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ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
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Районнi державнi адмiнiстрачii

Територiальнi громади
ХаркiвсъкоТ областi

,щепартамент агропромислового розвитку обласнот державl{оi

адмiнiстрацiт iнформуе про приймання документiв за програмою

<<Фiнансова пiдтримка розвитку садiвництва, виноградарства ,гil

хмелярства>).
Фiнансова пiдтримка надасться юридичним особам i фiзичниIи особам -

пiдприсмцям, що провадять дiяльнiсть у гаJIузях садiвцицтва, виноградарства та

хмейрства вiдповlдно до <порядку використання коштiв, передбачених у

держа;ному бюджетi для розвитку виноградарства, садiвництва i хмелярства),

затвердженого постаноВою КабiнЬту lr4iHicTpiB Украiни вiд 15.07,2005 J\г! 587

(в редакцii постанови Кабiнету MIiHicTpiB Украiни вiд 28.07,2021 Nq ,/70)

(да_rri - Порядок).
у 2021 роцi фiнансова пiдтримка передбачена за такими напрямаl\4и ,l,a 

у

розмiрах:
до 80% здiйснених витрат за придбання садивного матерlалу плодово_

ягiдних культур, винограду та хмелю (пiсля садiння або ремонту насаджень);

- до 50% здiйснених витрат за проведення робiт та придбання матерiа"чiв

для спорУджецня шпаJIер i всiаяовлення систем кра''линного зрошення (пiсltя

завершення монтажних робiт);
- до з0% BapTocTi закупленоТ технiки, механiзмiв та обладнання (зокрема

iноземного виробництва, якi не виробляються в YKpaiHi) длJI гIроведення

технолоГiчниХ операцiЙ у виноградарствi, садiвництвi i хмелярствi,

компенсацiя витрат за садивний MaTepiM не може перевищувати

норматиВи, у меЖах якиХ проводиТ"., 
"u.1nou' 

вiдшкодування Тх BapтocTi,

затвердженi Ivliнагрополiтики.
суб'сктам господарювання - виробникам плодiв, ягlд, винограду ]а

хмелю, якi проВадятЬ сiльськоГосподарСьку дiялЬнiсть з обробки, переробки
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таlабо консервацii плодiв, ягiд, винограду та хмелю, бюджетнi кошти

надаютъся на безповоротнiй ocHoBi В межах бюджетних призначень,

передбачених у державному бюджетi на поточний pik, для компенсацiт до 50%

BapTocTi (без урахування податку на додану BapTicTb):

нове- будiвниuтво та реконструкцiю для зберiГаННЯ ПЛОДiВ, ЯГiД,

стопових copтiB винограду та хмелю власного виробництва, цехiв первинноТ

переробки 
"""о.рuду,^ 

плодiв та ягiд власного виробництва, об'сктiв iз

заморожування плодово-ягiдноТ продукцiТ;' 
- прилбання лiнiй товарнот Ьбробки плодiв та ягiд, автоматизованих лiнil:r

з висушУваннЯ плодiв, ягiд та хмелю власного виробництва, лiнiй з переробки

плодь, ягiд та технiчнИх copTiB винограДу власного виробкиttтва на соки, пюре,

виноматерiали пiсля завершення пусконалагоджувальних робiт.
Компенсацii пiдлягае BapTicTb об'ектiв, введених в експлуатацlю з

1 жовтня попереднього року IIо З0 вересня поточного РокУ, таlабо BapTicTb

лiнiй, придбаних у той самий перiод.

щокументи на отримання вiдшкодування витрат за придбання садивного

матерiалУ, проведення робiТ та придбання матеРiалiВ для спорудження шпалер i

встановлення систем краплинного зрошення, придбання технiки та обладнання

подаються до 15 }Iсовтня поточного року до ,Щепартаменту агропромислового

розвитку XapKiBcbKoi обласноi державноj адмiнiстрацiТ.

На отриманнrI вiдшкодування витрат за нове булiвничтво/реконструкцiю

об'ектiВ зберiгання плодiВ та ягiд, заморожування плодово-ягiдноi продукцii.

цехiВ первинноi переробки винограду, плодiв та ягiд власного виробництва,

цехiВ придбанНя лiнiЙ товарноi обробки, висушування та переробки плодiв та

ягiд документи подаються до 15

аграрноТ полiтики та продовольства
жовтня поточного року до MiHicTePcTBa

УкраIни.

KpiM того, у поточному рочi програмою передбачено державну пiдтримку

частковоi по*п.".чцiТ витрат, nor.C."rx у 20l9-2020 роках за виконанi роботи

в га;rузi садiвництва, вино|радарства i хмелярства,
садивнии матерiал

,щокументи на отримання вiдшкодування витрат на садивнии MaTeplal I

роботи за зазначений перiол суб'скти господарювання подають до 1 вересня

або 15 жовтня 202l рокУ обласним комiсiям перелiк докуменТiв, визначениI,"I

цiдпунктом 1 пункту 9 Порялку.
За перiод з 2019 по 2020 роки

нараховуеться компонсашiя, якщо вiдповiднi насадження

балансi на дату подання документiв.
наголошуемо, що документи, поданi не в повному обсязi або оформленi

неншIежНим чинсМ, повертаютьсЯ заявникУ в десятиДенниЙ строк. .Щ,окументи,

що надiйшли пiсля закiнчення строку Тх подання, не розглядаються,
нагадусмо, Що нормативr, фор*" звiтностi, перелiк технiки, механiзмiв

та обладнаНня, 
'передбаченi 

для надання державноi пiдтримки виробникiв

плодiв, ягiд, винограду та хмелю, затвердженi наказом Мiнагрополiтикtл

вiД 0"0.07.202t N9 ,74, заресстрОваниМ У MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни

27 лплня 2021 року за JФ 97ЗlЗ6595,

суб'сктам господарювання IJe

не облiковуються на ix



з

електронному виглядi можна завантажити з сайтуФорми в

Мiнагрополiтики

,Щовidково: У 2020 роцi на розвumок саdiвнuцmва коlаmu OmPUJYtaJlu

2 еоспоdарсmва xapkiBcbkoi обласm| за2альна сума коJйпенсацii вumраm склала

2069,б muс. zрн.

Суб'екти господарювання подаютЬ зuulвку та документи до обласноТ KoMiciT

з прийняття рiшень щодо компенсачii витрат за напрямами виноградарства,

сцiвництва i хмелярства з 30 серпня по 15 жовтня 2021 рОКУ ДО ВiДДiЛУ

землеробства, насiнництва, iнженерно-технiчноТ роботи та охорони працi

ynpu"nirr" виробництва сiльськогосподарськоi пропукuii .Щепартаменту

агропроМ".по"йО розвиткУ XapKiBcbKoi обласноТ державноi адмiнiстрацiТ

(за адресою: м. XapKiB, майдан Свободи, бул 5, Щержпром, 7 пiд'Тзд, 5 поверх,

тел.057 705 48 61).

просимо сприяти у розповсюдженнi даноi iнформаuiт в засобах масовот

iнформацiТ та повiдомити керiвникiв сiльськогосподарських пiдприемств ycix

форм власностi.

Щиректор Щепартаменту Сергiй ПРОКОПЧЕНКО

Оксана Федишина 705 48 б l


