
Шановні клієнти та партнери!
Пропонуємо вам унікальну можливість заощадити власні кошти завдяки Державній програмі відшкодування 
25% вартості нової сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва!

Все елеваторне обладнання KMZ Industries увійшло до переліку української техніки та обладнання для 
агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів Державного бюджету. 
Завдяки цьому ви маєте можливість повернути собі 25% вартості при купівлі нашої продукції. 

Програма розповсюджується на обладнання, придбане після 01.01.2018 р.

Подача заявок на компенсацію – до 30.11.2018 р.

Кошти повертаються із суми, закладеної в Державному бюджеті на 2018 рік під програми підтримки аграрного         
сектору за ключовими напрямками.

Що необхідно зробити для отримання часткового відшкодування вартості обладнання, 
придбаного у KMZ Industries?

Детальну інформацію про елеваторне бладнання KMZ Industries отримайте у представників компанії або на сайті 
 

|             www.kmzindustries.ua           |             тел.: +380 (50) 435 7697            |           e-mail: sales@kmzindustries.ua           |        

Заощаджуйте кошти з елеваторним обладнанням від KMZ Industries!

НА ВСЕ ЕЛЕВАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ 
ВИРОБНИЦТВА KMZ INDUSTRIES

За Державною програмою часткової компенсації 
вартості нової сільськогосподарської техніки та 
обладнання українського виробництва.

КОМПЕНСАЦІЯ

Здійснити оплату за елеваторне обладнання через цей банк.

Відкрити рахунок в одному з держаних банків:
АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», АБ «Укргазбанк».

Подати до банку документи та заявку (встановленого зразка), що підтверджують придбання 
елеваторного обладнання, а саме:
- копію платіжного доручення;
- акт приймання-передачі обладнання;
- довідку, підтвердження ДФС  про відсутність простроченої більше ніж 6 місяців заборгованості перед Державним 
бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
- 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;
- згоду на розкриття Державним банком Мінагрополітики інформації щодо сільгосптоваровиробника, яка становить 
банківську таємницю або містить персональні дані (за формою, встановленою Державним банком).

Банк надає інформацію Мінагрополітики, яке розглядає документи протягом місяця. 

Після ухвалення вашої заявки Мінагрополітики надає кошти банку. А вже сам банк перераховує       
компесацію на ваш рахунок.


