
Додаток 1 
до Порядку 

 
____________________________________ 
(найменування і місцезнаходження 
сільськогосподарського підприємства, номер 
поточного рахунка, найменування відділення банку) 

 
РЕЄСТР 

приймальних квитанцій (облікових листів) на молодняк великої рогатої худоби, свиней, птицю свійську, 
вирощених і проданих сільськогосподарськими підприємствами та фізичними особами на забій і 

переробку суб'єктам господарювання, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забитих та 
перероблених у власних (орендованих) переробних цехах  

за ____________ 200_ р.  

 Номер і дата 
приймальної 

квитанції 
(облікового 

листа) 

Кількість Сума бюджетної дотації, 
гривень 

Примітка 

голів тонн за 1 тонну усього 

Продано на забій і переробку 
суб'єктам господарювання, які 
мають власні (орендовані) 
переробні потужності:  

                  

молодняку великої рогатої 
худоби  

                  

свиней                    

птиці свійської:                    

курчат-бройлерів                    

качок                    

гусей                    

індиків                    

Забито і перероблено у власних 
(орендованих) переробних 
цехах:  

                  

молодняку великої рогатої 
худоби  

                  

свиней                    

птиці свійської:                    

курчат-бройлерів                    

качок                    

гусей                    

індиків                    

 
 

Керівник   ___________    ____________________ 
(підпис)       (ініціали та прізвище) 

 

Головний бухгалтер  ___________    ____________________ 
(підпис)       (ініціали та прізвище) 

 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 



 
Додаток 2 
до Порядку 

 
_____________________ 

(район) 

 
ВІДОМІСТЬ 

на молодняк великої рогатої худоби, свиней та птицю свійську (курчата-бройлери, качки, гуси, індики), 
вирощених і проданих сільськогосподарськими підприємствами та фізичними особами на забій і 

переробку суб'єктам господарювання, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забитих та 
перероблених у власних (орендованих) переробних цехах  

за ____________ 200_ р.  

Найменування 
сільськогосподарського 
підприємства (прізвище, 

ім'я,  
по батькові  

фізичної особи), 
ідентифікаційний код 

(номер), номер 
поточного рахунка, 

найменування 
відділення банку  

Молодняк великої рогатої худоби  Свині  

голів  тонн  сума бюджетної дотації, 
гривень  

голів  тонн  сума бюджетної дотації, 
гривень  

нарахована  сплачено  нарахована  сплачено  

 
 

Птиця свійська  Усього 
нараховано  

Усього 
сплачено  курчата-бройлери  качки  гуси  індики  

голів  тонн  сума бюджетної 
дотації, гривень  

голів  тонн  сума  
бюджетної дотації,  

гривень  

голів  тонн  сума бюджетної 
дотації, гривень  

голів  тонн  сума бюджетної 
дотації, гривень  

нараховано  сплачено  нараховано  сплачено  нараховано  сплачено  нараховано  сплачено  

 
 

__________   сільськогосподарських підприємств 
(кількість) 
 
__________   фізичних осіб 
(кількість) 

 
__________   усіх виробників продукції тваринництва 
(кількість) 

 
Начальник управління 
промисловості та 
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
райдержадміністрації     (підпис)     (ініціали та прізвище) 
 
Начальник управління  
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
____________  
Примітка. Дані підтверджуються реєстром приймальних квитанцій (облікових листів).  



Додаток 3 
до Порядку 

 
________________ 

(регіон) 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про нарахування бюджетної дотації сільськогосподарським підприємствам та фізичним особам за 
вирощені та продані на забій і переробку суб'єктам господарювання, які мають власні (орендовані) 

переробні потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах молодняк 
великої рогатої худоби, свині, птицю свійську (курчата-бройлери, качки, гуси, індики)  

за ____________ 200_ р.  

