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1. ГРАНТ НА СТВОРЕННЯ АБО РОЗВИТОК ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ 
 

Умови програми: Порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток 

власного бізнесу, затверджений постановою КМУ від 21 червня 2022 р. № 738 «Деякі 

питання надання грантів бізнесу».  

Отримувачами гранту можуть бути – майбутні підприємці, діючі ФОП або юридичні 

особи: 

• не перебувають і не провадять господарську діяльність на тимчасово 

окупованій території України; 

• не провадять господарську діяльність на території росії; 

• не перебувають під санкціями; 

• щодо яких не порушено справи про банкрутство; 

• щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної 

відповідальності за корупцію; 

• які не мають заборгованості перед бюджетом. 

Розмір гранту: від 50 тис. грн до 250 тис. грн.  

Гранти, надаються у розмірі: 

• 50-150 тис. грн за умови створення не менше одного робочого місця; 

• 150-250 тис. грн за умови створення не менше двох робочих місць. 

 

Напрями витрат: 

• придбання обладнання, необхідного для провадження господарської 

діяльності отримувачем, яке не підлягає відчуженню до виконання умов 

договору про надання мікрогранту на створення або розвиток власного 

бізнесу (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього 

уповноваженим банком відповідно до договору застави); 

• закупівля сировини та матеріалів (деталі зазначаються отримувачем у 

бізнес-плані); 

• орендна плата за нежитлове приміщення (якщо така орендна плата 

становить не більше 25 % розміру мікрогранту); 

• лізинг обладнання (крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних 

засобів особистого користування). 

Механізм та умови використання гранту: 

• можна використати лише у безготівковій формі шляхом перерахування коштів 

на рахунок продавця чи надавача послуг; 

• період протягом якого мають бути використані кошти гранту - 6 місяців з дати 

його отримання; 

• до уповноваженого банку подаються документи, що є підставою для оплати 

(договір, рахунок, квитанція, накладна, тощо) відповідно до цілей проєкту. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#n19
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Заява формується отримувачем особисто або у відділенні Ощадбанку через 

засоби Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) за 

посиланням. 

Для подання зави необхідно: 

1. зареєструватись або авторизуватись в кабінеті громадянина на порталі 

державних послуг Дія за допомогою BankID або електронного підпису; 

2. заповнити онлайн-заявку; 

3. прикріпити бізнес-план за формою;  

4. підписати електронним підписом та відправити заявку. 

Бізнес-план є невід’ємним додатком до заяви, форма якого визначається 

Мінекономіки. 

Рішення про надання гранту приймає Державний центр зайнятості, перевіривши 

заяву уповноваженим банком (Ощадбанк) та розглянувши бізнес-план. 

 

 

Рис.1. Алгоритм отримання гранту на створення або розвиток власного бізнесу 
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https://diia.gov.ua/storage/app/media/Grants/%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD.xlsx
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2. ГРАНТ ДЛЯ СТВОРЕННЯ АБО РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА, 
ЯГІДНИЦТВА ТА ВИНОГРАДАРСТВА 
 

Умови програми: Порядок надання грантів для створення або розвитку 

садівництва, ягідництва та виноградарства, затверджений постановою КМУ від 

21 червня 2022 р. № 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу». 

Розмір гранту: від 140 тис. грн до 400 тис. грн.  

Гранти, надаються: 

• від 140 тис. грн до 400 тис. грн за гектар, але не більше 70 % вартості проєкту 

висадки насаджень. 

• з орієнтованою кількістю працюючих на 25 гектарах: від 5 до 10 постійних та 

від 125 до 425 сезонних працюючих. 

 

Отримувачами гранту можуть бути: 

I. юридичні особи (крім юридичних осіб комунальної форми власності та 

суб’єктів господарювання державного сектору економіки);  

II. фізичні особи-підприємці, які провадять діяльність у сфері вирощування 

сільськогосподарських культур на землях, на які право власності та/або 

користування підтверджено належними правовстановлюючими документами, 

а саме: 

• не перебувають і не провадять господарську діяльність на тимчасово 

окупованій території України; 

• не перебувають і не провадять господарську діяльність на тимчасово 

окупованій території України; 

• не провадять господарську діяльність на території росії; 

• не перебувають під санкціями; 

• щодо яких не порушено справи про банкрутство; 

• щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної 

відповідальності за корупцію; 

• які не мають заборгованості перед бюджетом. 

Напрями витрат: 

• висадка та облаштування нового саду, ягіднику, винограднику площею від 

1 до 25 гектарів. 

Механізм та умови використання гранту:  

• період протягом якого мають бути використані кошти гранту - 12 місяців з дати 

його отримання; 

• отримувач самостійно здійснює переказ коштів своєї частки співфінансування 

на власний рахунок. 

Заява формується отримувачем особисто або у відділенні уповноваженого 

банку через засоби Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал 

Дія) за посиланням. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#n200
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#n200
https://diia.gov.ua/services/grant-na-sad
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Для подання зави необхідно: 

1. зареєструватись або авторизуватись в кабінеті громадянина на порталі 

державних послуг Дія за допомогою BankID або електронного підпису; 

2. заповнити онлайн-заявку; 

3. прикріпити проєкт плану посадки саду;  

4. підписати електронним підписом та відправити. 

