ЯК ОТРИМАТИ ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ОБСЛУГОВУЮЧОМУ
КООПЕРАТИВУ
Відповідно пунктів 3, 9 Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку
фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 07.02.2018 № 106, право на отримання фінансової підтримки у
розмірі 70 % вартості придбаного обладнання із зберігання та переробки
сільськогосподарської продукції надається сільськогосподарському
обслуговуючому кооперативу:
1) молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності;
2) до складу кооперативу входить не менше ніж 20 членів, серед яких
повинні бути не менше ніж одне фермерське господарство, а інші - фізичні
особи;
3) у власності та користуванні кожної фізичної особи
- члена
кооперативу
перебуває
не
більше
ніж
100
гектарів
земель
сільськогосподарського призначення.
Фінансова підтримка надається сільськогосподарським обслуговуючим
кооперативам у розмірі 70 % вартості придбаного обладнання без урахування
сум податку на додану вартість, але не більше ніж 3 000 000 гривень на один
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.
Для того щоб отримати фінансову підтримку сільськогосподарському
обслуговуючому кооперативу необхідно:
Крок 1.
Визначитись із необхідним обладнанням із зберігання та переробки
сільськогосподарської продукції;
Крок 2.
В державному банку отримати бланк простого векселя;
Крок 3.
Укласти договір з постачальником обладнання з визначенням таких
умов:
 кооператив сплачує постачальнику податок на додану вартість та 30 %
вартості обладнання (без податку на додану вартість);
 70 % вартості (без податку на додану вартість) сплачується за рахунок
фінансової підтримки шляхом видачі простого векселя, авальованого
Мінагрополітики;
 постачальник обладнання забезпечує постачання обладнання з
дотриманням зазначених умов;
 виплата за векселем здійснюється Мінагрополітики за пред’явленням;
 вексель не може передаватися третім особам, крім Мінагрополітики;
 граничний строк виписки векселя - до 1 листопада поточного року;
 граничний строк пред’явлення векселя - до 15 грудня поточного року.
Крок 4.

Сплатити постачальнику податок на додану вартість та 30 % вартості
обладнання (без податку на додану вартість);
Крок 5.
Виписати вексель постачальнику обладнання на 70 % вартості
придбаного обладнання без ПДВ, але не більше 3 000 000 гривень;
Крок 6.
Отримати обладнання з підтверджуючими документами щодо його
передачі (акт приймання-передачі обладнання)
Крок 7.
Подати заявку (форма заявки затверджена наказом Міністерством
аграрної політики та продовольства України від 20.03.2018 № 150 «Про
затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських
господарств») (до 15 листопада) та підтвердні документи до регіональної
комісії в паперовому вигляді, а до Мінагрополітики - в електронному вигляді, в
якій зазначають:
- загальні відомості про СОК;
- обґрунтування необхідності отримання фінансової підтримки;
- перелік та вартість обладнання для отримання фінансової підтримки;
До заявки додаються такі документи:
 копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
 документи, що підтверджують право власності та/або користування
земельною ділянкою для членів кооперативу;
 довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості
з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи
доходів і зборів, - у паперовому вигляді або сформовану в електронному
вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті
ДФС (довідку ДФС про відсутність простроченої більше ніж на шість місяців
заборгованості перед: державним та місцевими бюджетами, Пенсійним фондом
України,
фондами
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування);
 довідку державного реєстратора про те, що кооператив: не має
порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не
визнано банкрутом;
 згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про
нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за
формою державного банку;
 копію договору з постачальником обладнання;
 копії документів, що підтверджують оплату податку на додану вартість
та 30 % вартості придбаного обладнання;
 копію векселя, виписаного постачальнику обладнання (граничний
строк виписки векселя – до 1 листопада поточного року);
 копія акта приймання-передавання обладнання, одержаного СОК;
Копії документів засвідчуються підписом уповноваженої особи
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.
Крок 8.
Отримати повідомлення про суму наданої йому фінансової підтримки
шляхом викупу векселя;

Дії з боку постачальника обладнання, для отримання компенсації:
Крок 1.
Укладає договір з сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом;
Крок 2.
Отримує сплачений податку на додану вартість, 30 % вартості придбаного
обладнання та виписаний кооперативом вексель;
Крок 3.
Постачає обладнання кооперативу згідно з договором;
Крок 4.
Подає для авалювання векселя до Мінагрополітики (засобами поштового
зв’язку
або
особисто)
вексель,
виписаний сільськогосподарським
обслуговуючим кооперативом, та довідку, видану банком із зазначенням
реквізитів банківського рахунка постачальника (граничний строк пред’явлення
векселя – до 15 грудня поточного року);
Крок 5. Мінагрополітики щомісяця в межах помісячного розпису
державного бюджету здійснює оплату за авальованими векселями.