Кількість 
суб'єктів 

бюджетної 
дотації  

Молодняк великої  
рогатої худоби  

Свині  

голів  тонн  сума бюджетної дотації, 
гривень  

голів  тонн  сума бюджетної дотації, 
гривень  

нараховано  сплачено  нараховано  сплачено  

 
 

Птиця свійська  Усього 
нараховано  

Усього 
сплачено  курчата-бройлери  качки  гуси  індики  

голів  тонн  сума бюджетної 
дотації, гривень  

голів  тонн  сума  
бюджетної дотації,  

гривень  

голів  тонн  сума бюджетної 
дотації, гривень  

голів  тонн  сума бюджетної 
дотації, гривень  

нараховано  сплачено  нараховано  сплачено  нараховано  сплачено  нараховано  сплачено  

 
 

__________   сільськогосподарських підприємств 
(кількість) 

 
__________   фізичних осіб 
(кількість) 

 
__________   усіх виробників продукції тваринництва 
(кількість) 

 
 
Міністр аграрної політики та  
Продовольства Автономної    _________   ______________________ 
Республіки Крим     (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
Начальник Головного 
управління агропромислового   _________   ______________________ 
розвитку облдержадміністрації    (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

Начальник управління 
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________   ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 
 



Додаток 4 
до Порядку 

 
_______________________________________ 
(найменування і місцезнаходження суб'єкта  
господарювання, який має власні (орендовані)  

переробні потужності) 
 

РЕЄСТР 
приймальних квитанцій (облікових листів) на молодняк великої рогатої худоби, свиней, птицю свійську 

(курчата-бройлери, качки, гуси, індики), вирощених і проданих сільськогосподарськими підприємствами 
та фізичними особами на забій і переробку суб'єктам господарювання, які мають власні (орендовані) 

переробні потужності, або забитих та перероблених у власних (орендованих) переробних цехах  
за ____________ 200_ р.  

   Номер і дата 
приймальної 

квитанції 
(облікового 

листа)  

Кількість  Сума бюджетної дотації, 
гривень  

Примітка  

голів  тонн  за 1 тонну  усього  

Продано на забій і переробку 
суб'єктам господарювання, які 
мають власні (орендовані) 
переробні потужності:  

                  

молодняку великої рогатої 
худоби  

                  

свиней                    

птиці свійської:                    

курчат-бройлерів                    

качок                    

гусей                    

індиків                    

Забито і перероблено у власних 
(орендованих) переробних 
цехах:  

                  

молодняку великої рогатої 
худоби  

                  

свиней                    

птиці свійської:                    

курчат-бройлерів                    

качок                    

гусей                    

індиків                    

 
Керівник    ____________    ______________________ 

(підпис)      (ініціали та прізвище) 
 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 



 
Додаток 5 
до Порядку 

 
_________________________________ 
 (найменування і місцезнаходження  
 сільськогосподарського підприємства,  
номер поточного рахунка, найменування 

відділення банку) 
 
 

РЕЄСТР 
приймальних квитанцій на екологічно чисте молоко власного виробництва, продане 

сільськогосподарськими підприємствами молокопереробним підприємствам для виготовлення 
продуктів дитячого харчування на молочній основі  

за ____________ 200_ р.  

   Номер і дата 
приймальної квитанції  

Кількість, 
тонн  

Сума бюджетної дотації, 
гривень  

Примітка  

за 1 тонну  усього  

Продано екологічно 
чистого молока в 
заліковій вазі  

               

 
 

Керівник    ____________      __________________ 
(підпис)       (ініціали та прізвище) 

 

Головний бухгалтер  ____________      __________________ 
(підпис)       (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 
 



 
Додаток 6 
до Порядку 

__________________ 
 (регіон) 

 
ВІДОМІСТЬ 

на екологічно чисте молоко власного виробництва, продане сільськогосподарськими підприємствами та 
фізичними особами молокопереробним підприємствам для виготовлення продуктів дитячого харчування 

на молочній основі  
за ____________ 200_ р.  

Найменування сільськогосподарського 
підприємства (прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи), ідентифікаційний код (номер), номер 
поточного рахунка, найменування відділення 

банку  

Кількість, тонн  Сума бюджетної дотації, гривень  

нараховано  сплачено  

 
 
__________   сільськогосподарських підприємств 
(кількість) 
 

__________   фізичних осіб 
(кількість) 

 
__________   усіх виробників продукції тваринництва 
(кількість) 

 
 
Начальник управління 
промисловості та 
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
райдержадміністрації     (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
Начальник управління  
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 
 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
____________  
 
 
____________  
Примітка. Дані підтверджуються реєстром приймальних квитанцій.  

 



 
Додаток 7 
до Порядку 

___________________ 
 (регіон) 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

на екологічно чисте молоко власного виробництва, продане сільськогосподарськими підприємствами та 
фізичними особами молокопереробним підприємствам для виготовлення продуктів дитячого харчування 

на молочній основі 
за ____________ 200_ р.  