 

До заяви обов’язково додається проєкт висадки насаджень, який має містити 

такі розділи: 

• пояснювальну записку; 

• генеральний план; 

• кошторисну документацію; 

• паспорт робочого проєкту. 

 

Рішення про надання гранту приймає Міністерство аграрної політики та 

промисловості після перевірки заяви уповноваженим банком та розглянувши проєкт 

висадки насаджень. 

 

 

Рис.2. Алгоритм отримання гранту для створення або розвитку садівництва, 

ягідництва та виноградарства 
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3. ГРАНТ ДЛЯ СТВОРЕННЯ АБО РОЗВИТКУ ТЕПЛИЧНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
 

Умови програми: Порядок надання грантів для створення або розвитку тепличного 

господарства, затверджений постановою КМУ від 21 червня 2022 р. № 738 «Деякі 

питання надання грантів бізнесу». 

Розмір гранту:  

• до 7 млн грн за 2 гектари, але не більше 70 % вартості проєкту (для перших 

1 000 заявок); 

• до 5 млн грн за 2 гектари, але не більше 50 % вартості проєкту (для решти 

заявок). 

Отримувачами гранту можуть бути діючі ФОП або юридичні особи: 

• не перебувають і не провадять господарську діяльність на тимчасово 

окупованій території України; 

• не провадять господарську діяльність на території росії; 

• не перебувають під санкціями; 

• щодо яких не порушено справи про банкрутство; 

• щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної 

відповідальності за корупцію; 

• які не мають заборгованості перед бюджетом. 

Напрями можливих витрат: 

• будівництво модульної теплиці відповідно до типового проєкту орієнтовною 

площею 2 гектари (не менше 1,6 гектара та не більше 2,4 гектара) шляхом 

будівництва (встановлення) модульної теплиці;  

• придбання засобів виробництва (садивний матеріал, насіння, технологічне 

обладнання); 

• покриття витрат на доставку засобів виробництва та введення їх в 

експлуатацію. 

Механізм та умови використання гранту:  

• період протягом якого мають бути використані кошти гранту - 12 місяців з дати 

його отримання; 

• отримувач самостійно здійснює переказ коштів своєї частки співфінансування 

на власний рахунок. 

Заява формується отримувачем особисто або у відділенні уповноваженого 

банку через засоби Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал 

Дія) за посиланням. 

Для подання зави необхідно: 

1. зареєструватись або авторизуватись в кабінеті громадянина на порталі 

державних послуг Дія за допомогою BankID або електронного підпису; 

2. заповнити онлайн-заявку; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#n347
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#n347
https://diia.gov.ua/services/grant-na-teplicyu
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3. прикріпити проєкт будівництва модульної теплиці з кошторисною 

документацією; 

4. підписати електронним підписом та відправити. 

 

До заяви обов’язково додається проєкт будівництва модульної теплиці з 

кошторисною документацією, який має містити такі розділи: 

• пояснювальну записку; 

• архітектурні рішення; 

• конструкції металеві; 

• конструкції залізобетонні (враховуючи фундамент); 

• системи поливу (свердловина до 30 м); 

• електросистеми (до 5 кВт); 

• кошторисну документацію. 

Рішення про надання гранту приймає Міністерство аграрної політики та 

промисловості після перевірки заяви уповноваженим банком та розглянувши проєкт 

будівництва модульної теплиці з кошторисною документацією. 

 

Рис.3 Алгоритм отримання гранту для створення або розвитку тепличного 

господарства 
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4. ГРАНТ НА СТВОРЕННЯ АБО РОЗВИТОК ПЕРЕРОБНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 
 

Умови програми: Порядок надання грантів на створення або розвиток переробних 

підприємств, затверджений постановою КМУ від 24 червня 2022 р. № 739 «Деякі 

питання надання грантів для переробних підприємств». 

Розмір гранту: до 8 млн грн, за умови створення не менше 25 робочих місць, також 

умовами є: 

• до 70 % вартості проєкту (для перших 1 000 заявок); 

• до 50 % вартості проєкту (для решти заявок). 

Отримувачами гранту можуть бути майбутні підприємці, діючі ФОП або юридичні 

особи: 

• не перебувають і не провадять господарську діяльність на тимчасово 

окупованій території України; 

• не провадять господарську діяльність на території росії; 

• не перебувають під санкціями; 

• щодо яких не порушено справи про банкрутство; 

• щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної 

відповідальності за корупцію; 

• не мають заборгованості перед бюджетом. 

Напрями витрат: 

• придбанням основних засобів виробництва (верстати, технологічне 

обладнання); 

• введенням в експлуатацію верстатів, технологічного обладнання; 

• доставкою придбаних верстатів, технологічного обладнання.  

