
ПОКРОКОВІ ДІЇ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ПРОГРАМОЮ «ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ 
ХМЕЛЯРСТВА, ЗАКЛАДЕННЯ МОЛОДИХ САДІВ, ВИНОГРАДНИКІВ ТА 

ЯГІДНИКІВ І НАГЛЯД ЗА НИМИ» 

Загальні умови надання компенсації: 

1. Бюджетні кошти надаються суб’єктам господарювання, які займаються 
виноградарством, садівництвом і хмелярством, незалежно від їх організаційно-правової 
форми та форми власності для компенсації здійснених у поточному бюджетному році витрат 
(без урахування сум податку на додану вартість) за такими напрямами: 

1) проведення робіт із закладення насаджень, догляду за ними до вступу у 
плодоношення (проектні роботи, підготовка ґрунту та посадка, догляд за насадженнями, 
спорудження шпалери, встановлення систем краплинного зрошення) та придбання 
матеріалів, необхідних для проведення таких робіт, - у межах затверджених Мінагрополітики 
нормативів витрат на 1 гектар, що визначаються з урахуванням зони закладення насаджень, 
схеми посадок та інших технологічних особливостей, а також витрат з виконання 
відповідних робіт; 

2) придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (до 
80 відсотків здійснених у поточному та попередньому бюджетних роках витрат без 
урахування сум податку на додану вартість), але не більше встановлених Мінагрополітики 
нормативів за умови закладення насаджень у поточному році; 

3) будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем та ємністю від 
500 тонн для зберігання столових сортів винограду та плодів власного виробництва (далі - 
холодильники), придбання ліній товарної обробки плодів - в межах установлених 
Мінагрополітики нормативів; 

4) будівництво розсадницькими господарствами лабораторних комплексів для 
виробництва безвірусного садивного матеріалу (далі - лабораторний комплекс) та в межах 
установлених Мінагрополітики нормативів - камер швидкого заморожування плодів і ягід 
виробниками такої продукції; 

5) придбання механізмів та техніки (в тому числі імпортного виробництва, яка не 
виробляється в Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, 
садівництві та хмелярстві і нового обладнання для сублімаційного висушування фруктів; 
модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих 
холодильниках ємністю від 500 тонн (за умови власного виробництва столових сортів 
винограду та плодів в обсязі, не меншому ємності такого холодильника) згідно з визначеним 
Мінагрополітики переліком. 

Бюджетні кошти спрямовуються також на погашення бюджетної кредиторської 
заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства. 

Залежно від обсягів бюджетних коштів на відповідний бюджетний рік та 
пріоритетності окремих напрямів державної підтримки Мінагрополітики визначає напрями, 
за якими буде надаватися державна підтримка у такому бюджетному році. 

Що потрібно зробити для отримання  компенсації: 
Крок 1.  
Подати до Мінагрополітики в електронному чи паперовому вигляді заяву за 

встановленою Мінагрополітики формою для включення до переліку претендентів на 
державну підтримку. 

 



Крок 2.  
Для надання компенсації витрат за напрямами, визначеними підпунктами 1 і 2: 
Подати до утвореної районної (у випадку її відсутності обласної ) комісії (після 

отримання інформації щодо включення суб’єкта господарювання до переліку претендентів 
на державну підтримку, розміщеної на офіційний веб-сайті Мінагрополітики) наступні 
документи:  

1) один раз на рік: 
документи, що посвідчують право на користування земельною ділянкою; 
проектну документацію на створення: 

- виноградників столових сортів; 
- плодово-ягідних насаджень; 
- хмільників. 

У випадку закладення виноградників технічних сортів - затверджену Мінагрополітики 
проектну документацію на їх створення; 

довідку про банківські реквізити; 
зобов’язання щодо повернення до державного бюджету у місячний строк бюджетних 

коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх 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 (підтвердні бухгалтерські документи про оплату/ придбання/ оприбуткування 
посадкового матеріалу); 

реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних 
бухгалтерських документів; 

довідку про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати 
податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними органами державної 
податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування;  

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.  

Районні комісії та обласні комісії незалежно від результатів розгляду документів та 
проведених виїзних перевірок забезпечують надходження відповідних матеріалів до 
Мінагрополітики до 1 липня та 1 грудня. 

Для отримання компенсації витрат за напрямами, передбаченими підпунктами 
3 і 4 подати до утвореної Мінагрополітики комісії: 

2) до 1 серпня: 
документи щодо відведення суб’єктові господарювання земельної ділянки під 

будівництво об’єкта; 
документи, які дають право розпочати будівництво; 
завірені в установленому порядку копії проектної документації на будівництво 

холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід), 
затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експертного звіту щодо розгляду 
кошторисної частини проектної документації; 

клопотання комісії, утвореної Міністерством аграрної політики та продовольства 
Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, або обласної 



комісії щодо включення суб’єкта господарювання до переліку суб’єктів господарювання, які 
мають право на отримання компенсації витрат, пов’язаних з будівництвом холодильників 
(лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід), з відповідним 
обґрунтуванням; 

договори про проведення будівельних робіт, постачання та монтування відповідного 
обладнання разом із завіреними копіями передбачених законодавством ліцензій підрядних 
організацій на проведення таких робіт; 

за встановленими Мінагрополітики формами акти інвентаризації виноградників та 
садів і погоджену з органами статистики довідку про валове виробництво винограду та 
плодів за останні три роки; 

2) до 1 серпня, 1 жовтня і 1 грудня: 
 - інформацію про хід будівництва холодильника (лабораторного комплексу, камер 

швидкого заморожування плодів та ягід) у разі незавершеного будівництва; 
2) після завершення будівництва: 
документ, що підтверджує завершення будівництва об’єкта та готовності його до 

експлуатації; 
звіт про результати виїзної перевірки, проведеної комісією, що утворена 

Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, 
Севастопольською міською держадміністрацією, або обласною комісією, за встановленою 
Мінагрополітики формою; 

первинні бухгалтерські документи, що підтверджують відповідні витрати суб’єкта 
господарювання; 

довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати 
податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними органами державної 
податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування; 

зобов’язання щодо повернення до державного бюджету у місячний строк бюджетних 
коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання 
та/або нецільового використання. 

Для отримання компенсації витрат за напрямами, передбаченими підпунктом 5 
пункту, та за придбання ліній товарної обробки плодів суб’єкти господарювання 
подають утвореній Мінагрополітики комісії: 

довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати 
податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними органами державної 
податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування; 

первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання механізмів та 
техніки, ліній товарної обробки плодів, обладнання для сублімаційного висушування фруктів 
і для модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих 
холодильниках; 

акти інвентаризації насаджень за встановленими Мінагрополітики формами; 
звіт районної комісії (у разі її відсутності - звіт комісії, утвореної Міністерством 

аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або обласної комісії) і 
комісії, утвореної Севастопольською міською держадміністрацією, про отримання суб’єктом 
господарювання механізмів та техніки, завершення монтажу та готовність до запуску ліній 
товарної обробки плодів, обладнання для сублімаційного висушування фруктів, модернізації 



холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках, заявлених 
на компенсацію; 

зобов’язання щодо повернення до державного бюджету у місячний строк бюджетних 
коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання 
та/або нецільового використання. 

Бюджетні кошти для компенсації витрат з придбання нових механізмів та техніки 
надаються виключно суб’єктам господарювання, які мають не менше п’яти відсотків 
молодих насаджень. 

Довідково: 
Кошти державної фінансової підтримки надійдуть на банківський рахунок після 

оприлюднення відповідного наказу Мінагрополітики. 
 
 
 
 
 

 

 