Найменування сільськогосподарського 
підприємства (прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи), ідентифікаційний код (номер), номер 
поточного рахунка, найменування відділення 

банку  

Кількість, тонн  Сума бюджетної дотації, гривень  

нараховано  сплачено  

 
 

__________   сільськогосподарських підприємств 
(кількість) 

 
__________   фізичних осіб 
(кількість) 

 
__________   усіх виробників продукції тваринництва 
(кількість) 

 
 
Міністр аграрної політики та  
Продовольства Автономної    _________   ______________________ 
Республіки Крим     (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
Начальник Головного 
управління агропромислового   _________   ______________________ 
розвитку облдержадміністрації    (підпис)     (ініціали та прізвище) 
 
Начальник управління 
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________   ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 
 



 
Додаток 8 
до Порядку 

 
______________________________ 
(найменування молокопереробного  

підприємства) 
 

РЕЄСТР 
приймальних квитанцій на екологічно чисте молоко, продане сільськогосподарськими підприємствами і 

фізичними особами для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі  
за ____________ 200_ р.  

  Номер і дата приймальної 
квитанції  

Кількість, 
тонн  

Примітка  

Закуплено екологічно 
чистого молока в заліковій 
вазі  

         

 
 

 Керівник    ____________    ____________________ 
(підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 
 



 
Додаток 9 
до Порядку 

 
ВІДОМІСТЬ 

на нарахування сум спеціальної бюджетної дотації сільськогосподарським підприємствам за приріст 
поголів'я корів молочного, м'ясного та комбінованого напряму продуктивності власного відтворення  

на ____________ 200_ р.  

Найменування 
сільськогосподарського 

підприємства, 
ідентифікаційний код, 

номер поточного рахунка, 
найменування відділення 

банку  

Поголів'я корів  Приріст корів, 
на який 

нараховується 
спеціальна 
бюджетна 

дотація, голів*  

Сума 
нарахованої 
спеціальної 
бюджетної 
дотації, тис. 

гривень*  

Сплачено 
спеціальної 
бюджетної 

дотації, 
тис. 

гривень*  

на 1 
січня  

на 1 
квітня  

на 1 
липня  

на 1 
жовтня  

на 1 
грудня*  

 
____________    сільськогосподарських підприємств 
 (кількість) 

 
 Начальник управління 
промисловості та 
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
райдержадміністрації     (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

Начальник управління  
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
____________  
 
____________ 
* Відомості зазначаються з наростаючим підсумком з початку року.  

 



 
Додаток 10 
до Порядку 

 
ВІДОМІСТЬ 

на нарахування сум спеціальної бюджетної дотації сільськогосподарським підприємствам за приріст 
поголів'я корів за рахунок закупівлі племінних нетелей або племінних корів молочного, м'ясного та 

комбінованого напряму продуктивності  
на ____________ 200_ р.  

Найменування 
сільськогосподарського 

підприємства, 
ідентифікаційний код, 

номер поточного рахунка, 
найменування відділення 

банку  

Поголів'я корів  Закуплено 
племінних 

нетелей або 
племінних 

корів, на які 
нараховується 

спеціальна 
бюджетна 

дотація, голів*  

Сума 
нарахованої 
спеціальної 
бюджетної 
дотації, тис. 

гривень*  

Сплачено 
спеціальної 
бюджетної 

дотації, 
тис. 

гривень*  

на 1 
січня  

на 1 
квітня  

на 1 
липня  

на 1 
жовтня  

на 1 
грудня*  

 
____________   сільськогосподарських підприємств 
 (кількість) 

 
Начальник управління 
промисловості та 
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
райдержадміністрації     (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
Начальник управління  
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 
 

"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 
 
____________ 
* Відомості зазначаються з наростаючим підсумком з початку року.  

  
 



 
Додаток 11 
до Порядку 

____________________ 
 (регіон) 

ІНФОРМАЦІЯ 
про нарахування сум спеціальної бюджетної дотації сільськогосподарським підприємствам за приріст 
поголів'я корів молочного, м'ясного та комбінованого напряму продуктивності власного відтворення  

на ____________ 200_ р.  

