
      

 
 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 

УКРАЇНИ 
   

     Н А К А З  

   

19.06.2012                  м. Київ № 365  

 

 

  

Про затвердження нормативів, 

у межах яких проводиться 

компенсація у виноградарстві, 

садівництві і хмелярстві, форм 

звітності та переліку механізмів 

і техніки  

 Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

“04” липня 2012 р. 

За № 1114/21426 

 

 

 

 Відповідно до Порядку справляння збору та використання коштів на 

розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587                

(зі змінами),   

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити такі, що додаються: 

1.1. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат по 

закладенню виноградних насаджень та догляду за ними до вступу у 

плодоношення без врахування проектних робіт та краплинного зрошення. 

1.2. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат по 

закладенню плодових насаджень та догляду за ними до вступу у 

плодоношення без врахування проектних робіт та краплинного зрошення                                                                                        

(зерняткові, кісточкові, горіхоплідні культури). 

1.3. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат по 

закладенню ягідних насаджень та догляду за ними до вступу у плодоношення  

без врахування проектних робіт та краплинного зрошення. 

1.4. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат по 

закладенню виноградників і плодово-ягідних насаджень та догляду за ними 

до вступу у плодоношення без врахування проектних робіт та краплинного 

зрошення у гірських районах України. 
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1.5. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат по 

закладенню плодових насаджень та догляду за ними до вступу у 

плодоношення без врахування проектних робіт та краплинного зрошення                                                                     

(маточні насадження). 

1.6. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат із 

встановлення систем краплинного зрошення на виноградних та плодово-

ягідних насадженнях. 

1.7. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат за 

проектні роботи у виноградарстві, садівництві та хмелярстві. 

1.8.  Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат у 

хмелярстві. 

1.9. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат за 

розкорчування площ непродуктивних багаторічних насаджень. 

1.10. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат за 

будівництво водонакопичувальних басейнів. 

2. Затвердити такі форми звітності, що додаються:  

2.1. Акт інвентаризації виноградників. 

2.2. Акт інвентаризації садів та ягідників. 

2.3. Акт інвентаризації хмільників. 

2.4. Акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат. 

2.5. Зведена відомість про фактичні витрати та попередні обсяги 

компенсації.   

2.6. Висновок за результатами проведення виїзної перевірки та аналізу 

отриманих документів. 

3. Затвердити Перелік механізмів та техніки для проведення 

технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, нового 

обладнання для сублімаційного висушування фруктів, модернізації 

холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих 

холодильниках, що підлягають компенсації, що додається. 

4. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) у встановленому 

порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до 

Міністерства юстиції України. 
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5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра          

Сеня О.В. 

 

 

Перший заступник Міністра                            М.Д. Безуглий  
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Аркуш погодження 
 

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 

“Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у 

виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку 

механізмів і техніки” 

 

Проект наказу підготовлено  

 

  

Департаментом землеробства   О.А. Демидов 

   

Погоджено: 

 

  

Перший заступник Міністра  М.Д. Безуглий 

   

   

Заступник Міністра  О.В. Сень 

   

   

Директор Департаменту фінансово-

кредитної політики  

  

Б.Р. Ахіджанов 

   

   

Директор Департаменту правової та 

законопроектної роботи 

  

М.О. Вашешніков  

   

   

Директор Департаменту контролю 

апарату  

  

С.М. Кадигроб 

   

   

Літредактор  Г.І. Францева 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 

“Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у 

виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку 

механізмів і техніки ” 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про 

затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у 

виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку 

механізмів і техніки” прийнятий на виконання вимог Порядку справляння 

збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і 

хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

15.07.2005 № 587 (зі змінами).  

2. Мета і шляхи її досягнення 

 Наказом затверджені нормативи витрат, у межах яких буде 

здійснюватися компенсація витрат суб’єктів господарювання у 

виноградарстві, садівництві і хмелярстві,  а також встановлені форми 

звітності, які подають господарства та регіональні комісії для отримання 

такої компенсації. 

3. Правові аспекти 

Державна підтримка розвитку садівництва, виноградарства та 

виноробства регулюється Законом України “Про збір на розвиток 

виноградарства, садівництва і хмелярства”, Бюджетним кодексом України, 

Законом України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, постановою 

Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587 (зі змінами). 

Даний наказ розроблений з метою реалізації положень нормативно-

правових актів, які мають вищу юридичну силу, а саме,  постанови Кабінету 

Міністрів України від 15.07.2005 № 587 (зі змінами). 

Реалізація положень вищезазначеного наказу внесення змін до інших 

нормативно-правових актів не потребує. 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат 

з державного бюджету. 

5. Позиція заінтересованих органів 

 Проект наказу направлено на погодження до Державної служби України 

з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. 

6. Регіональний аспект 

Норми наказу не стосуються розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць. 

7. Запобігання корупції 

Наказ не відноситься до нормативно-правових актів з потенційно 

високим ступенем корупційних ризиків. 
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8. Громадське обговорення 

 Проект наказу для обговорення розміщено на офіційному веб-сайті 

Мінагрополітики України (www.minagro.kiev.ua).  

9. Позиція соціальних партнерів 

Норми наказу не стосуються соціально-трудової сфери. 

10.  Оцінка регуляторного впливу 

Наказ є регуляторним актом. 

11.  Прогноз результатів 

Набрання чинності даного наказу забезпечить виконання вимог, 

передбачених положеннями нормативно-правових актів, які мають вищу 

юридичну силу. 

 
 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та 

продовольства України                                                           М.Д. Безуглий 

 

“ ___ ” ________ 2012 р. 

 

http://www.minagro.kiev.ua/
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Директор Департаменту землеробства      О.А. Демидов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


