
Форма 1

Голові правління банківської установи

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації витрат, пов'язаних з наданими

сільськогосподарськими дорадчими послугами

1. Найменування фермерського господарства / сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ / 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)
_____________________________________________________________________________________
2. Місцезнаходження фермерського господарства / сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Голова: ______________________________________________________________________________

(Прізвище, ім'я по батькові (за наявності)

контактний телефон ___________________________________________________________________
3. Перелік наданих документів

копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи)
копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для

фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8
1 Закону України "Про фермерське господарство")

копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та список його членів,
дійсний на дату подання заявки

копія відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно земель
фермерського господарства як юридичної особи - для земельних ділянок, що перебувають у
власності та/або користуванні фермерського господарства, або земельних ділянок, які перебувають
у користуванні голови фермерського господарства, наданих йому із земель державної або
комунальної власності для ведення фермерського господарства

копія відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно земель
фермерського господарства, створеного без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті
8 1 Закону України "Про фермерське господарство", - для земельних ділянок, які перебувають у
власності та/або користуванні членів фермерського господарства

копія фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн гривень (для фермерського господарства), копія
фінансового звіту або податкової декларації платника податку за останній звітний період (для
фермерських господарств, які зареєстровані в поточному році)

довідка, видана Укрдержфондом у довільній формі та чинна на дату подання заявки, про
відсутність простроченої заборгованості

копія сертифіката на право надання дорадчих послуг
копія договору про надання дорадчих послуг
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копія акта про надання дорадчої послуги
копія платіжного доручення про оплату послуг згідно з договором
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та

громадських формувань про те, що не порушено справу про банкрутство, не перебуває на стадії
ліквідації, не визнано банкрутом
4. Вартість сільськогосподарської дорадчої послуги ______________________________ грн
_____________________________________________________________________________________

(вартість літерами)

5. Реквізити поточного банківського рахунку для перерахування часткової компенсації Код за
ЄДРПОУ банку _______________________________________________________________________

IBAN ________________________________________________________________________________

Найменування банківської установи ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. З вимогами пунктів 4, 12, 13 Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 106 (зі змінами),
ознайомлений (ознайомлена).
7. Інформація, наведена у заявці, є достовірною

Керівник фермерського
господарства/сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу ____________

(підпис)
___________________

(ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року
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