника 

 

1. Найменування: 

повне _________________________________________________________________ 

скорочене (за наявності) _________________________________________________ 

2. Місцезнаходження ____________________________________________________ 

Телефон/моб.тел.________________________________E-mail__________________ 

3. Види діяльності за КВЕД _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________ 

5. Форма власності _____________________________________________________ 

6. Банківські реквізити __________________________________________________ 

7. Назва та місце розташування об'єкта (об'єктів) будівництва /реконструкції 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

8. Номер та дата декларації про готовність об’єкта до експлуатації або номер та 

дата видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом 

об’єкта _______________________________________________________________ 

9. *Вартість (без податку на додану вартість) прийнятих в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів (черг та/або пускових комплексів) 

________ тис. грн, в тому числі обладнання _________ тис. гривень. 

10. **Вартість (без податку на додану вартість) прийнятих в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів (черг та/або пускових комплексів) 

________ тис. грн, в тому числі обладнання _________ тис. гривень. 

11. Інформація про пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 

статті 14 Податкового кодексу України: 

1) у разі наявності заповнюється Інформація про всіх пов'язаних осіб, які 

протягом ________ року є отримувачами державної підтримки за програмою 

“Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом державна 

підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції 

згідно з додатком; 

2) у разі відсутності: 
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  відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 

Податкового кодексу України. 

 

Додатки (документи, зазначені у пункті 11 Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку 

тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 (у 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 517): 

  довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком (на __ арк.); 

  типова форма № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) 

основних засобів” (для об'єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, 

зокрема обладнання) - для об'єктів нового будівництва (на __ арк.); 

  типова форма № ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, 

реконструйованих та модернізованих об'єктів” - для об'єктів реконструкції 

(на __ арк.); 

  засвідчена підписом керівника сільськогосподарського товаровиробника копія 

кошторисної частини проектної документації (на __ арк.); 

  довідка, чинна на дату подання заявки, про набуття (підтвердження) статусу 

платника єдиного податку четвертої групи, видана місцевим контролюючим 

органом, та розрахунок питомої вартості поставлених сільськогосподарських 

товарів/послуг, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, 

який становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених  

ним за попередній податковий (звітний) рік, завірений контролюючим органом за 

місцем основного податкового обліку сільськогосподарського товаровиробника 

(на ____ арк.). 

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської 

продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року 

№ 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 517), 

та з умовами отримання часткового відшкодування вартості об’єктів із зберігання та 

переробки зерна, ознайомлений(а) і зобов’язуюсь їх виконувати. 

 

Керівник __________________________ 
(підпис) 

______________________ 
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер __________________________ 
(підпис) 

______________________ 
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 20__ року                           
____________ 

* У разі будівництва та/або реконструкції придбаних об’єктів незавершеного будівництва із 

зберігання та переробки зерна частковому відшкодуванню підлягає лише вартість будівництва 

та/або реконструкції без урахування вартості об’єкта незавершеного будівництва до початку 

проведення робіт. 

** Вказується загальна вартість прийнятих в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів 
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(черг та/або пускових комплексів) (без податку на додану вартість) в тому числі за наявності 

вартість обладнання для зберігання та переробки зерна, яке вже частково компенсоване за 

рахунок коштів бюджетної програми “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за 

напрямом часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання 

вітчизняного виробництва. 
 

 
 

 

 
 



ПРОЄКТ 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про всіх пов’язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами за бюджетною програмою  

“Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва  

та переробки сільськогосподарської продукції  
станом на "___"____________ 20__ року 

 

Найменування та 

місцезнаходження 

(для юридичної 

особи), прізвище, 

ім'я, по батькові 

(за наявності)  

та місце 

проживання (для 

фізичної особи - 

підприємця) 

пов'язаної особи 

Код 

згідно з 

ЄДРПОУ 

Подано документи для отримання державної підтримки за напрямами обсягом,  

тис. грн: 

Обсяг  кредиторської 

заборгованості, 

зареєстрованої в 

органах Казначейства, 

за попередній 

бюджетний період за 

напрямом державна 

підтримка розвитку 

тваринництва та 

переробки 

сільськогосподарської 

продукції,  

тис. грн 

дотація 

за 

бджоло-

сім’ї 

 

