ЧАСТКОВА КОМПЕНСАЦІЯ (до 80%) ВАРТОСТІ
НАСІННЯ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ
СЕЛЕКЦІЇ SESVANDERHAVE

Компанія SESVANDERHAVE (Бельгія) – головний виробник насіння цукрового буряку у світі.
Завдяки найкращій генетиці буряку та створенню високопродуктивних гібридів дана компанія вже багато
років надійно посідає лідируючі позиції в світі, зокрема в Україні. Комерційну діяльність в Україні
SESVANDERHAVE здійснює через дочірню українську компанію ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна»,
яка внесена в Державний реєстр виробників насіння та має статус суб’єкта насінництва.
ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна» є єдиною компанією, яка займається вирощуванням насіння
цукрових буряків зарубіжної селекції в Україні, маючи вже більш ніж 10-річний досвід цієї роботи.
Вирощування насіння ведеться в Одеській області. На протязі цього довгого часу ми переймали досвід від
бельгійських спеціалістів і фахівців та досягли максимального результату.
Завдяки високій якості насіння цукрового буряку селекції SESVANDERHAVE, яке виробляється в
Україні, 31 січня 2018 р. на засіданні країн-членів учасників Організації економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР) у Парижі було отримано дозвіл повноправно брати участь в міжнародній торгівлі
насінням цукрових та кормових буряків.
Компанія SESVANDERHAVE є головним ініціатором розширення участі України у Схемах сортової
сертифікації ОЕСР, зокрема Схемі по насінню цукрового та кормового буряків, призначеного для
міжнародної торгівлі. Дана подія дозволяє нам, як виробнику, вирощене насіння цукрового буряку
експортувати в більш ніж 30 країн світу, які є членами Організації економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР). Більше того, частина насінників з Франції та Італії буде вирощуватись саме в
Україні, тому що насіння цукрового буряку, вирощене в Україні перевершило всі очікування
бельгійських фахівців по якісним характеристикам, відповідає високим вимогам компанії
SESVANDERHAVE та європейським стандартам.
Не залишаючись осторонь розвитку даного напрямку, Кабінет Міністрів України спрямував свою увагу на
те, щоб підтримати як виробників насіння, так і споживачів такого насіння – фермерські господарства
України. Таким чином, Кабінет Міністрів України виніс Постанову №106 від 07.02.2018 «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання
фінансової підтримки розвитку фермерських господарств».

Згідно з вищевказаною Постановою, Фінансова підтримка надається одержувачам в якості:
-

часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного
виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють
виробництво та/або його реалізацію;…

Суб’єкти надання підтримки (одержувачі компенсації):
-

фермерське господарство, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень;…

Згідно із законом, Фермерське господарство реєструється як юридична особа або фізична особапідприємець і діє на основі установчого документа (для юридичної особи – Статуту, для господарства без
статусу юридичної особи – Договору (Декларації) про створення фермерського господарства). Детальніше
про статус фермерського господарства – Закон «Про Фермерське господарство».
Сума компенсації:
-

часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного
виробництва категорій базове, сертифіковане надається у розмірі 80 відсотків вартості
насіння без урахування сум податку на додану вартість, але не більше 80 000 гривень на одне
господарство.

Планується підняття верхнього порогу компенсації з 80 000 грн до 160 000 грн.
Для отримання фінансової підтримки одержувачі подають уповноваженому банку заявку та
підтвердні документи у паперовій або електронній формі, а саме:
-

-

-

-

копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про
створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені
без набуття статусу юридичної особи;
відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право
власності або користування земельною ділянкою;
копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства),
а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, - копію фінансового звіту за
останній квартал;
довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль
за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
заявка для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин
вітчизняного виробництва (Наказ №150 від 20.03.2018 «Про затвердження форм для надання
фінансової підтримки розвитку фермерських господарств»);
платіжне доручення про оплату за насіння;
накладна (товарно-транспортна накладна) на придбане насіння;
сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння;
сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;
акт про висів придбаного насіння за формою, затвердженою Мінагрополітики (Наказ №150
від 20.03.2018 «Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку
фермерських господарств»);

Перелік уповноважених банків, які підписали Меморандум з Мінагрополітики з питань реалізації
державної підтримки сільгосп товаровиробників:
-

Перелік банків за посиланням: https://minagro.gov.ua/ua/pidtrimka/vzayemodiya-z-bankami

Строк подання документів для часткової компенсації вартості насіння:
-

Граничний строк подання документів для часткової компенсації вартості насіння
уповноваженим банкам - 1 листопада поточного року.

Тобто, суб’єкт (одержувач компенсації) подає заявку на отримання компенсації від вартості придбаного
насіння впродовж року до 01/11/поточного року щоб отримати компенсацію у цьому ж році. Якщо подати
заявку після 01/11/поточного року, компенсація переноситься на наступний рік. Уповноважені банки
формують Реєстри одержувачів часткової компенсації вартості насіння, висіяного у поточному році, і
подають їх Мінагрополітики двічі на рік – до 10 липня та до 01 грудня.
Підсумовуючи вищевикладене, надаємо короткий перелік дій, який необхідно зробити для
отримання часткової компенсації вартості придбаного насіння:
-

Придбати насіння цукрового буряку селекції SESVANDERHAVE;
Посіяти придбане насіння;
Сформувати пакет підтверджуючих документів (вище зазначено);
Подати сформований пакет документів до уповноваженого банку;
Отримати кошти на рахунок;

Також акцентуємо Вашу увагу на те, що в Постанові №106 від 07.02.2018 «Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки
розвитку фермерських господарств» міститься наступний пункт: «Закупівля насіння
сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, вартість якого підлягає частковій компенсації,
здійснюється через уповноважені банки».

Бажаємо Вам плідно скористуватись програмою підтримки розвитку фермерських господарств та
отримати задоволення в матеріальному плані від вирощування цукрових буряків селекції
SESVANDERHAVE.
SESVANDERHAVE – високоякісне насіння цукрових буряків бельгійської селекції.

З великою повагою, завжди з Вами,
SESVANDERHAVE