 

Механізм та умови використання гранту: 

• може отримувати кошти або для створення одного нового переробного 

підприємства, або для збільшення потужностей існуючого виробництва 

переробного підприємства; 

• може здійснюватися у поєднанні з наданням державної підтримки, 

передбаченої Порядком надання фінансової державної підтримки суб’єктам 

господарювання, затвердженим постановою КМУ від 24 січня 2020 р. № 28 

«Про надання фінансової державної підтримки». 

Зобов'язання перед державою в разі отримання гранту: 

 

• створити до 25 робочих місць; 

• здійснювати діяльність не менше 3 років; 

• сплачувати податки в бюджет, зокрема, за працевлаштування робітників. 

Заява формується отримувачем особисто або у відділенні Ощадбанку через 

засоби Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія) за 

посиланням. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2022-%D0%BF#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2022-%D0%BF#n14
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Проєкт USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності 
органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») 

 hoverla.org.ua 

Для подання зави необхідно: 

1. зареєструватись або авторизуватись в кабінеті громадянина на порталі 

державних послуг Дія за допомогою BankID або електронного підпису; 

2. заповнити онлайн-заявку; 

3. прикріпити бізнес-план за формою;  

4. підписати електронним підписом та відправити. 

 

Бізнес-план є невід’ємним додатком до заяви, форма якого визначається 

Мінекономіки. 

Рішення про надання гранту приймає Мінекономіки на підставі переліку висновків 

уповноваженого банку, який включає оцінку бізнес-плану, співбесіди та результати 

перевірки ділової репутації отримувача. 

 

Рис.4. Алгоритм отримання гранту на створення або розвиток переробних 

підприємств 
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5. ПРОГРАМА «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%» 

Умови програми: Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам 

підприємництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

24 січня 2020 р. № 28 зі змінами та доповненнями. 

Розмір кредиту: до 60 млн грн, крім: 

• кредиту, що надається суб’єкту підприємництва, визначеному абзацом 

першим пункту 8-1 Порядку, який не перевищує 1 млн. гривень; 

• кредиту, що надається суб’єкту підприємництва, визначеному абзацом 

другим пункту 8-1 Порядку, який не перевищує 2,5 млн. гривень; 

• кредиту, що надається суб’єкту підприємництва - сільськогосподарському 

товаровиробнику, для реалізації мети надання державної підтримки, 

визначеної підпунктом 4 пункту 4 Порядку, разом з учасниками групи 

пов’язаних з ним контрагентів, який не перевищує 90 млн. гривень; 

• кредиту (кредитів), що надається (надаються) для реалізації мети надання 

державної підтримки, визначеної підпунктом 5 пункту 4 Порядку, торговельній 

компанії разом з учасниками групи пов’язаних з нею контрагентів, який не 

перевищує 1 млрд. гривень; 

• додаткового кредиту на створення або розвиток переробних підприємств, що 

надається суб’єкту підприємництва, визначеному абзацом третім пункту 8-1 

цього Порядку, який не перевищує 16 млн. гривень. 

Термін кредиту: 

• до 5 років – для інвестиційних кредитів; 

• до 3 років – для кредитів на фінансування оборотного капіталу; 

• до 6 місяців – для кредитів на фінансування суб’єктів підприємництва - 

сільськогосподарських товаровиробників; 

• до 1 року – для кредитів на фінансування суб’єктів підприємництва (крім 

суб’єктів підприємництва, які здійснюють виробництво та/або реалізацію 

зброї) для запобігання російській агресії та подолання її наслідків, зокрема 

для переміщення підприємств з територій, що наближені до зони бойових дій 

або розташовані в ній, у безпечні регіони України. 

Розмір власного внеску: 

• не менше 10 % – для діючого бізнесу; 

• не менше 15 % – для новоствореного бізнесу (стартапу). 

Вимоги до позичальників: 

• державна реєстрація бізнесу; 

• власник підприємства – фізична особа – резидент України; 

• річний дохід від будь-якої діяльності до еквіваленту 50 млн євро (з 

урахуванням пов’язаних підприємств); 

• розмір державної підтримки, отриманої за три роки – не більше еквівалента 

200 тис. євро (з урахуванням пов’язаних підприємств), максимальна сума не 

більше 400 тис. євро з початку встановлення карантину і до кінця строку 

кредитного договору (у період воєнного стану обмеження суми державної 

підтримки, не застосовуються); 

• наявність прибутку хоча б за один із двох останніх звітних років; 

• реалістичний та обґрунтований бізнес-план для новостворених підприємств. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#n9
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Не можуть отримати державну підтримку, відповідно до ст. 13 Закону «Про розвиток 

та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні». 

