
Найпоширеніші запитання про 
розширення SNAP Produce Match 
 
 
 
 
 

  
Що таке SNAP Produce Match? 
Покупці, які витрачають принаймні 10 дол. США на фрукти та овочі в рамках програми 
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Програма забезпечення додатковим 
харчуванням) або EBT, отримують 5 дол. США як пільги на придбання фруктів і овочів.  
Пільги поширюються на свіжі або заморожені фрукти та овочі без додавання цукру, 
жиру або солі. Для отримання додаткової інформації про SNAP Produce Match (Проєкт 
SNAP щодо надання талонів на овочі та фрукти) відвідайте сайт 
www.doh.wa.gov/SNAPProduceMatch. Washington State Department of Health (DOH, 
Департамент охорони здоров’я штату Вашингтон) керує проєктом SNAP Produce 
Match, а фінансують його U.S. Department of Agriculture (Департамент сільського 
господарства США) і уряд штату Вашингтон. 
 
 
Про розширення SNAP Produce Match 
Washington State Department of Health шукає нові незалежні бакалійні крамниці, 
мінімаркети та мережі продуктових магазинів, які могли б стати партнерами SNAP 
Produce Match.  Washington State Department of Health залучить до участі в цьому 
проєкті роздрібних продавців з усього штату, магазини котрих розташовано в місцях із 
найбільшим попитом.  Збільшення кількості роздрібних продавців, що беруть участь у 
SNAP Produce Match, буде обмежено бюджетом програми. 
 

Які є переваги участі в проєкті для роздрібних магазинів? 

• Надання покупцям, що користуються пільгами SNAP, більше можливостей для 
придбання фруктів та овочів. 

• Підвищення рівня користування пільгами SNAP та ріст продажів. 
• Безкоштовні друковані рекламні матеріали та цільовий маркетинг.  
• Повне відшкодування пільгових коштів, якими скористалися покупці. 

 
Які магазини мають право на участь? 
Для участі роздрібних магазинів у розширенні проєкту SNAP Produce Match необхідно 
таке:  

• Наявність чинної ліцензії на ведення бізнесу у Вашингтоні.  
• Гарна репутація в Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service (FNS, 

Службі харчування та продовольства Департаменту сільського господарства 
США) і право приймати пільгові кошти в рамках SNAP. 

• Наявність у продажу принаймні 10 різних видів свіжих або заморожених фруктів 
та овочів без додавання цукру, жиру або солі. 

• Відповідність таким вимогам щодо касових апаратів:  

http://www.doh.wa.gov/SNAPProduceMatch


 
Щоб отримати цей документ в іншому форматі, зателефонуйте на номер 1-800-525-0127.  
Якщо ви маєте вади слуху, зателефонуйте на номер 711 (Washington Relay)  
або надішліть листа на адресу електронної пошти civil.rights@doh.wa.gov.  
   
         340-398August 2021 Ukrainian 

o касовий апарат повинен давати змогу відслідковувати та відшкодовувати 
пільгові кошти; АБО  

o магазин повинен бути готовим до оновлення касового апарата таким 
чином, щоб він давав змогу відслідковувати та відшкодовувати пільгові 
кошти.  

• Щомісячне повідомлення DOH такого: 
o кількість транзакцій у рамках SNAP на магазин; 
o вартість покупок у рамках SNAP в дол. США на магазин; 
o сума виданих пільгових коштів у дол. США в рамках SNAP на магазин; 
o сума відшкодованих пільгових коштів у дол. США в рамках SNAP на 

магазин; 
o кількість транзакцій із використанням пільгових коштів SNAP на магазин. 

• Готовність сприяти використанню пільг програми в магазині. 
• Готовність інформувати касирів та інших співробітників щодо програми. 
• Заповнення на вебсторінці департаменту заявина участь у програмі, кількість 

учасників якої залежить від бюджету. 
 
Що надає DOH? 

• Безкоштовні рекламні матеріали для роздрібних партнерів. 
• Навчальні посібники для навчання касирів та співробітників магазину. 
• Контроль за використанням пільгових коштів. 
• Опис програми та посібники для роздрібних продавців. 

 
Як відбувається подання заяви та протягом якого часу її можна подати? 
Заповніть заяву на участь до 17:00 1 жовтня 2021 року. 
 
Заяви приймаються з 1 вересня 2021 року.  
Кінцевий термін подання заяви: 1 жовтня 2021 року, 17:00. 
Дата перегляду заяв: 15 жовтня 2021 року. 
Дата сповіщення магазину: 25 жовтня 2021 року. 
Запуск програми: до березня 2022 року. 
 

Є запитання? Адреса ел. пошти: SNAP.ProduceMatch@doh.wa.gov 
 
 
 

Washington State Department of Health керує проєктом SNAP Produce Match. Матеріал 
підготовано на основі роботи, створеної за підтримки National Institute of Food and 

Agriculture (Національного інституту продуктів харчування та сільського господарства), 
US Department of Agriculture (номер замовлення 2020-70030-33180). 
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