часткове 

відшкоду-

вання 

вартості 

племінних 

тварин, 

бджіл, 

сперми та 

ембріонів 

часткове 

відшкоду-

вання 

вартості 

об’єктів 

 

компенсація 

вартості 

об’єктів, 

профінансо-

ваних за 

рахунок 

банківських 

кредитів 

 

часткове 

відшкоду-

вання 

вартості 

об’єктів із 

зберігання 

та 

переробки 

зерна 

 

дотація за 

утримання 

кіз та 

овець 

дотація за 

приріст 

корів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Разом:          

 

Керівник _______________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер _______________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 20__ року 

 

Додаток  

до Заявки для отримання часткового відшкодування 

вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна 

(підпункт 1 пункту 11) 
  



ПРОЄКТ 

ЗАЯВКА 

для отримання дотації за утримання кіз та овець 

Прошу розглянути документи для отримання спеціальної бюджетної дотації 

за утримання кізочок, козематок, ярок, вівцематок за бюджетною програмою 

“Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”, за напрямом державна 

підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. 
 

Поголів'я станом на 01 січня _____ року, з них: 
 

кізочок, козематок _________________                                                                

                                            (кількість голів) 

ярок, вівцематок: _________________                                                                  

                                            (кількість голів) 

Відомості про суб'єкта господарювання 

1. Найменування: 

повне_________________________________________________________________ 

скорочене (за наявності) _____________________ ___________________________ 

2. Місцезнаходження ____________________________________________________ 

Телефон ___________________ Факс _______________ E-mail _________________ 

3. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб - підприємців)   

______________________________________________________________________ 

4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) _____________________ 

______________________________________________________________________ 

Телефон _____________ Факс ___________________ E-mail _________________ 

5. Місце провадження господарської діяльності __________________________ 

___________________________________________________________________ 

                                         (поштовий індекс, адреса) 

Телефон ________________________ E-mail______________________________ 

6. Форма власності___________________________________________________ 

7. Види діяльності за КВЕД____________________________________________ 

8. Код згідно з ЄДРПОУ______________________________________________ 

9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія (за наявності) та 

номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків відповідно до закону) (для фізичних осіб - підприємців) 

______________________________________________________________________ 

10. Банківські реквізити _______________________________________________ 

11. Інформація про пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 

статті 14 Податкового кодексу України:  

1) у разі наявності заповнюється Інформація про всіх пов'язаних осіб, які 

протягом ________ року є отримувачами державної підтримки за програмою 

“Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом державна 

підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції 

згідно з додатком; 
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2) у разі відсутності: 

  відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 

Податкового кодексу України. 

 

Додатки (документи, зазначені у пункті 12 Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку 

тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 517): 

  довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком (на ___ арк.); 

  копія звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість 

сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма № 24 (річна) 

станом на 1 січня (суб’єкти господарювання, які є юридичними особами) (на ___ 

арк.); 

 копії реєстраційних свідоцтв овець/кіз, виданих у встановленому порядку, а у 

разі утримання 10 і більше голів - виданий в установленому порядку витяг з 

Єдиного державного реєстру тварин (на ___ арк.). 
 

 

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської 

продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року 

№ 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 517), 

та з умовами отримання дотації за приріст корів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх 

виконувати. 

Керівник __________________________ 
(підпис) 

_______________________ 
(ініціали та прізвище) 

   

Головний бухгалтер __________________________ 
(підпис) 

_______________________ 
(ініціали та прізвище) 

" ___" ____________ 20__ року 

 
 



ПРОЄКТ 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про всіх пов’язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами за бюджетною програмою  

“Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва  

та переробки сільськогосподарської продукції  
станом на "___"____________ 20__ року 

 

Найменування та 

місцезнаходження 

(для юридичної 

особи), прізвище, 

ім'я, по батькові 

(за наявності)  

та місце 

проживання (для 

фізичної особи - 

підприємця) 