Напрями витрат: 

• придбання та/або модернізація основних засобів суб’єктом підприємництва, 

за винятком придбання транспортних засобів (крім тих, що будуть 

використовуватися в комерційних та виробничих цілях); 

• придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок (без права 

передачі такої нерухомості в користування третім особам); 

• здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях (крім офісних 

приміщень); 

• придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами 

комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією суб’єктом 

підприємництва інвестиційного проєкту; 

• фінансування оборотного капіталу (не більше ніж 25 % вартості проєкту, що 

фінансується за рахунок кредитних коштів); 

• інвестиційні цілі, пов’язані із з виробництва лікарських засобів та/або 

медичних виробів, та/або медичного обладнання, а також на цілі, пов’язані із 

здійсненням уповноваженим банком рефінансування заборгованості суб’єкта 

підприємництва за кредитом (кредитами); 

• фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва; 

• на рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом 

(кредитами), наданим (наданими) банком (банками) України; 

• на придбання основних засобів та покриття будь-яких витрат, пов’язаних із 

провадженням сільськогосподарської діяльності в значенні Закону України 

“Про державну підтримку сільського господарства України” (в період до 

31 жовтня 2022 р. суб’єкту підприємництва - сільськогосподарському 

товаровиробнику). 

 

 

Рис.5. Алгоритм надання фінансової державної підтримки суб’єктам 

підприємництва за укладанням кредитного договору  
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6. ПРОГРАМА «ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ 5-7-9%» 

Умови програми: Порядок надання фінансової державної підтримки 

підприємництва за договорами фінансового лізингу, затверджений постановою КМУ 

від 24 січня 2020 р. № 28 зі змінами та доповненнями. 

Максимальна сума договору: до 60 млн. гривень. 

Тип предмета лізингу: 

• нерухомість; 

• вантажні транспортні засоби, автобуси, транспортні засоби спеціального 

призначення; 

• техніка для сільського господарства; 

• легкові транспортні засоби, які використовуються в комерційних та 

виробничих цілях; 

• промислове обладнання, дорожньо-будівельна техніка та інші предмети 

фінансового лізингу. 

Цільове призначення лізингу та розмір компенсаційної винагороди: 

• для групи 1 суб’єктів підприємництва - сприяння розвитку суб’єктів 

підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, 

імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, 

впровадження інновацій, а також сприяння створенню нових робочих місць та 

підприємств, поверненню трудових мігрантів до України (крім суб’єктів 

великого підприємництва); запобігання та подолання наслідків карантину та 

обмежувальних заходів, пов’язаних з COVID-19 (крім суб’єктів великого 

підприємництва); 
- розмір компенсаційної винагороди – 5 % (розмір річного доходу від 

господарської діяльності - від 0 до 50 млн грн (включно); мінімальний 

приріст робочих місць - 2 працівника);  

- розмір компенсаційної винагороди – 7 % (розмір річного доходу від 

господарської діяльності - від 0 до 50 млн грн (включно), мінімальний 

приріст робочих місць - 0 працівників); 

- розмір компенсаційної винагороди – 9 % (розмір річного доходу від 

господарської діяльності - більше 50 млн грн, мінімальний приріст 

робочих місць - 0 працівників). 

• для групи 2 суб’єктів підприємництва - фінансування суб’єктів 

підприємництва - сільськогосподарських товаровиробників для провадження 

сільськогосподарської діяльності на період дії воєнного стану та протягом 6 

місяців після його припинення чи скасування; 
- розмір компенсаційної винагороди – 0 та 5 % (розмір річного 

доходу від господарської діяльності суб’єкта підприємництва на дату 

укладення договору фінансового лізингу - без обмежень);  

• для групи 3 суб’єктів підприємництва - фінансування суб’єктів 

підприємництва для забезпечення пасажирського та/або вантажного 

перевезення на період дії воєнного стану в Україні; 

- розмір компенсаційної винагороди – 0 та 5 % (розмір річного 

доходу від господарської діяльності суб’єкта підприємництва на дату 

укладення договору фінансового лізингу - без обмежень). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#n441
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Компенсація винагороди надається Фондом суб’єкту підприємництва з метою 

зниження фактичних витрат на сплату базової винагороди до рівня 0 % річних (група 

2 та 3 суб’єктів підприємництва) для реалізації мети надання державної підтримки 

протягом дії воєнного стану та протягом 1 місяця після його припинення чи 

скасування, але не більше одного року з дати укладення договору фінансового 

лізингу, а після завершення цього періоду та до завершення строку дії договору 

фінансового лізингу - до рівня 5 % річних. 

Вимоги до позичальників: 

• суб’єкт підприємництва не може бути особою, учасником (акціонером, 

членом) або кінцевим бенефіціаром якої є громадяни держави, визнаної 

Україною державою-агресором або державою-окупантом, та/або особою, яка 

належить або належала до терористичних організацій, юридичною особою, в 

якій особа, яка належить або належала до терористичної організації, виступає 

учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціаром; 

• суб’єкт підприємництва зареєстрований на території України (крім тимчасово 

окупованих територій); 

• для новоствореного бізнесу (стартап) суб’єкт підприємництва повинен мати 

бізнес-план щодо реалізації інвестиційного проєкту; 

• суб’єкт підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним 

контрагентів за останні три календарні роки не отримував державної 

допомоги, що перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро; 

• суб’єкт підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним 

контрагентів за період дії обмежувальних заходів та протягом 6 місяців після 

їх відміни не отримував державної допомоги, що перевищує суму, 

еквівалентну 400 тис. євро; 

• суб’єкт підприємництва не підпадає під обмеження щодо надання державної 

підтримки, визначені статтею 13 Закону України “Про розвиток та державну 

підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”. 

