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Районним державним адміністраціям
Сільськогосподарським
товаровиробникам

Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної 
адміністрації повідомляє, що прийнято Порядок використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для відшкодовування втрат від 
пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року №885 (далі - Порядок).

Дотація надається сільськогосподарським товаровиробникам — 
юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми 
власності та фізичним особам — підприємцям (далі — отримувачі):

-стосовно яких не порушено справ про банкрутство та/або яких не 
визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

- які не мають на 1 число місяця, в якому приймається рішення про 
включення до зведеної відомості отримувачів дотації, прострочену більш 
як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких 
покладено на органи ДПС;

-які не отримали страхове відшкодування щодо повністю втрачених 
(загиблих) посівів;

-які включені до переліку суб’єктів господарювання, що 
постраждали, відповідно до рішення Експертної комісії з визначення 
рівнів та класів надзвичайних ситуацій ДСНС щодо визначення рівня та 
класу надзвичайних ситуацій природного характеру, які сталися на 
території регіону.
Згідно Порядку бюджетні кошти використовуються з метою надання 

підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, у яких внаслідок 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру повністю 
втрачено (загинули) посіви сільськогосподарських культур шляхом виплати 
дотації на одиницю угідь в розмірі до 4700 гривень на 1 гектар повністю 
втрачених (загиблих) посівів, але не більше 50 гектарів посівів на одного 
отримувача (для кожного випадку надзвичайної ситуації).

Дотація виплачується один раз на рік.
Дотація надається отримувачам, які є власниками зазначених посівів 

сільськогосподарських культур.
Отримувачу надається дотація за повністю втрачені (загиблі) посіви, 

якщо пошкодження мало місце в період з 1 жовтня попереднього року до 
ЗО вересня поточного року.
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У 2021 році дотація надається за повністю втрачені (загиблі) посіви 
починаючи з 1 січня 2020 року.

Отримувач, що претендує на отримання дотації з урахуванням пункту 5 
цього Порядку, зобов’язаний подати разом з документами для отримання 
дотації інформацію про всіх пов’язаних із ним осіб, які протягом бюджетного 
року є отримувачами такої дотації, а також про зміни стосовно таких 
пов’язаних осіб.

Отримувачі подають для отримання дотації до 15 жовтня поточного року 
до департаменту агропромислового розвитку Рівненської обласної державної 
адміністрації (Майдан Просвіти, 1, м. Рівне), у паперовому вигляді такі 
документи:

- заявку на отримання дотації;
- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
- довідку про посів озимих культур на зерно та зелений корм під урожай 

наступного року (із форми державного статистичного спостереження № 29-сг) 
або про посівні площі сільськогосподарських культур за їх видами (із форми 
державного статистичного спостереження № 4-сг);

- довідку Укргідрометцентру про надзвичайну ситуацію техногенного або 
природного характеру, внаслідок якої повністю втрачено (загинули) посіви 
сільськогосподарських культур;

- акт обстеження посівів сільськогосподарських культур;
- акт на списання посівів сільськогосподарських культур;
- довідку від отримувача про відсутність страхових відшкодувань за 

втрачені (загиблі) посіви сільськогосподарських культур на зазначеній площі.
Форма заявки на отримання дотації, акта обстеження посівів, акта на 

списання посівів сільськогосподарських культур, що формуються відповідно до 
цього Порядку буду надані після затвердження наказом Мінагрополітики.

Контактна особа в департаменті агропромислового розвитку Рівненської 
облдержадміністрації Наталія Василівна Гуменна тел. 098-371-11-34.
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