Кількість 
суб'єктів 

спеціальної 
бюджетної 

дотації   

Поголів'я корів  Приріст корів, на 
який 

нараховується 
спеціальна 
бюджетна 

дотація, голів*  

Сума 
нарахованої 
спеціальної 
бюджетної 

дотації, 
тис. гривень*  

Сплачено 
спеціальної 
бюджетної 
дотації, тис. 

гривень*  

на 1 
січня   

на 1 
квітня  

на 1 
липня  

на 1 
жовтня  

на 1 
грудня*  

 
______________    сільськогосподарських підприємств 
 (кількість) 

 
 

 Міністр аграрної політики та  
Продовольства Автономної    _________   ______________________ 
Республіки Крим     (підпис)     (ініціали та прізвище) 
 

Начальник Головного 
управління агропромислового   _________   ______________________ 
розвитку облдержадміністрації    (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
Начальник управління 
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________   ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 
____________ 
* Відомості зазначаються з наростаючим підсумком з початку року.  

 
 



 
Додаток 12 
до Порядку 

_______________________  
 (регіон) 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про нарахування сум спеціальної бюджетної дотації сільськогосподарським підприємствам за приріст 
поголів'я корів за рахунок закупівлі племінних нетелей або племінних корів молочного, м'ясного та 

комбінованого напряму продуктивності  
на ____________ 200_ р.  

Кількість 
суб'єктів 

спеціальної 
бюджетної 

дотації   

Поголів'я корів  Закуплено 
племінних 

нетелей або 
племінних корів, 

на які 
нараховується 

спеціальна 
бюджетна 

дотація, голів*  

Сума 
нарахованої 
спеціальної 
бюджетної 

дотації, 
тис. гривень  

Сплачено 
спеціальної 
бюджетної 
дотації, тис. 

гривень  

на 1 
січня   

на 1 
квітня  

на 1 
липня  

на 1 
жовтня  

на 1 
грудня*  

 
______________    сільськогосподарських підприємств 
(кількість) 

 
 Міністр аграрної політики та  
Продовольства Автономної    _________   ______________________ 
Республіки Крим     (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 
Начальник Головного 
управління агропромислового   _________   ______________________ 
розвитку облдержадміністрації    (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

Начальник управління 
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________   ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 
____________ 
* Відомості зазначаються з наростаючим підсумком з початку року.  

 



 
Додаток 13 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України 
від 1 серпня 2011 р. № 900) 

 
ВІДОМІСТЬ 

на поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності у сільськогосподарських підприємств 

Найменування сільськогосподарського 
підприємства (район), ідентифікаційний 

код, номер поточного рахунка, 
найменування відділення банку 

Поголів'я корів Сума нарахованої 
спеціальної 

бюджетної дотації 
на 1 січня 20__ 

р. 
на яке нараховується 
спеціальна бюджетна 

дотація 

Племінні заводи       

Разом       

Племінні репродуктори       

Разом       

Інші сільськогосподарські підприємства       

Разом       

Усього       

 
 
Начальник управління 
промисловості та 
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
райдержадміністрації     (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
Начальник управління  
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 
 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 
 



 
Додаток 14 
до Порядку (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 1 серпня 201 і р. № 900) 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про нарахування сум спеціальної бюджетної дотації сільськогосподарським підприємствам за поголів'я 
корів м'ясного напряму продуктивності 

Найменування 
сільськогосподарського 

підприємства, ідентифікаційний 
код, номер поточного рахунка, 

найменування відділення банку 

Поголів'я корів Сума нарахованої 
спеціальної 

бюджетної дотації 

Примітка 

на 1 січня 
20__ р. 

на яке 
нараховується 

спеціальна 
бюджетна дотація 

Племінні заводи         

Разом         

Племінні репродуктори         

Разом         

Інші         

сільськогосподарські 
підприємства 

        

Разом         

Усього         

 
Міністр аграрної політики та  
Продовольства Автономної    _________   ______________________ 
Республіки Крим     (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 
Начальник Головного 
управління агропромислового   _________   ______________________ 
розвитку облдержадміністрації    (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

Начальник управління 
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________   ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 
 
 



 
Додаток 15 
до Порядку 

____________________ 
 (район) 

ВІДОМІСТЬ 
на племінні бджолині сім'ї у сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб  

на ____________ 200_ р.  