У період дії воєнного стану обмеження суми державної підтримки, визначені 

підпунктами 4 і 5 цього пункту, не застосовуються. 

 

Рис.6. Алгоритм надання фінансової державної підтримки суб’єктам 
підприємництва за договорами фінансового лізингу  
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7. ПРОГРАМА «ДОСТУПНА ІПОТЕКА 7%» 

Умови програми: Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів, затверджений 

постановою КМУ від 24 січня 2020 р. № 28 зі змінами та доповненнями. 

Предмет іпотеки: 

• нерухоме майно (квартира в житловому будинку квартирного типу 

(багатоквартирному будинку); 

• індивідуальний житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій 

розташовано такий житловий будинок; 

• майнові права на квартиру в об’єкті незавершеного будівництва та/або 

індивідуальний житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій 

розташовані такі житлові будинки. 

Розмір кредиту: 

• не більш як 85 % вартості нормативної площі предмета іпотеки, але не більш 

як 2 млн. гривень. 

Компенсація процентів надається Фондом розвитку підприємництва 

позичальникам, які отримали в уповноваженому банку іпотечний кредит у 

національній валюті, з метою зниження їх фактичних витрат на сплату базової 

процентної ставки до рівня 7 відсотків річних. 

Вимоги до позичальників: 

• бути громадянином України, мати повну цивільну дієздатність відповідно до 

законодавства; 

• позичальник та члени його сім’ї та/або кожен з них окремо не повинні мати у 

власності окремих об’єктів житлової нерухомості та/або чинних договорів з 

фінансування (інвестування) будівництва житлової нерухомості та/або 

майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості, 

якщо їх площа перевищує нормативну площу предмета іпотеки. При цьому не 

враховуються розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій 

та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя об’єкти 

житлової нерухомості, що перебувають у власності позичальника та членів 

його сім’ї; 

• мати сукупний чистий дохід, який надає можливість здійснювати платежі з 

погашення та обслуговування іпотечного кредиту відповідно до правил і 

процедур уповноваженого банку. Розмір середньомісячного сукупного 

чистого доходу позичальника та членів його сім’ї за останні шість місяців не 

повинен перевищувати десятикратного розміру місячної середньої заробітної 

плати у відповідному періоді та регіоні, де розташований предмет іпотеки, 

розрахованого згідно з офіційними даними Держстату; 

• розмір боргового навантаження, яке розраховується як співвідношення 

обов’язкових щомісячних витрат (зобов’язань) позичальника до його 

сукупного щомісячного доходу, має бути прийнятним відповідно до правил і 

процедур уповноваженого банку для належного обслуговування 

позичальником з урахуванням дії компенсаційної відсоткової ставки за 

кредитом; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#n283
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• вік позичальника на дату закінчення строку іпотечного кредиту не повинен 

перевищувати 70 років (включно); 

• позичальник та члени його сім’ї можуть отримати державну підтримку тільки 

за одним іпотечним кредитом за цією програмою. 

 

Фізична особа подає Уповноваженому банку заявку на отримання іпотечного 

кредиту та такі документи:  

• копію паспорта,  

• копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не 

подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу 

і мають відмітку в паспорті),  

• довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) позичальника та 

членів його сім’ї або довідку, яка підтверджує місце перебування громадян 

України, які мають постійне місце проживання на тимчасово окупованій 

території, яких змусили залишити або покинути своє місце проживання 

(довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи),  

• копію свідоцтва про шлюб (за наявності),  

• копію свідоцтва про народження дитини/дітей (за наявності),  

• документи про доходи позичальника та членів його сім’ї за останні шість 

місяців,  

• довідку про перебування на квартирному обліку (за наявності) та інші 

документи відповідно до внутрішніх вимог Уповноваженого банку. 

Позичальник сплачує проценти за Компенсаційною процентною ставкою протягом 

всього строку іпотечного кредиту за умови вчасного та у повному обсязі виконання 

своїх зобовʼязань за кредитним договором та за договором іпотеки (іпотечним 

договором). 

 

Рис.7. Алгоритм надання фінансової державної підтримки за договорами 
іпотеки  
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8. ГРАНТ НА СТАРТАП 

Умови програми: Порядок реалізації експериментального проєкту щодо надання на 

конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі в сфері 

інформаційних технологій, затверджений постановою КМУ від 24 червня 2022 р. 

№ 736. 

Розмір гранту:  

• до 750 тис. грн грант для стартапів на етапі підтвердження концепту (proof-of-

concept); 

• до 1 500 тис. грн грант для стартапів на етапі мінімально життєздатного 

продукту (MVP); 

• до 3 500 тис. грн (у разі, коли стартап залучив фінансування на ранньому етапі 

розвитку стартапу в обмін на частку у статутному капіталі стартапу не менше 

750 тис. грн) грант для стартапів на етапі мінімально життєздатного продукту 

(MVP), які вже отримують виручку від реалізації товарів та/або надання 

послуг. 

