
 

 

 

 

  

Який розмір компенсації ви можете 
отримати?

Ви не є фермером 

25%

Ви є фермером

40%

Що зробити, щоб отримати компенсацію?

Обрати техніку та обладнання, що входить до Переліку, розташованому 
на сайті Мінагрополітики

Відкрити рахунок  в одному з державних банків: 

Закупити техніку та обладнання з Переліку через державний банк

Подати до державного банку  документи*

Отримати компенсацію на рахунок державного банку



 

 

*Документи для подання до державного банку

для нефермерських 
господарств

заявку за програми КПКВК 2801580 “Фінансова 
підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом 

“Часткова компенсація вартості 
сільськогосподарської техніки та обладнання 

вітчизняного виробництва”;

копію платіжного доручення, що підтверджує 
оплату через державний банк;

акт приймання-передачі техніки та обладнання;

свідоцтво про реєстрацію техніки та обладнання 
(якщо вона підлягає обов'язковій державній 

реєстрації);

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань,  з інформацією що підприємство не 

перебуває на стадії ліквідації, щодо нього не 
порушено справу про банкрутство, не визнано 

банкрутом;

довідку, підтверджену Державною фіскальною 
службою, про відсутність простроченої більше ніж 

шість місяців заборгованості перед державним 
бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами 

загальнообов'язкового державного соціального 
страхування;

згоду на розкриття Державним банком  
Мінагрополітики  інформації щодо  

сільгосптоваровиробника, яка становить 
банківську таємницю або містить персональні дані 

(за формою, встановленою Державним банком). 

для фермерських 
господарств

заявку за програмою КПКВК 2801580 “Фінансова 
підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом 

“Часткова компенсація вартості 
сільськогосподарської техніки та обладнання 

вітчизняного виробництва”;

заявку за програмою КПКВК 2801230 “Фінансова 
підтримка розвитку фермерських господарств”;

копію статуту фермерського господарства або 
копію договору про створення сімейного 

фермерського господарства;

документи, що підтверджують право власності 
та/або користування земельною ділянкою;

копію фінансового документа, що підтверджує 
чистий дохід (виручку) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) за останній рік;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність 
заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за 

справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у 
паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в 

електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті 
ДФС;

згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики 
інформації про нього, яка становить банківську 

таємницю або містить персональні дані, за 
формою, визначеною державним банком;

довідку державного реєстратора про те, що 
господарство: не має порушеної справи про 

банкрутство;  не перебуває на стадії ліквідації та 
його не визнано банкрутом;

копію платіжного доручення, що підтверджує 
оплату через державний банк;

акт приймання-передачі техніки та обладнання. 


