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АНАЛІТИЧНА НОТАТКА 
 щодо оптимізації дотацій на купівлю сільгосптехніки 

 
 

1. Стан справ 
 

Для сільгоспвиробників, які працюють в галузі рослинництва, сьогодні діє дві програми державної підтримки: 
 
1) 2801030 "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів", 

регулюється Постановою КМУ від 29 квітня 2015 р. № 300 "Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому 
комплексі шляхом здешевлення кредитів" 
 

2) 2801580 "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників (часткова компенсація вартості техніки та 
обладнання)", регулюється Постановою КМУ від 1 березня 2017 р. № 130  "Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості 
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" 

 
Обмежень щодо участі в обох програмах нормативна база не містить, Отже, сільгоспвиробники можуть 
скористуватися можливостями обох програм одночасно.  
 
 
2. Можливості для сільгоспвиробника 

Сільгоспвиробник в 2019 році може скористатися обома програмами. Єдиною особливістю є те, що адреси 

подання заявок будуть різними:  

- на компенсацією ставки за залученими кредитами (короткостроковими – на поточні виробничі витрати та 

середньострокові – на придбання основних засобів, будівництво та реконструкцію виробничих об‘єктів) 

документи потрібно здавати до обласних конкурсних комісій (оператори – департаменти 

агропромислового розвитку облдержадміністрацій); 

- на компенсацію вартості техніки – до уповноваженого банку, який підписав Меморандум про співпрацю з 

Міністерством аграрної політики і продовольства України (перелік таких банків 

http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=25625) 

Інформація про перелік документів, які подаються за обома адресами, наведена у Додатку 1. 

 

3. Опції для сільгоспвиробника 

Компенсація вартості сільгосптехніки здійснюється на основі задокументованого факту її поставки 

сільгоспвиробнику (акт приймання техніки) і підтвердження сплати вартості техніки у повному обсязі 

(платіжне доручення). Отже, виробник має дві можливості: або купити техніку повністю за власні кошти, або 

залучити кредит від банку на ту частину вартості техніки, на яку у нього не вистачає власних коштів. 

При залученні банківського кредиту, в свою чергу у виробника виникають наступні можливості:  

- у випадку, коли власних коштів сільгоспвиробника вистачає на покриття більше 75% (але не 100%) вартості 

техніки (для фермерських господарств 60%) виробник залучає короткостроковий кредит для покриття цієї 

недостачі і повертає кошти банку в момент отримання дотації або достроково (в залежності від часу 

придбання техніки і можливостей сільгоспвиробника повернути кредит цей період не буде більше 12 

місяців), 

- у випадку, коли власних коштів не вистачає на покриття більше 75% вартості техніки (для фермерських 

господарств 60%), сільгоспвиробник бере у банка кредит на більшу суму і більший термін (якщо в момент 

отримання дотації чи до тих пір підприємство не має можливості розрахуватися з кредитом), 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-%D0%BF#n8
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF
http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=25625
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- у випадку, коли підприємство взагалі не має власних коштів на покриття вартості техніки в момент її купівлі, 

воно сплачує вартість техніки повністю за рахунок отриманого кредиту і це вже справа відносин банку і 

позичальника, яким чином побудувати схему повернення кредиту: або відтермінувати перший внесок на 

компенсацію тіла кредиту у розмірі 25% (40%) до моменту отримання дотації, або надати можливість 

дострокового повернення коштів, у тому числі й за рахунок отриманої дотації. Відносини сільгоспвиробника 

і банку в цьому випадку регулюються на рівні кредитного договору. 

 

Зменшити кредитне навантаження на сільгоспвиробника також може повернення до механізму, який діяв у 

2003 році (Постанова КМУ від 21 серпня 2003 р. № 1314 "Про затвердження Порядку використання коштів 

державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської 

техніки вітчизняного виробництва"). Тоді підприємство могло сплатити в момент купівлі техніки її вартість 

без врахування суми дотації (в нашому випадку 75% або 60%), а решту суми Мінагрополітики 

перераховувало безпосередньо виробнику. Це дозволяло відповідно, зменшувати розмір кредиту, 

потрібного в момент купівлі техніки відповідно на 25% або 40% (в 2003 році частка такої економії складала 

30%). Відповідні пропозиції по зміні нормативної бази надані у Додатку 2. 