 

Отримувачами гранту можуть бути громадяни України, які зареєстровані як 

фізичні особи - підприємці, та юридичні особи, засновниками яких є тільки фізичні 

особи - громадяни України: 

 

• не перебувають і не провадять господарську діяльність на тимчасово 

окупованій території України або на територіях в районі проведення воєнних 

(бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні); 

• не провадять господарську діяльність на території росії та білорусії; 

• не перебувають під санкціями; 

• не порушено справи про банкрутство; 

• відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної відповідальності за 

корупцію; 

• не мають заборгованості перед бюджетом. 

 

Напрями можливих витрат: 

• заробітна плата найманих працівників та/або винагорода гіг-спеціаліста з 

урахуванням єдиного внеску на ЗДСС; 

• сплата всіх податків та зборів; 

• оплата консультаційних послуг; 

• витрати на обладнання та/або устаткування для виробничих цілей, та/або 

науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (R&D); 

• вартість просування продукту, маркетингу, підписок. 

 

Експериментальний проєкт реалізується Мінекономіки разом з: 

• Фондом розвитку інновацій, який надає фінансову підтримку стартапам у 

формі грантів; 

• Фондом інвестицій, який надає фінансову підтримку стартапам у формі 

конвертованої позики. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2022-%D0%BF#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2022-%D0%BF#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2022-%D0%BF#n18


Проєкт USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності 
органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») 

 hoverla.org.ua 

Обов’язковими умовами отримання фінансової підтримки є: 

• відповідність суб’єкта господарювання кваліфікаційним вимогам, 

передбаченим положеннями Фонду інновацій; 

• створення робочих місць (наймані працівники та/або залучення гіг-

спеціалістів), визначеної у договорі про отримання гранту; 

• орієнтація на зовнішній ринок; 

• набуття статусу резидента Дія Сіті (для стартапів, які отримують від 3,5 до 8 

млн грн конвертованої позики). 

Механізм та умови використання гранту: 

• для отримання гранту стартап подає до Фонду інновацій заявку, згідно з 

положеннями Фонду інновацій; 

• Наглядова рада Фонду інновацій більшістю голосів приймає рішення про 

фінансування стартапів згідно з положеннями Фонду інновацій; 

• у разі прийняття рішення про фінансування стартапів Фонд інновацій підписує 

договір про отримання гранту, згідно з положеннями Фонду інновацій. 

Для подання зави необхідно: 

1. зареєструватись на вебпорталі Фонду розвитку інновацій; 

2. заповнити онлайн-заявку; 

3. додати до заявки: 

• pitch desk (презентацію стартапу); 

• підтвердження прав інтелектуальної власності; 

• документи про отримання інвестицій або грантових коштів чи державної 

допомоги протягом усього періоду діяльності стартапу; 

• документ, що підтверджує розмір доходу за весь період діяльності стартапу; 

• відеозапис презентації стартапу всіма його засновниками тривалістю від 10 

хвилин; 

4. підписати електронним підписом та відправити. 

 

 
 

Рис.8. Алгоритм отримання гранту на стартап  
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9. ПРОГРАМА ІННОВАЦІЙНИХ ВАУЧЕРІВ 

Умови програми: 

• Положення про інноваційні ваучери Фонду розвитку інновацій; 

• Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

Міністерству фінансів для забезпечення функціонування Фонду розвитку 

інновацій, затверджений постановою КМУ від 12 грудня 2018 р. № 1110 зі 

змінами та доповненнями. 

Програма інноваційних ваучерів реалізується Фондом розвитку інновацій 

(далі – Фонд ). 

Розмір гранту: до 10 000 доларів США на один Стартап (без урахування податків 

та зборів, які утримуються та сплачуються Фондом, як податковим агентом, або 

сплачуються Стартапом з суми інноваційного ваучеру). 

Виплата інноваційного ваучера здійснюється у національній валюті України, згідно з 

офіційним курсом НБУ станом на дату укладення Договору. 

 

Отримувачем гранту є стартап, який розмістив свою заявку за формою, що 

затверджена Наглядовою радою Фонду, у встановлені строки та відповідно до умов 

проведення конкурсу, що затверджені Наглядовою радою Фонду. 

Напрями витрат: 

• промо ваучер – грант, що надається стартапу на оплату участі представників 

стартапу в міжнародних виставках, конференціях, експозиціях, промо-турах 

чи інших міжнародних подіях, які відбуваються за межами України. 

• призовий ваучер – грант, що надається стартапу, який став переможцем 

конкурсу стартапів, який був організований партнером або партнерами 

Фонду. 

 

Механізм та умови використання гранту: 

Наглядова рада Фонду затверджує умови проведення конкурсу на отримання промо 

ваучерів, форму заявки Стартапу, а також граничну кількість промо ваучерів окремо 

на кожну міжнародну виставку, конференцію, експозицію, промо-тур чи іншу 

міжнародну подію, які відбуваються за межами України. Фонд розміщує інформацію 

про умови конкурсу на Вебпорталі Фонду. 

Стартап у встановлені строки розміщує свою Заявку на Вебпорталі за спеціальною 

формою та відповідно до визначених умов. 