пов'язаної особи 

Код 

згідно з 

ЄДРПОУ 

Подано документи для отримання державної підтримки за напрямами обсягом,  

тис. грн: 

Обсяг  кредиторської 

заборгованості, 

зареєстрованої в 

органах Казначейства, 

за попередній 

бюджетний період за 

напрямом державна 

підтримка розвитку 

тваринництва та 

переробки 

сільськогосподарської 

продукції,  

тис. грн 

дотація 

за 

бджоло-

сім’ї 

 

часткове 

відшкоду-

вання 

вартості 

племінних 

тварин, 

бджіл, 

сперми та 

ембріонів 

часткове 

відшкоду-

вання 

вартості 

об’єктів 

 

компенсація 

вартості 

об’єктів, 

профінансо-

ваних за 

рахунок 

банківських 

кредитів 

 

часткове 

відшкоду-

вання 

вартості 

об’єктів із 

зберігання 

та 

переробки 

зерна 

 

дотація за 

утримання 

кіз та 

овець 

дотація за 

приріст 

корів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Разом:          

 

Керівник _______________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер _______________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 20__ року 

 

Додаток  

до Заявки для отримання дотації за утримання кіз та 

овець (підпункт 1 пункту 11) 
  



   ПРОЄКТ 
 

 

ЗАЯВКА 

для отримання дотації за приріст корів  

Прошу розглянути документи для отримання спеціальної бюджетної дотації 

за приріст поголів’я корів власного відтворення за бюджетною програмою 

“Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом державна 

підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. 

 

Кількість поголів’я корів станом на 01 січня  _______ року: 

1) згідно з даними форми № 24 (річна) __________ 
                                                                                   (голів) 

2) згідно з даними Єдиного державного реєстру тварин __________ 
                                                                                                                     (голів) 

 

Кількість поголів’я корів станом на 01 липня _______ року: 

1) згідно з даними форми № 24 (місячна) __________ 
                                                                                   (голів) 

2) згідно з даними Єдиного державного реєстру тварин __________ 
                                                                                                                     (голів) 

Кількість поголів'я корів, прирощене за рахунок власного відтворення, 

станом на 01 липня _______ року: ____________                                                                                      

                                                                                         (голів) 

 

Відомості про суб'єкта господарювання, який є юридичною особою 

 

1. Найменування: 

повне ______________________________________________________________ 

скорочене (за наявності) ______________________________________________ 

2. Місцезнаходження _________________________________________________ 

3. Місце провадження господарської діяльності __________________________ 

___________________________________________________________________ 

                                         (поштовий індекс, адреса) 

Телефон ________________________ E-mail______________________________ 

 

4. Форма власності___________________________________________________ 

5. Види діяльності за КВЕД____________________________________________ 

6. Код згідно з ЄДРПОУ______________________________________________ 

7. Банківські реквізити _______________________________________________ 

8. Інформація про пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 

статті 14 Податкового кодексу України:  

1) у разі наявності заповнюється Інформація про всіх пов'язаних осіб, які 

протягом ________ року є отримувачами державної підтримки за програмою 

“Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом державна 

підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції 

згідно з додатком; 



2 

 

2) у разі відсутності: 

  відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 

Податкового кодексу України. 

 

Додатки (документи, зазначені у пункті 13 Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку 

тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 517): 

  довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком (на ___ арк.); 

  копія звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість 

сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма № 24 (річна)) 

станом на 1 січня (на ___ арк.); 

  копія звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість 

сільськогосподарських тварин (форма 24-сг (місячна)) за січень-червень 

поточного року (на ___ арк.); 

  виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин 

про загальну кількість наявних ідентифікованих та зареєстрованих в 

установленому порядку корів,  у тому числі корів, що народжені у господарстві 

суб’єкта господарювання, який є юридичною особою і власником корів, станом на 

1 січня та 1 липня поточного року (на ___ арк.). 

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської 

продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року 

№ 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 517), 

та з умовами отримання дотації за приріст корів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх 

виконувати. 

