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України від 20 березня 2018 року № 148 «Про затвердження Положення про
Комісію

Мінагрополітики

для

надання

державної

підтримки

галузі

тваринництва та форм відповідних документів», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28 березня 2018 року за № 374/31826, такі зміни:

1) у назві та тексті наказу після слова «підтримки» слово «галузі»
вилучити, після слова «тваринництва» доповнити словами «, зберігання та
переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)»;

2)

у пункті 1:

підпункт 6 після слів «відшкодування вартості» доповнити словом
«тваринницьких»;
після підпункту 6 доповнити пункт новими підпунктами 7, 8 такого змісту:
«7) форму Заявки для отримання часткового відшкодування вартості
об’єктів із зберігання та переробки зерна;
8) форму

Повідомлення

для

внесення

сільськогосподарського

товаровиробника до переліку претендентів, які мають намір отримати часткове
відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна;».
У зв’язку з цим підпункти 7-23 вважати відповідно підпунктами 9-25;
підпункти 9, 13 після слів «за молодняк» доповнити словами «, який
народився у господарствах фізичних осіб».
після підпункту 9 доповнити пункт новим підпунктом 10 такого змісту:
«10) форму Журналу обліку фізичних осіб – власників тварин для
отримання дотації за молодняк, набутий шляхом переміщення від інших
власників;».
У зв’язку з цим підпункти 10-25 вважати відповідно підпунктами 11-26;
після підпункту 14 доповнити пункт новим підпунктом 15 такого змісту:
«15) форму Відомості фізичних осіб, які мають право на отримання дотації
за молодняк, набутий шляхом його переміщення від інших власників;».
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У зв’язку з цим підпункти 15-26 вважати відповідно підпунктами 16-27;
після підпункту 17 доповнити пункт новим підпунктом 18 такого змісту:
«18) форму Реєстру сільськогосподарських товаровиробників, яким
нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та
переробки зерна;».
У зв’язку з цим підпункти 18-27 вважати відповідно підпунктами 19-28;
після підпункту 26 доповнити пункт новим підпунктом 27 такого змісту:
«27) форму Інформації від сільськогосподарського товаровиробника про
діяльність об’єкта із зберігання та переробки зерна, вартість якого частково
відшкодована».
У зв’язку з цим підпункти 27, 28 вважати відповідно підпунктами 28, 29;

2. Унести зміни до Положення про Комісію Мінагрополітики для надання
державної підтримки галузі тваринництва, затвердженого наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 148,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 року
за № 374/31826, виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Унести зміни до форм, затверджених наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 148 «Про
затвердження Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної
підтримки

галузі

тваринництва

та

форм

відповідних

документів»,

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 року
за № 374/31826, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

4. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити
в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
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6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра

О. ТРОФІМЦЕВА