Заявка проходить наступні етапи відбору: 

• внутрішній комплаєнс (перевірка заявки на відповідність Положенню та 

умовам конкурсу); 

 

На етапі внутрішнього комплаєнсу заявка може бути відправлена на 

доопрацювання, за умови, якщо до Заявки є не більше трьох невідповідностей 

умовам Положення та умовам конкурсу на отримання промо ваучерів. На 

доопрацювання Заявки надається п’ять календарних днів. 

https://usf.com.ua/wp-content/uploads/2021/08/USF_Polozhennya_pro_innovaciinii_vaucher.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1110-2018-%D0%BF#n8
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• пітч – презентація стартапу перед журі; 

 

Заявки, які не були відхилені за результатами комплаєнсу, беруть участь у Пітчі та 

презентують стартап перед журі. Журі може рекомендувати стартап для отримання 

промо ваучера більшістю голосів від свого складу. 

• затвердження Наглядовою Радою Фонду; 

• укладення договору. 

 

 

Рис.9. Алгоритм отримання інноваційного ваучеру 
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10. ПРОГРАМА ГРАНТОВОЇ ПІДТРИМКИ ПРОЄКТІВ 
ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

Умови програми:  

• Положення про грантову підтримку проєктів подвійного призначення Фонду 

розвитку інновацій; 

• Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

Міністерству фінансів для забезпечення функціонування Фонду розвитку 

інновацій, затверджений постановою КМУ від 12 грудня 2018 р. № 1110 із 

змінами та доповненнями. 

 

Програма грантової підтримки проєктів подвійного призначення реалізується 

Фондом розвитку інновацій (далі – Фонд). 

Грантова підтримка надається у таких сферах:  

 

• оборона;  

• кібербезпека;  

• інфраструктурна відбудова;  

• охорона здоров’я;  

• освіта. 

 

Розмір гранту: до 35 000 доларів США, з яких: 

• 25 000 доларів США спрямовуються на діяльність заявника,  

• до 10 000 доларів США – на оплату послуг акредитованого акселератора. 

Отримувачами гранту можуть бути: 

• зареєстрований в Україні суб’єкт господарювання або група фізичних осіб, які 

не мають статусу суб’єкта господарювання (але зобов’язуються набути такого 

статусу до укладення договору про надання гранту), діяльність якого 

спрямована на розроблення, створення, впровадження та реалізацію 

інноваційної продукції з подвійним призначенням. 

Напрями витрат: 

• витрати передбачені у заявці заявника; 

• витрати відбулись впродовж строку дії договору про надання гранту; 

• витрати є обґрунтованими та необхідними для досягнення заявником 

визначених у плані розвитку заявника завдань; 

• витрати відповідають вимогам чинного законодавства та умовам Положення 

про грантову підтримку проєктів подвійного призначення. 

 

Механізм та умови використання коштів з рахунку: 

 

Після прийняття рішення про фінансування заявника Наглядовою радою, заявник, 

впродовж 12 робочих днів, зобов’язаний обрати одного з акредитованих Фондом 

акселераторів та надати Фонду запитувану інформацію та документи через 

функціонал Вебпорталу: 

https://drive.google.com/file/d/1yKFcQ7-reBJgeQUuNra6L7l_jpjPNjSN/view
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1110-2018-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1110-2018-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1110-2018-%D0%BF#n8
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• довідку про відкриття окремого банківського рахунку, призначеного для обліку 

коштів гранту; 

• довідку про те, що уповноважена особа заявника не була засуджена за 

злочини, вчинені з корисливих мотивів, а також про відсутність судимостей, 

які не зняті або не погашені в установленому законом порядку; 

• відомості про всю державну допомогу, отриману заявником протягом останніх 

трьох років, її форму та мету, а також про всі наявні грошові зобов’язання 

Заявника та отримані інвестиції (у довільній формі); 

• документи, що підтверджують повноваження щодо підписання договору 

керівником або уповноваженою особою юридичної особи, якщо заявником є 

юридична особа. 

 

Заявка проходить наступні етапи відбору: 

 

1. Комплаєнс та перевірка заявки на відповідність Положенню; 

 

Для участі у Програмі проєкт вже має мати затверджену концепцію, тобто 

практичне підтвердження можливості його реалізації. 

 

2. Експертне оцінювання заявки;  

3. Прийняття рішення Наглядовою радою Фонду про фінансування; 

4. Укладення договору про надання гранту. 

 

 

Рис.10. Алгоритм грантової підтримки проєктів подвійного призначення 
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11. КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

Умови програми: Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату 

праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення 

бойових дій під час воєнного стану в Україні, затверджений постановою КМУ від 20 

березня 2022 р. № 331. 

Розмір компенсації: 6 500 грн щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку 

роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів 

після його скасування або припинення. Загальна тривалість надання компенсації 

витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи. 

Компенсація витрат надається роботодавцю, крім роботодавців, які є 

бюджетними установами (за винятком надавачів соціальних послуг), фондами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, за кожну 

працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового 

договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом. 