Керівник _________________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер _________________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 20__ року 

 

 



ПРОЄКТ 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про всіх пов’язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами за бюджетною програмою  

“Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва  

та переробки сільськогосподарської продукції  
станом на "___"____________ 20__ року 

 

Найменування та 

місцезнаходження 

(для юридичної 

особи), прізвище, 

ім'я, по батькові 

(за наявності)  

та місце 

проживання (для 

фізичної особи - 

підприємця) 

пов'язаної особи 

Код 

згідно з 

ЄДРПОУ 

Подано документи для отримання державної підтримки за напрямами обсягом,  

тис. грн: 

Обсяг  кредиторської 

заборгованості, 

зареєстрованої в 

органах Казначейства, 

за попередній 

бюджетний період за 

напрямом державна 

підтримка розвитку 

тваринництва та 

переробки 

сільськогосподарської 

продукції,  

тис. грн 

дотація 

за 

бджоло-

сім’ї 

 

часткове 

відшкоду-

вання 

вартості 

племінних 

тварин, 

бджіл, 

сперми та 

ембріонів 

часткове 

відшкоду-

вання 

вартості 

об’єктів 

 

компенсація 

вартості 

об’єктів, 

профінансо-

ваних за 

рахунок 

банківських 

кредитів 

 

часткове 

відшкоду-

вання 

вартості 

об’єктів із 

зберігання 

та 

переробки 

зерна 

 

дотація за 

утримання 

кіз та 

овець 

дотація за 

приріст 

корів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Разом:          

 

Керівник _______________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер _______________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 20__ року 

 

Додаток  

до Заявки для отримання дотації за приріст корів 

(підпункт 1 пункту 8) 
  



ПРОЄКТ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

для внесення сільськогосподарського товаровиробника до переліку 

претендентів, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості 

об'єктів із зберігання та переробки зерна 

Відомості про сільськогосподарського товаровиробника 
(у редакції пункту 161.1 статті 161 Закону України «Про державну підтримку 

сільського господарства України») 

1. Найменування: 

повне _______________________________________________________________ 

скорочене (за наявності) _______________________________________________ 

2. Місцезнаходження __________________________________________________ 

Телефон/моб.тел.______________________________ E-mail _________________ 

3. Види діяльності за КВЕД _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________ 

5. Підтверджую набуття статусу платника єдиного податку четвертої групи. 

За даними контролюючого органу за місцем основного податкового обліку 

питома вартість сільськогосподарських товарів / послуг становить ________ 

відсотків вартості всіх товарів / послуг, поставлених протягом попереднього 

податкового (звітного) року. 

 

Відомості про об'єкт (об'єкти) будівництва / реконструкції із зберігання та 

переробки зерна 
1. Найменування об'єкта (об'єктів) будівництва / реконструкції із зберігання та 

переробки зерна (зернофуражне сховище, елеватор, механізований зерносклад, 

зерноочисний та зерноочисно-сушильний пункт), кількість об'єктів, кадастровий 

номер земельної ділянки та адреса / місцезнаходження: 

1) ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Потужність об'єкта (об'єктів) будівництва / реконструкції із зберігання та 

переробки зерна (зернофуражного сховища, елеватора, механізованого 

зерноскладу, зерноочисно- та зерноочисно-сушильного пункту): 
1) ___________ тис. тонн одночасного зберігання зерна ; 

2) ___________ тис. тонн одночасного зберігання зерна ; 

3) зерноочисного та зерноочисно-сушильного пункту ___________________ тис. тонн на рік; 

4) _______________________________________________________________________________ 
                  (виробничі та адміністративні споруди, пункти приймання, очистки та відвантаження зерна - зазначити потрібне) 

3. Стадія будівництва / реконструкції об'єкта (об'єктів) із зберігання та переробки 

зерна на момент подання цього повідомлення сільськогосподарським 

товаровиробником (за умови його початку) - номер та дата реєстрації в 
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центральному органі виконавчої влади, який реалізує державну політику з 

питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в частині 

надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) 

документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, 

прийняття в експлуатацію будівництвом об’єктів повідомлення про початок 

будівельних робіт, описово - відсоток готовності, освоєно коштів (тис. грн) та 

інше: 

1) ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Дата початку будівництва / реконструкції об'єкта (об'єктів) із зберігання та 

переробки зерна: 