Найменування сільськогосподарського 
підприємства (прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи), ідентифікаційний код (номер), 
номер поточного рахунка, найменування 

відділення банку  

Кількість племінних бджолиних сімей  

на 1 січня 200_ р.  на які нараховується спеціальна 
бюджетна дотація  

 
 

 Начальник управління 
промисловості та 
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
райдержадміністрації     (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

Начальник управління  
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 



 
Додаток 16 
до Порядку 

 
____________________ 

(регіон) 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про нарахування спеціальної бюджетної дотації сільськогосподарським підприємствам та фізичним 
особам за племінні бджолині сім'ї  

Найменування сільськогосподарського 
підприємства (прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи), ідентифікаційний код 
(номер), номер поточного рахунка, 

найменування відділення банку  

Кількість племінних бджолиних сімей  

на 1 січня 200_ р.  на яку нараховується спеціальна бюджетна 
дотація  

 
Міністр аграрної політики та  
Продовольства Автономної    _________   ______________________ 
Республіки Крим     (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

Начальник Головного 
управління агропромислового   _________   ______________________ 
розвитку облдержадміністрації    (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
Начальник управління 
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________   ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 
 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 



 
Додаток 17 
до Порядку 

 
_________________ 

(район) 

ВІДОМІСТЬ 
на приріст поголів'я вівцематок і ярок старше одного року в сільськогосподарських підприємств та 

фізичних осіб, які утримували з 1 січня 200_ р. до 1 січня 200_ р. не менш як 10 голів таких вівцематок і 
ярок  

Найменування 
сільськогосподарського підприємства 
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи), ідентифікаційний код (номер), 
номер поточного рахунка, 

найменування відділення банку  

Поголів'я вівцематок і 
ярок старше одного 

року  

Приріст, на який 
нараховується 

спеціальна бюджетна 
дотація, голів  

Сума нарахованої 
спеціальної 

бюджетної дотації, 
тис. гривень  

на 1 січня 200_ р.  на 1 січня 200_ р.  

 
Начальник управління 
промисловості та 
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
райдержадміністрації     (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

Начальник управління  
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 
 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 
 
 



 
Додаток 18 
до Порядку 

_______________ 
(регіон) 

 
ВІДОМІСТЬ 

на наявність поголів'я вівцематок і ярок старше одного року в сільськогосподарських підприємств та 
фізичних осіб, які утримували на 1 січня 200_ р. до 1 січня 200_ р. не менш як 30 (10) голів таких 

вівцематок і ярок  

Найменування сільськогосподарського 
підприємства (прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи), 
ідентифікаційний код (номер), номер 

поточного рахунка, найменування 
відділення банку  

Поголів'я вівцематок і 
ярок старше одного 

року  

Поголів'я, на яке 
нараховується 

спеціальна 
бюджетна дотація  

Сума нарахованої 
спеціальної 

бюджетної дотації, 
тис. гривень  на 1 січня 

200_ р.  
на 1 січня 

200_ р.  

 
Начальник управління 
промисловості та 
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
райдержадміністрації     (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
Начальник управління  
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 



 
Додаток 19 
до Порядку 

____________________ 
(регіон) 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про нарахування спеціальної бюджетної дотації за приріст поголів'я вівцематок і ярок старше одного року 
в сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб, які утримували з 1 січня 200_ р. до 1 січня 200_ р. 

не менш як 10 голів таких вівцематок і ярок  

Кількість 
суб'єктів 

спеціальної 
бюджетної 

дотації  

Поголів'я вівцематок і ярок старше 
одного року  

Приріст, на який 
нараховується спеціальна 
бюджетна дотація, голів  

Сума нарахованої 
спеціальної бюджетної 

дотації, тис. гривень  на 1 січня 200_ р.  на 1 січня 200_ 
р.  

 
Міністр аграрної політики та  
Продовольства Автономної    _________   ______________________ 
Республіки Крим     (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

Начальник Головного 
управління агропромислового   _________   ______________________ 
розвитку облдержадміністрації    (підпис)     (ініціали та прізвище) 
 
Начальник управління 
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________   ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 
 



 
Додаток 20 
до Порядку 

____________________ 
 (регіон) 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про нарахування спеціальної бюджетної дотації за наявне поголів'я вівцематок і ярок старше одного року 
в сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб, які утримували з 1 січня 200_ р. до 1 січня 200_ р. 

не менш як 30 (10) голів таких вівцематок і ярок  

Кількість суб'єктів 
спеціальної 
бюджетної 

дотації  

Поголів'я вівцематок і ярок 
старше одного року  

Поголів'я, на яке 
нараховується спеціальна 

бюджетна дотація  

Сума нарахованої 
спеціальної бюджетної 

дотації, тис. гривень  на 1 січня 200_ 
р.  

на 1 січня 200_ 
р.  

 
Міністр аграрної політики та  
Продовольства Автономної    _________   ______________________ 
Республіки Крим     (підпис)     (ініціали та прізвище) 
 
Начальник Головного 
управління агропромислового   _________   ______________________ 
розвитку облдержадміністрації    (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
Начальник управління 
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________   ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 
 



 
Додаток 21 
до Порядку 

_________________________________ 
(найменування і місцезнаходження  
підприємства, номер поточного рахунка, 
найменування відділення банку) 
 

ВІДОМІСТЬ 
на закупівлю телиць у населення 

за ____________ 200_ р.  

Прізвище, ім'я 
та по батькові 

продавця  

Номер акта і 
дата 

закупівлі  

Ідентифікаційний номер 
корови  

Кількість  Загальна 
вартість, 
гривень  

Примітка  

голів  жива маса, 
кілограмів  

 
Керівник    ____________    ______________________ 

(підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 
 



 
Додаток 22 
до Порядку 

 
ДОВІДКА 

про походження телиці  
Додаток 22 виключено 

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
 від 1 серпня 2011 року № 900) 

 



 
Додаток 23 
до Порядку 

 
ВІДОМІСТЬ 

на нарахування сум спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телиць, закуплених у фізичних осіб 
(населення) для вирощування  

_______________________________________ 
(господарство, район, область)  

станом на ____________ 200_ р.  
 

Найменування і місцезнаходження 
підприємства, ідентифікаційний код, номер 

поточного рахунка, найменування відділення 
банку  

Закуплено телиць  Сума нарахованої 
спеціальної бюджетної 

дотації, гривень  
голів  жива маса, 

кілограмів  

 
 

 Начальник управління 
промисловості та 
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
райдержадміністрації     (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
Начальник управління  
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 



 
Додаток 24 
до Порядку 

__________________  
 (регіон) 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про нарахування спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телиць, закуплених у фізичних осіб 
(населення) для вирощування  

станом на ____________ 200_ р.  

Кількість суб'єктів 
спеціальної 
бюджетної 

дотації  

Закуплено телиць  Спеціальна бюджетна дотація, гривень  

голів  жива маса, кілограмів  нараховано за звітний 
період  

сплачено за звітний 
період  

 
 

 Міністр аграрної політики та  
Продовольства Автономної    _________   ______________________ 
Республіки Крим     (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
Начальник Головного 
управління агропромислового   _________   ______________________ 
розвитку облдержадміністрації    (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
Начальник управління 
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________   ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 
 



 
Додаток 25 
до Порядку 

_______________________________________ 
(найменування і місцезнаходження  
сільськогосподарського підприємства, номер  
поточного рахунка, найменування відділення банку) 
 

РЕЄСТР 
приймально-здавальних актів на вовну, реалізовану у фізичній вазі сільськогосподарськими 

підприємствами та фізичними особами переробним підприємствам  
за ____________ 200_ р.  

Реалізовано вовни  Номер і дата приймально-
здавального акта  

Чисельність овець на 1 
січня 200_ р., голів  

Кількість, тонн  

 
 

 Керівник     ____________    ______________________ 
(підпис)      (ініціали та прізвище) 

 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 
 



 
Додаток 26 
до Порядку 

 
ВІДОМІСТЬ 

на вовну, реалізовану сільськогосподарськими підприємствами та фізичними особами переробним 
підприємствам  

за ____________ 200_ р.  

