
 ДОДАТОК 4 
  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням наукової ради 

Національного фонду досліджень України 
(протокол № 6 від 07 травня 2020 р.)  

 
                                   ЗАЯВА 

щодо відповідності учасника конкурсу Національного фонду досліджень вимогам 
пункту 5 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам 

господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та 
інноваційну діяльність* 

 
Я, 

__________________________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

що є керівником (уповноваженою особою) 
___________________________________________ 

(назва підприємства, установи або організації) 
яка подала заявку на одержання грантової підтримки в рамках конкурсу Національного 
фонду досліджень України 
__________________________________________________________________________ 
                                                        (назва конкурсу) 
цією заявою підтверджую, що підприємство, установа, організація відповідає вимогам         
пункту 5 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам        
господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та        
інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7         
лютого 2018 р. № 118, та не належить до суб’єктів господарювання: 

▪ яких визнано банкрутами;  

▪ стосовно яких порушено справу про банкрутство; 

▪ які перебувають на стадії ліквідації; 

▪ які мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед         
державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним фондом України та       
фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування,     
що підтверджується відповідними органами державної влади;  

▪ які втратили більш як половину статутного капіталу через накопичені         
збитки чи з інших причин;  

▪ обсяг зобов’язань яких (крім суб’єктів малого та/або середнього        
підприємництва) за останні два роки більш як у 7,5 раза перевищує           
обсяг власного капіталу;  



▪ прибуток яких до оподаткування без вирахування відсотків за        
користування кредитами (позиками) та амортизації є меншим за витрати         
на сплату відсотків за кредитами (позиками) відповідного періоду;  

▪ кредитний рейтинг яких характеризується низькою та дуже низькою        
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими     
позичальниками або борговими інструментами згідно з Національною      
рейтинговою шкалою.  
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Примітка: 
*Заява щодо відповідності учасника конкурсу Національного фонду досліджень 
вимогам пункту 5 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам 
господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та 
інноваційну діяльність подається учасником конкурсу у вигляді сканованої копії 
документу (в форматі PDF файлу) разом із  Договором про виконання наукового 
дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки 
 


