ШАНОВНІ КЛІЄНТИ ТА ПАРТНЕРИ!
Пропонуємо скористатися унікальною можливістю отримати 20% економії
власних коштів в періоді дії державної програми компенсації вартості
сільськогосподарської техніки українського виробництва!
Елеваторне обладнання виробництва KMZ INDUSTRIES (Карлівський
машинобудівний завод) увійшло до Переліку української техніки та обладнання для
агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів
державного бюджету. Компенсація у розмірі 20% відсотків вартості техніки та обладнання
(без урахування ПДВ) надається с/г товаровиробникам на безповоротній основі за умови
придбання до 1 грудня поточного року техніки або обладнання у одного з акредитованих в
рамках даної програми 40 українських виробників.
Відповідне рішення передбачає можливість придбавати продукцію ПАТ
«Карлівський машинобудівний завод» з можливістю бюджетної компенсації в розмірі 20%
її вартості (без урахування ПДВ). Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та
обладнання вітчизняного виробництва, затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 1 березня 2017 р. № 130.
Одержати відповідну компенсацію вартості можуть юридичні особи та фізичні особи
- підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів (за
визначенням, наведеним у пункті 2.15 статті 2 Закону України “Про державну підтримку
сільського господарства України”), вироблених ними на власних або орендованих
основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів
становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених такими юридичними та
фізичними особами протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів
сукупно (далі - сільськогосподарські товаровиробники).
Часткова компенсація надається сільськогосподарським товаровиробникам на
безповоротній основі у розмірі 20 відсотків вартості техніки та обладнання (без
урахування податку на додану вартість), зазначеної в акті приймання-передачі та інших
документах, що підтверджують оплату через державний банк (Ощадбанк, Приватбанк,
Укрексімбанк, Укргазбанк) і придбання до 1 грудня поточного року техніки та обладнання.
Часткова компенсація не надається сільськогосподарським товаровиробникам,
стосовно яких порушено справу про банкрутство та/або яких визнано банкрутами та/або
які перебувають на стадії ліквідації, а також тим, що мають прострочену більше ніж шість
місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та
фондами
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування,
що
підтверджується відповідними органами ДФС.
Для отримання часткової компенсації необхідно:
1. Здійснити оплату за техніку та обладнання, які входять до Переліку, через
державні банки – Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Укргазбанк.
2. Відкрити рахунок в одному із зазначених державних банків та подати заявку і
документи, що підтверджують придбання техніки та обладнання, а саме:
- копію платіжного доручення;
- акт приймання-передачі техніки та обладнання;
- свідоцтво про державну реєстрацію техніки (якщо техніка підлягає обов’язковій
державній реєстрації).
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Форма заявки для отримання часткової компенсації визначається Мінагрополітики.
На сайті Мінагрополітики: minagro.gov.ua, в розділі «Регуляторна інформація, проекти
регуляторних актів», розміщений проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження форм
для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської
техніки та
обладнання вітчизняного виробництва» та проекти форми заяви та інформації щодо
придбаної техніки, за якими подаються документи для компенсації.
Техніка та обладнання, придбані сільськогосподарськими товаровиробниками з
частковою компенсацією вартості, протягом трьох років не підлягають відчуженню та
використовуються за призначенням.
У разі порушення зазначеної вимоги сільськогосподарський товаровиробник
повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати
виявлення такого порушення права на отримання часткової компенсації вартості техніки
та обладнання.
Мінагрополітики у межах обсягу відкритих асигнувань у місячний строк на підставі
реєстру перераховує бюджетні кошти державному банку, який в одноденний строк
перераховує їх на поточні рахунки сільськогосподарських товаровиробників пропорційно
визначеним у реєстрі сумам.
Ознайомитися з Переліком вітчизняної техніки та обладнання для
агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок
коштів державного бюджету, можна за посиланням.

З повагою
Генеральний директор
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