Умови компенсації витрат роботодавцю за кожну працевлаштовану ВПО: 

• роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

• розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) 

норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, 

встановленої законодавством; 

• подання в установленому законодавством порядку податкової звітності за 

IV квартал 2021 р. або річної звітності за 2021 рік. 

 

Механізм та умови використання компенсації: 

• рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат приймається 

регіональним центром зайнятості протягом 5 календарних днів після 

отримання заяви від роботодавця; 

• перерахування коштів роботодавцю за перший місяць роботи ВПО 

регіональним центром зайнятості здійснюється протягом 5 робочих днів після 

прийняття рішення щодо надання компенсації витрат або отримання 

відомостей з реєстру роботодавців отримувачів компенсації витрат через 

портал державних послуг Дія;  

• перерахування коштів роботодавцю за другий місяць роботи регіональним 

центром зайнятості здійснюється протягом 5 робочих днів після надходження 

повідомлення про підтвердження продовження зайнятості ВПО. 

Для подання заяви через Портал Дія  необхідно:  

 

1. Створити особистий електронний кабінет користувача на порталі державних 

послуг Дія та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію; 

2. Заповнити і підписати заяву, яка містить такі відомості: 

• найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи-підприємця, код згідно з ЄДРПОУ; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2022-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2022-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2022-%D0%BF#n8
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• дані про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності); 

• реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та 

номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному 

контролюючому органу і мають відмітку в паспорті); 

• дані про документ, що підтверджує працевлаштування; 

• розрахунковий рахунок роботодавця. 

 

Для подання заяви особисто під час відвідування центру зайнятості або на 

адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості необхідно: 

 

1. Звернутись із заявою до центру зайнятості, розташованого за 

місцезнаходженням роботодавця. Форма заяви затверджується Державним 

центром зайнятості, крім форми заяви, яка подається через портал 

державних послуг Дія. 

2. До заяви додати: 

• копію наказу про працевлаштування особи або документ, що підтверджує 

працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку; 

• відомості про працівників, які є застрахованими особами (прізвище, ім’я, 

по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або 

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному 

контролюючому органу і мають відмітку в паспорті); 

• копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

 

 

Рис.11. Алгоритм отримання компенсації за працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб 
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12. ПРОГРАМА З КРЕДИТУВАННЯ ММСП УКРАЇНИ ЗА 
ПРІОРИТЕТНИМИ ГАЛУЗЕВИМИ НАПРЯМАМИ 
Умови програми: Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам 

підприємництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

24 січня 2020 р. № 28 зі змінами та доповненнями. 

Розмір кредиту: €150 000 (гривневий еквівалент). 

Відсоткова ставка:  UIRD* (3 міс.) + 5 п.п. 

Термін кредиту: 

• 3 роки (для фінансування обігового капіталу); 

• 5 років (для фінансування інвестиційних проектів). 

Вимоги до позичальників: ФОП та приватні мікро-, малі і середні підприємства:  

• середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) яких не 

перевищує 250 осіб; 

• річний дохід від ведення господарської діяльності яких не перевищує суму, 

еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 

Національного банку України. 

Напрями витрат: 

• Фінансування інвестиційних проектів та поповнення обігового капіталу ММСП, 

які здійснюють свою господарську діяльність в пріоритетних для 

кредитування за Програмою галузях (усі класи секції А, С, D, E, F, I за КВЕД-

2010, окрім виключених для фінансування класів). 

 

 

Рис.12. Алгоритм надання кредиту ММСП України за пріоритетними 

галузевими напрямами  
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13. ПРОГРАМА З ПІДТРИМКИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
ПРОЕКТІВ МСП ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ 
Умови програми: Програма з підтримки інвестицій МСП розроблена в рамках проєкту 

«Підтримка малих та середніх підприємств», який реалізується в рамках Договору про 

надання позички і гранту, підписаного 29.12.2012 між Кабінетом Міністрів України в особі 

Міністерства фінансів України, KfW та Фондом розвитку підприємництва. 

Розмір кредиту: €250 000 (гривневий еквівалент). 

Відсоткова ставка: UIRD* (3 міс.) + 2,5 п.п. 

Термін кредиту: 

• 2 роки (для фінансування обігового капіталу) 

• 6 років (для фінансування інвестиційних проектів). 

Вимоги до позичальників: малі і середні підприємства:  

• середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) яких не 

перевищує 250 осіб; 

• річний дохід від ведення господарської діяльності яких не перевищує суму, 

еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 

Національного банку України. 

Напрями витрат: 

• Фінансування інвестиційних проектів та поповнення обігового капіталу МСП, 

які здійснюють свою господарську діяльність в основних для кредитування за 

Програмою інвестиційних напрямах (визначені класи секції А, С, D, I за КВЕД-

2010) в сфері сільського господарства, виробництва, готельно-ресторанного 

бізнесу, а також кредитування проектів з енергоефективності. 

 

Рис.13. Алгоритм надання кредиту на фінансування інвестиційних проектів 

МСП за пріоритетними напрямами 
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