1) ___________________; 

               (місяць, рік) 

2) ___________________ 

                (місяць, рік) 

5. Орієнтовна дата прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом / 

реконструкцією об'єкта (об'єктів) із зберігання та переробки зерна: 

1) ___________________; 

                (місяць, рік) 

2) ___________________ 

              (місяць, рік) 

6. Очікувана загальна вартість закінченого будівництвом / реконструкцією 

об'єкта (об'єктів) із зберігання та переробки зерна (без податку на додану 

вартість згідно з проектно-кошторисною документацією): 
1) ________________ тис.грн, у тому числі вартість обладнання ___________________ тис.грн; 

2) ________________ тис.грн, у тому числі вартість обладнання ___________________ тис.грн. 

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської 

продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 

2018 року № 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня               

2021 року № 517), та з умовами отримання часткового відшкодування вартості об’єктів із 

зберігання та переробки зерна, ознайомлений(а) і зобов’язуюсь їх виконувати. 
 

Керівник __________________________ 
(підпис) 

_________________________ 
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер __________________________ 
(підпис) 

_________________________ 
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 20__ року                      

 

 
 



 

ПРОЄКТ 
ВІДОМІСТЬ 

фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема сімейних фермерських господарств, які є власниками 

бджолосімей і мають право на отримання дотації за бджолосім’ї  
  на ___________________20____ року 

 

№ 

з/п 

Найменування та 

місцезнаходження  

(для сімейного фермерського 

господарства),  прізвище, 

ім’я, по батькові (за 

наявності)  та місце 

проживання (для фізичної 

особи або фізичної особи – 

підприємця) 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер 

облікової картки 

платника 

податків/серія (за 

наявності) та номер 

паспорта (для 

фізичних осіб, які 

через свої релігійні 

переконання 

відмовляються від 

прийняття 

реєстраційного 

номера облікової 

картки платника 

податків відповідно 

до закону) 

Найменування 

відокремленого 

підрозділу банку, код 

відокремленого 

підрозділу банку 

згідно з ЄДРПОУ, 

номер поточного 

рахунку відкритий  

у банку 

 

Номер та дата 

видачі 

ветеринарно-

санітарного 

паспорта пасіки 

Реєстраційний 

номер 

потужності 

Адреса 

потужності 

Кількість 

бджолосімей, що 

зазначена у 

ветеринарно-

санітарному 

паспорті пасіки, 

од. 

Сума 

нарахованої 

дотації*, грн 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Усього        
 

Голова сільської, селищної, міської ради  

 

  

                           _________________________ 
                                              (підпис) 

 

___________________ 
(ініціали та прізвище) 

" ____ " ________________ 20__ року 

 

* У разі наявності більше 300 бджолосімей максимальний розмір дотації становить 60 000 гривень одному отримувачу. 

 



ПРОЄКТ 
 

ВІДОМІСТЬ 

суб’єктів господарювання, які є юридичними особами та власниками бджолосімей  

і мають право на отримання дотації за бджолосім’ї  
  на ___________________20____ року 

 

№ 

з/п 

Найменування та 

місцезнаходження  

суб’єкта 

господарювання,  

код згідно з 

ЄДРПОУ  

 

Найменування 

відокремленого 

відділення банку, код 

відокремленого 

підрозділу банку згідно  

з ЄДРПОУ, номер 

поточного рахунку 

Номер та дата 

ветеринарно-

санітарного 

паспорта 

пасіки 

Реєстрацій-

ний номер 

потужності  

Адреса 

потужності 

Кількість 

бджолосімей, 

що зазначена  

у формі № 24 

(річна), од. 

Кількість 

бджолосімей, 

що зазначена у 

ветеринарно-

санітарному 

паспорті 

пасіки, од. 

Підтверджена 

кількість 

бджолосімей, од. 

Сума 

нарахованої 

дотації*, грн 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Усього         

 

 

Голова сільської, селищної, міської ради    

                           _________________________ 
                                              (підпис) 

 

___________________ 
(ініціали та прізвище) 

" ____ " ________________ 20__ року 
 

* У разі наявності більше 300 бджолосімей максимальний розмір дотації становить 60 000 гривень одному отримувачу. 

