
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
від 24 липня 2020 року № 1391 (зі змінами)

1
Голові правління
уповноваженого банку

ЗАЯВКА
для отримання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим

кооперативом шляхом часткової компенсації вартості придбаної
вітчизняної техніки та обладнання

Прошу розглянути документи _____________________________________________________
____________________________________________________________________ (далі – СОК)

(найменування сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу)
для отримання за рахунок коштів державного бюджету компенсації 70 відсотків вартості
придбаних техніки та обладнання без урахування суми податку на додану вартість, за
бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» відповідно до
вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання
підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106 (зі змінами).

1. Загальні відомості про СОК:
Адміністративно-територіальна одиниця (область):____________________________________
Дата державної реєстрації:_________________________________________________________
Поштова адреса: _________________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ:_________________________________________________________________
Вид діяльності___________________________________________________________________
(переробний, заготівельно-збутовий, постачальницький, багатофункціональний, інший (вказати))
Кількість членів СОК _____ осіб, з них фермерських господарств _____ одиниць та коди
за ЄДРПОУ ________________________________________________________________
Кількість землі, га:________________________________________________________________
(заповнюється СОК, члени якого провадять діяльність у галузі рослинництва)
Кількість тварин, станом на 1 січня, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до
законодавства, _________, з них корів (кіз, овець) _________ голів.
(заповнюється СОК, члени якого провадять діяльність у галузі тваринництва )
Кількість пасік __________________________________________________________ одиниць.
(заповнюється СОК, члени яких провадять діяльність із заготівлі та переробки продукції
бджільництва)
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника: __________________________________
Контактний номер телефону керівника:______________________________________________

2.Потреби в отриманні фінансової підтримки
Сума вартості придбаної техніки та обладнання, грн ___________________________________
________________________________________________________________________________
Сума 70 відсотків вартості техніки та обладнання без урахування ПДВ, для відшкодування за
рахунок коштів державного бюджету, грн ___________________________________________
________________________________________________________________________________
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3. Перелік та вартість техніки та обладнання для отримання фінансової підтримки

Найменування
заводу-

виробника,
постачальника

техніки,
обладнання

Обладнання,
техніка

К-сть
оди-
ниць

Вартість
одиниці,
з ПДВ,
грн

Загальна
вартість
з ПДВ,
грн

Сума сплаченої СОК
загальної вартості,

у т. ч.:
вид марка вартість без

ПДВ, грн
ПДВ,
грн

1 2 3 4 5 6 7 8

Усього
Разом

4. Додатки
копію статуту СОК та список його членів, дійсний на дату подання заявки;
такі документи:
відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують

право власності та/або користування земельною ділянкою – для членів СОК, які провадять
діяльність у галузі рослинництва;

інформацію від Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин про власників і
наявну кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я
корів (кіз, овець) станом на 1 січня поточного року – для членів СОК, які провадять
діяльність у галузі тваринництва;

інформацію з Державного реєстру потужностей операторів ринку про наявність
відповідних потужностей – для членів СОК із заготівлі та переробки продукції бджільництва;

баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою
формою, а для СОК, зареєстрованих у поточному році, - копія фінансового звіту за останній
звітний період, що передує поданню заявки, за встановленою формою;

договір з постачальником техніки та обладнання;
копію платіжного доручення про сплату 100 відсотків вартості техніки та обладнання і

податку на додану вартість;
акт приймання-передачі техніки та обладнання;
копію видаткової накладної;
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає

обов'язковій державній або відомчій реєстрації).

5. Ознайомлено:
з вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для

надання підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106 (зі змінами), ознайомлений (ознайомлена).

6. Інформація, наведена у заявці, є достовірною.

7. Керівник СОК ____________________
(прізвище, ім'я, по батькові(за наявності))

____________
(підпис)

«___» ________ 20__ року


