
УМОВИ

Критерії видачі гранту: 
ü без обмежень до віку та досвіду роботи; 
ü новостворений, діючий ФОП або юридична особа (кінцевий бенефіціар –

виключно громадянин України);
ü заявник немає обмежень, визначених порядком (санкції, перебування на 

ТОТ, ведення бізнесу на території РФ та РБ, критерії бездоганної ділової 
репутації);

ü початок проєкту максимум за 6 місяців з моменту отримання фінансування;
ü повернення коштів у вигляді податків, зборів та ЄСВ за термін користування 

мікрогрантом

Розмір гранту: від 50 до 250 тис. грн. (в разі створення двох робочих місць) 
Очікувана кількість за рік: 20 000 мікрогрантів
Бюджет програми: 5 млрд. грн. 

Критерій відбору: максимальна кількість балів по результатах оцінок та проходження співбесіди.  

Реалізація грантової програми «Власна справа»



Схема отримання мікрогранту 

подання документів ідентифікація клієнта,
перевірка та аналіз 

документів/проєкту

онлайн-співбесіда та 
прийняття рішення

формування реєстрів 
та ведення обліку

відкриття рахунків та 
підписання угод про 
надання мікрогранту

отримання коштів 
та старт проєкту

заява та бізнес-план 

консультації та допомога 

перерахування коштів 
відповідно до реєстру 

погоджених заявок
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Реалізація грантової програми «Власна справа»



Київ РівнеПолтава Львів

(Обласні центри – успішні заявки)

Мікрогранти мовою 
цифр - 1 хвиля

ФОП
51%

ЮО
6%

ФО
43%

Регіони ТОП 5

орендна плата, 
придбання обладнання-84%

закупівля сировини та матеріалів-15%
лізинг обладнання-1%

288 196

523
позитивні рішення 

3165

кількість заяв по 1 хвилі 

68 % 16% 8%

вища середня неповна вища

Кількість потенційних робочих місць 
1472

163

52
40 33 32

Дніпро



оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорту і мотоциклів
переробна промисловість

тимчасове розміщування й організація харчування
професійна, наукова та технічна діяльність

інші види послуг
інформація та телекомунікації

будівництво
сільське, лісове та рибне господарство

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
освіта

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

операції з нерухомим майном
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 

водопостачання

Види економічної діяльності: 

ФОП-65%
ФО з досвідом >1 року-20%
ЮО 8%
ФО з досвідом до 1 року-4%
ФО без досвіду-3%

Мікрогранти мовою 
цифр - 1 хвиля
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Київ Вінниця
Одеса

Полтава
Львів

Черкаси

(Обласні центри – успішні заявки)

Мікрогранти мовою 
цифр - 2 хвиля

ФОП
49%

ЮО
11%

ФО
40%

Регіони ТОП 5

105 106

225
позитивні рішення 

1928

кількість заяв по 2 хвилі 

131 41 9

вища середня неповна вища

Кількість потенційних робочих місць 
621

55

19
17/17 14/14 12

Дніпро
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21
26

44
66оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорту і мотоциклів

переробна промисловість
тимчасове розміщування й організація харчування
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

інші види послуг
сільське, лісове та рибне господарство

професійна, наукова та технічна діяльність
освіта

інформація та телекомунікації
мистецтво, спорт, розваги

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 
операції з нерухомим майном

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

Види економічної діяльності: 

Мікрогранти мовою 
цифр – 2 хвиля