 

 
 



ПРОЄКТ 
 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 

про нарахування сум дотацій за бджолосім’ї  
на ___________________20____ року  

 

1. Фізичні особи та фізичні особи-підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства, які є власниками 

бджолосімей 

№ з/п Кількість фізичних осіб, у 

тому числі фізичних-осіб 

підприємців та сімейних 

фермерських господарств 

Кількість бджолосімей, усього Сума нарахованої дотації, грн 

Усього    

2. Суб’єкти господарювання, які є юридичними особами та власниками бджолосімей  

№ з/п Кількість суб'єктів 

господарювання  

Кількість бджолосімей, усього Сума нарахованої дотації, грн 

Усього    

3. Разом  

№ з/п Кількість отримувачів Кількість бджолосімей, усього Сума нарахованої дотації, грн 

Усього    
  

Керівник структурного підрозділу _____________________ 

облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з 

питань агропромислового розвитку  

_________ 
(підпис)  

______________________________ 

(ініціали та прізвище)  

"___" ____________ 20__ року  
 

 

 



ПРОЄКТ 
 

ВІДОМІСТЬ 

суб’єктів господарювання, які є власниками кіз та овець, і мають право на отримання дотації  

за поголів’я кізочок, козематок, ярок, вівцематок 

 
№ 

з/п 

Найменування та 

місцезнаходження 

суб’єкта 

господарювання, 

номер поточного 

рахунку, 

найменування 

відділення банку 

  

Код згідно з ЄДРПОУ (для 

юридичної особи) / 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків /серія (за 

наявності) та номер 

паспорта (для фізичних 

осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються 

від прийняття 

реєстраційного номера 

облікової картки платника 

податків відповідно до 

закону) (для фізичної особи 

– підприємця) 

Кількість кізочок та козематок  

станом на 1 січня, голів  

Кількість ярок та вівцематок  

станом на 1 січня, голів  

Усього 

поголів’я,  

на яке 

нарахову

ється 

дотація, 

голів  

Сума 

нарахованої 

дотації, 

гривень 
згідно з  

ф-24, 

наданою 

юридич-

ною 

особою 

згідно з 

інформа-

цією в 

Єдиному 

державному 

реєстрі 

тварин 

поголів’я, 

на яке 

нарахову-

ється 

дотація 

згідно з  

ф-24, 

наданою 

юридич-

ною 

особою 

згідно з 

інформа-

цією в 

Єдиному 

державному 

реєстрі 

тварин 

поголів’я, 

на яке 

нарахову-

ється 

дотація 

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 

           

Усього          

 

Керівник структурного підрозділу _____________________ облдержадміністрації, 

що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку  

_________ 
(підпис)  

_______________________

_______ 

(ініціали та прізвище)  

"___" ____________ 20__ року  
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0181832-13#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0181832-13#n13


 

ПРОЄКТ 
 

ВІДОМІСТЬ 

суб’єктів господарювання, які є юридичними особами та власниками корів,  

і мають право на отримання дотації за приріст корів 

 
№ 

з/п 

Найменування та 

місцезнаходження 

суб’єкта 

господарювання, 

номер поточного 

рахунку, 

найменування 

відокремленого 

підрозділу банку  

Код 

згідно з 

ЄДРПОУ 

  

Поголів’я корів, голів Поголів’я  

корів, на яке 

нараховується 

дотація, голів 

Сума 

нарахованої 

дотації,  

тис. грн 
усього* на яке збільшилось  

основне стадо  

станом на 1 липня 

 станом  

на 1 січня  

станом  

на 1 липня  

усього з них за рахунок 

власного відтворення 

згідно з витягом з 

Єдиного державного 

реєстру тварин  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Усього        

 

Керівник структурного підрозділу _____________________ 

облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з 

питань агропромислового розвитку  

_________ 
(підпис)  

______________________________ 

(ініціали та прізвище)  

"___" ____________ 20__ року  
 

*Зазначається поголів’я корів, яке підтверджене даними форми № 24 та витягом з Єдиного державного реєстру тварин 

 