Найменування 
сільськогосподарського 

підприємства (прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи), 

ідентифікаційний код (номер), 
номер поточного рахунка, 

найменування відділення банку  

Чисельність 
овець на 1 

січня 200_ р., 
голів  

Кількість (фізична 
вага), тонн  

Сума бюджетної дотації, гривень  

нарахованої  сплаченої  

 
__________   сільськогосподарських підприємств 
(кількість) 

 
__________   фізичних осіб 
(кількість) 

 
__________   усіх виробників продукції тваринництва 
(кількість) 

 
 
Начальник управління 
промисловості та 
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
райдержадміністрації     (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
Начальник управління  
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 



 
Додаток 27 
до Порядку 

___________________  
 (регіон) 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про нарахування бюджетної дотації за реалізацію вовни у фізичній вазі переробним підприємствам  
"___" ____________ 200_ р.  

Найменування 
сільськогосподарського 

підприємства (прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи), 

ідентифікаційний код (номер), 
номер поточного рахунка, 

найменування відділення банку  

Чисельність 
овець на 1 

січня 200_ р., 
голів  

Кількість (фізична 
вага), тонн  

Бюджетна дотація, гривень  

нараховано  сплачено  

 
__________   сільськогосподарських підприємств 
(кількість) 

 
__________   фізичних осіб 
(кількість) 

 
__________   усіх виробників продукції тваринництва 
(кількість) 

 
Міністр аграрної політики та  
Продовольства Автономної    _________   ______________________ 
Республіки Крим     (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
Начальник Головного 
управління агропромислового   _________   ______________________ 
розвитку облдержадміністрації    (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
Начальник управління 
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________   ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 
 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 



 
Додаток 28 
до Порядку 

____________________________________________ 
 (найменування і місцезнаходження виробника  
молока, номер поточного рахунка, найменування 

відділення банку) 

 
РЕЄСТР 

приймальних квитанцій (товаротранспортних накладних) за ґатункове молоко, вироблене та продане 
виробниками молока на переробку суб'єктам господарювання, які мають власні (орендовані) переробні 

потужності, або перероблене у власних (орендованих) переробних цехах  
за ____________ 200_ р.  

   Номер і дата приймальної 
квитанції 

(товаротранспортної 
накладної)  

Кількість, 
тонн  

Сума бюджетної 
дотації, гривень  

Примітка  

за 1 тонну  усього  

Молоко, продане на 
переробку суб'єктам 
господарювання, які мають 
власні (орендовані) 
переробні потужності:  

               

вищого ґатунку                 

першого ґатунку                 

Молоко, перероблене у 
власних (орендованих) 
переробних цехах:  

               

вищого ґатунку                 

першого ґатунку                 

 
Керівник   ____________      ______________________ 

(підпис)       (ініціали та прізвище) 

 Головний бухгалтер  ____________      ______________________ 
(підпис)       (ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 
 



 
Додаток 29 
до Порядку 

 
ВІДОМІСТЬ 

на ґатункове молоко, вироблене та продане виробниками молока на переробку суб'єктам 
господарювання, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або перероблене у власних 

(орендованих) переробних цехах  
за ____________ 200_ р.  

Найменування виробника молока, 
ідентифікаційний код, номер поточного 

рахунка, найменування відділення банку  

Вищий ґатунок  Перший ґатунок  

тонн  сума бюджетної дотації, 
гривень  

тонн  сума бюджетної дотації, 
гривень  

нараховано  сплачено  нараховано  сплачено  

 
____________   сільськогосподарських підприємств - виробників молока 
 (кількість) 

 
Начальник управління 
промисловості та 
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
райдержадміністрації     (підпис)     (ініціали та прізвище) 
 
Начальник управління  
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________    ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 
 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
____________ 
Примітка. Дані підтверджуються реєстром приймальних квитанцій (товаротранспортних накладних).  
 
 



 
Додаток 30 
до Порядку 

________________ _ 
 (регіон) 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про нарахування бюджетної дотації виробникам молока за вироблене та продане ними ґатункове 
молоко на переробку суб'єктам господарювання, які мають власні (орендовані) переробні потужності, 

або перероблене у власних (орендованих) переробних цехах  
за ____________ 200_ р.  