 

 

4. Покрокові дії сільгоспвиробника 

 

 

• Прийняття рішення про купівлю техніки і з‘ясування частки власних коштів, які можуть бути 

сплаченими, визначення розміру потрібного кредиту і можливостей щодо виплат по кредиту 

 

• Якщо підприємство має достатньо коштів, воно купує техніку і подає до банку: 
 

- заяву на компенсацію (зразок надає банк), 
- копію платіжного доручення (вона також є у банка); 
- акт приймання-передачі техніки та обладнання (згідно договору з виробником); 
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій 

державній або відомчій реєстрації); 
- довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів (береться в ДФС) 
 
Надалі кошти компенсації будуть перераховані банком на рахунок підприємства (в межах кварталу) 

 

• Якщо підприємству бракує власних коштів, воно:  
 

- веде переговори з банком і укладає кредитний договір  

- купує техніку  

- подає до обласної конкурсної комісії  

o заявку на компенсацію відсотків по кредиту 

o копія кредитного договору 

o довідку про банківські реквізити 

o виписку банку про отримання позичальником кредиту 

o копію фінансового звіту та балансу за останній рік (за останній звітний період) 

o довідку про відсутність заборгованості з ДФС 

o копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних 

коштів придбання основних засобів (техніки та обладнання) 

o копії платіжних доручень, засвідченого банком, про суму фактично сплачених позичальником 

відсотків за користування кредитом  

- подає до уповноваженого банку документи на компенсацію вартості техніки: 
o заяву на компенсацію,  
o копію платіжного доручення,  
o акт приймання-передачі техніки та обладнання,  
o свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає 

обов’язковій державній або відомчій реєстрації),  
o довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів) 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-2003-%D0%BF
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У разі прийняття позитивного висновку конкурсною комісією кошти дотації надходять на рахунок 

підприємства. 

 

У разі прийняття пропозицій ГС АСУ для отримання компенсації за придбану техніку незалежно від того чи 

брало підприємство кредит, воно подаватиме до уповноваженого банку наступні документи: 

o заяви на компенсацію вартості техніки і відсотків по кредитам 

o акт приймання-передачі техніки 

o свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу 

o копію фінансового звіту та балансу підприємства за рік 

o довідку про відсутність заборгованості з податків та зборів
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Додаток 1 

 
Склад пакету документів,  

які подаються для отримання бюджетної дотації 
 
 

 Компенсація відсотків за кредитами Компенсація техніки 

  
Постанова КМУ від 29 квітня 2015 р. № 300  
"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в 
агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" 
 

 
Постанова КМУ від 1 березня 2017 р. № 130   
"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для часткової компенсації вартості 
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" 

 До конкурсної комісії облдержадміністрацій 
(департамент агропромислового розвитку) 

До уповноваженого банку  
(який підписав меморандум з Мінагрополітики  

і через який здійснено оплату техніки) 

1 Заявка  Заявка 

2 Копія кредитного договору  

3 Довідку про банківські реквізити  

4 Виписку банку про отримання позичальником кредиту  

5 Копія фінансового звіту та балансу за останній рік (за останній звітний 
період) 

 

6 Довідку про відсутність заборгованості з ДФС Довідку про відсутність заборгованості з ДФС 

7 Копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження 
використання кредитних коштів на цілі: 

Копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження 
використання кредитних коштів на цілі: 

 - виробничі витрати за короткостроковими кредитами  

 - для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва за 
середньостроковими кредитами 

Копія платіжного доручення  

Акт приймання-передачі техніки 

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо 
техніка підлягає обов‘язковій державній реєстрації) 

 - будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів 
сільськогосподарського призначення за середньостроковими кредитами 

 

8 Копія платіжного доручення, засвідченого банком, про суму фактично 
сплачених позичальником відсотків за користування кредитом 

 

 
 
__ - документи, які банк може надавати самостійно 
 
 
 
 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-%D0%BF#n8
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF
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Додаток 2 

 
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ 

до Постанови КМУ від 1 березня 2017 р. № 130  "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  
для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" 

 
 
 

Чинна редакція Пропозиції ГС "Аграрний союз України" 

 
11. Для отримання часткової компенсації сільськогосподарські 
товаровиробники подають до уповноваженого банку, через який здійснено 
оплату техніки та обладнання, заявки та підтвердні документи щодо їх 
придбання, а саме: 
 
копію платіжного доручення; 
 
 
 
акт приймання-передачі техніки та обладнання; 
 
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо 
техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації); 
 
довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що 
контролюються органами доходів і зборів. 
 

 
11. Для отримання часткової компенсації сільськогосподарські 
товаровиробники подають до уповноваженого банку, через який здійснено 
оплату техніки та обладнання у розмірі 75% їхньої вартості, заявки та 
підтвердні документи щодо їх придбання, а саме: 
 
копію платіжного доручення; 
 
банківські реквізити постачальника техніки та обладнання; 
 
акт приймання-передачі техніки та обладнання; 
 
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо 
техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації); 
 
довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що 
контролюються органами доходів і зборів. 

 
14. Мінагрополітики у межах обсягу відкритих асигнувань у місячний строк 
на підставі реєстру перераховує бюджетні кошти уповноваженому банку, 
який протягом трьох банківських днів перераховує їх на поточні рахунки 
сільськогосподарських товаровиробників пропорційно визначеним у 
реєстрі сумам. 
 
 

 
14. Мінагрополітики у межах обсягу відкритих асигнувань у місячний строк 
на підставі реєстру перераховує бюджетні кошти уповноваженому банку, 
який протягом трьох банківських днів перераховує їх на поточні рахунки 
виробників техніки та обладнання пропорційно визначеним у реєстрі 
сумам. 
 
 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF

