
 Додаток 1 

до Порядку використання коштів 

обласного бюджету, передбачених для 

часткового відшкодування витрат, 

пов’язаних з реконструкцією діючих 

теплиць, будівництвом нових або 

придбанням обладнання для них, 

зокрема, для облаштування систем 

зрошення 

(підпункт 1 пункту 5 розділу ІІІ) 

 

 Голові обласної комісії з визначення 

обсягів компенсації витрат, пов’язаних з 

реконструкцією діючих теплиць, 

будівництвом нових або придбанням 

обладнання для них, зокрема, для 

облаштування систем зрошення 

 

(П.І.Б. посадової особи) 

 

ЗАЯВА 

на часткове відшкодування витрат, пов’язаних з реконструкцією діючих теплиць, 

будівництвом нових (далі – об’єкт) або придбанням обладнання для них, зокрема, для 

облаштування систем зрошення у 20 ____ році на території 

__________________________ району (міста, ОТГ) Донецької області 

Прошу розглянути подані документи на часткове відшкодування понесених у 

20______ році витрат, пов’язаних з реконструкцією діючих теплиць, будівництвом нових або 

придбанням обладнання для них, зокрема, для облаштування систем зрошення в обсязі 

згідно з додатком. 

Відомості про фізичну особу: 

1. Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

          

2. Паспортні дані: 

серія   номер          

3. Прізвище 

                       

4. Ім’я, по батькові 

                         

5. Дата 

народження 

          

6. Країна 

громадянства 

               

7. Місце проживання/фактичне місце перебування фізичної особи (підкреслити): 

Поштовий індекс      

Область           

Район області                

Назва населеного 

пункту (місто, 

селище міського 

типу, селище, 

село) 
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Продовження Відомостей про фізичну особу: 

Площа, вулиця, проспект, провулок або інший тип елемента вулично-дорожньої мережі – 

зазначається разом з назвою 

            

Будинок    Корпус    
Тип приміщення 

(квартира, кімната) 
№    

8. Додаткова інформація для зв’язку з фізичною особою: 

Телефон 1: + 3 8           

Телефон 2: + 3 8           

Адреса електронної пошти 

(зареєстрована виключно в 

українському сегменті 

Інтернету): 

            

               

Номер поточного 

рахунку фізичної 

особи, банківські 

реквізити та повне 

найменування 

установи банку 

          

          

          

Додаток до Заявки: Відомості про об’єкт реконструкції діючої теплиці та (або) будівництва 

нової у 20 ____ році на території __________________________ району (міста) Донецької 

області: на _______ аркушах в 1 примірнику (додаток 2 до Порядку). 

З вимогами Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених для 

часткового відшкодування витрат, пов’язаних з реконструкцією діючих теплиць, 

будівництвом нових або придбанням обладнання для них, зокрема, для облаштування 

систем зрошення ознайомлений(на) та зобов’язуюсь його виконувати. 

Аналогічну фінансову підтримку, що надавалася або надається за рахунок 

бюджетних коштів та (або) недержавних фондів не отримував(ла). 

____________________________________________________________________ 
  (підпис фізичної особи)                                           (прізвище, ініціали) 

«_______»_________________ 20_______ р. 
 (дата) 

 