Кількість суб'єктів бюджетної 
дотації  

Вищий ґатунок  Перший ґатунок  

тонн  сума бюджетної дотації, 
гривень  

тонн  сума бюджетної дотації, 
гривень  

нараховано  сплачено  нараховано  сплачено  

 
____________   сільськогосподарських підприємств - виробників молока 
(кількість) 
 
 Міністр аграрної політики та  
Продовольства Автономної    _________   ______________________ 
Республіки Крим     (підпис)   `  (ініціали та прізвище) 
 
Начальник Головного 
управління агропромислового   _________   ______________________ 
розвитку облдержадміністрації    (підпис)     (ініціали та прізвище) 
 
Начальник управління 
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________   ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 
 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 
 
 



 
Додаток 31 
до Порядку 

_____________________________________ 
(найменування і місцезнаходження суб'єкта 
господарювання, який має власні (орендовані) 

переробні потужності) 

 
РЕЄСТР 

приймальних квитанцій (товаротранспортних накладних) на ґатункове молоко, вироблене та продане 
виробниками молока на переробку  

за ____________ 200_ р.  

   Номер і дата 
квитанції, 

облікового 
листа  

Кількість, 
тонн  

Сума дотації, 
гривень  

Примітка  

за 1 тонну  усього  

Молоко, продане на переробку 
суб'єктам господарювання, які мають 
власні (орендовані) переробні 
потужності:  

               

вищого ґатунку                 

першого ґатунку                 

Молоко, перероблене у власних 
(орендованих) переробних цехах:  

               

вищого ґатунку                 

першого ґатунку                 

 
Керівник    ____________     ______________________ 

(підпис)      (ініціали та прізвище) 

 
"___" ____________ 200_ р.  
М. П. 
 
 
 



 
Додаток 32 
до Порядку 

 
ПИСЬМОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

одержувача коштів державного бюджету за програмою КПКВ 2801210 "Бюджетна тваринницька дотація 
та державна підтримка виробництва продукції рослинництва"  

 
___________________________________________________________________________________ 

(найменування, юридична адреса одержувача коштів)  

____________________________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)  

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на ____ рік" та Порядком використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від ____________ № __________,  
 

ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ:  
повернути в місячний строк до бюджету одержані кошти в разі встановлення контролюючими органами 
факту їх незаконного отримання;  
у разі неповернення коштів у зазначений строк сплатити пеню у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки 
Національного банку за кожний день прострочення.  
 
____________   ________________    ______________________ 
(дата)    (підпис)      (ініціали та прізвище) 
 

"___" ____________ 200_ р. 
 
 



 
Додаток 33 
до Порядку 

__________________ 
 (регіон) 

 
ЗВІТ 

про надання бюджетної тваринницької дотації за підсумками ____________ кварталу/року  

Напрям фінансування  Кількість суб'єктів, що 
отримали бюджетну 

тваринницьку дотацію  

Кількість тварин/ обсяг 
тваринницької продукції  

Сплачено, 
тис. гривень  

голів  тонн  

Усього по тваринництву              

За вирощені та продані:          

велику рогату худобу          

свині          

птицю свійську:          

курчата-бройлери          

качки, гуси, індики          

За екологічно чисте молоко          

За ґатункове молоко:              

вищого ґатунку              

першого ґатунку              

За приріст поголів'я корів власного 
відтворення   

        

За закуплені племінні нетелі або 
корови   

        

За поголів'я м'ясних корів          

За племінні бджолині сім'ї          

За поголів'я вівцематок і ярок старше 
року:  

        

приріст          

наявне          

За закуплені телиці для вирощування              

За реалізацію вовни          

 
Головний бухгалтер     _________   ______________________ 
       (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
 Міністр аграрної політики та  
Продовольства Автономної    _________   ______________________ 
Республіки Крим     (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

Начальник Головного 
управління агропромислового   _________   ______________________ 
розвитку облдержадміністрації    (підпис)     (ініціали та прізвище) 
 
Начальник управління 
промисловості та  
агропромислового розвитку   _________   ______________________ 
Севастопольської міськдержадміністрації  (підпис)     (ініціали та прізвище) 
 
М. П. 
 


