
 
1. Отримайте доплату від держави за програмою компенсації 15% від 

вартості сільгосптехніки та обладнання за заявками, що було подано 
в листопаді 2019 року (через брак бюджетних коштів у 2019 році 
компенсацію було виплачено не в повному обсязі). 

 
Щоб отримати компенсацію, до 01.09.2020 передайте вашому менеджеру 
документи: 
 

1)  акт приймання-передавання сільгосптехніки; 
2) довідку з ДФС про відсутність заборгованості перед державним 

бюджетом; 
3) довідку, підтверджену державним реєстратором, про незнаходження в 

стадії ліквідації або в статусі «Банкрут»; 
4) копію платіжного доручення, що підтверджує оплату; 
5) згоду на розкриття Державним банком Мінекономрозвитку інформації 

щодо сільгосптоваровиробника, що є банківською таємницею. 
6) копію статуту фермерського господарства; 
7) документи на право власності/користування земельною ділянкою; 
8) фінансовий документ, що підтверджує наявність чистого доходу 

(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік; 
9) заявку на агрокомпенсацію 15%. 

 
 
 
2. Отримайте доплату від держави за програмою компенсації 80% від 
вартості насіння за заявками, що було частково оплачено в січні 2020 року 
(через брак бюджетних коштів у 2019 році компенсацію було виплачено не в 
повному обсязі). 
 
Щоб отримати компенсацію, до 01.09.2020 передайте вашому менеджеру 
документи: 
 
 
 
 

1) довідку з ДФС про відсутність заборгованості перед державним 
бюджетом; 

2) згоду на розкриття Державним банком Мінекономрозвитку інформації 
щодо сільгосптоваровиробника, що є банківською таємницею; 

 
3) копію статуту фермерського господарства; 



4) документи на право власності/користування земельною ділянкою; 
5) фінансовий документ, що підтверджує наявність чистого доходу 

(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік; 
 

6) сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння; 
7) сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння; 
8) платіжне доручення про оплату насіння; 
9) накладну на придбане насіння; 
10) акт про висів придбаного насіння; 
11) заявку на отримання часткової компенсації від вартості придбаного 

насіння. 
 
 
3. Отримайте доплату від держави за програмою компенсації відсоткової 
ставки за кредитами для фермерів за заявками, що було частково оплачено 
в січні 2020 року (через брак бюджетних коштів у 2019 році компенсацію було 
виплачено не в повному обсязі). 
 
 
Щоб отримати компенсацію, до 01.09.2020 передайте вашому менеджеру 
документи: 
 

1) довідку з ДФС про відсутність заборгованості перед державним 
бюджетом; 

2) згоду на розкриття Державним банком Мінекономрозвитку інформації 
щодо сільгосптоваровиробника, що є банківською таємницею; 

3) заявку для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за 
залученим кредитом; 

4) довідку, підтверджену державним реєстратором, про незнаходження в 
стадії ліквідації або в статусі «Банкрут». 

 


