
0800 219 800
в межах України дзвінки безкоштовні

044 363 01 03
за тарифами оператора
ПН-ПТ. 8:00 – 20:00

oschadbank.ua

Детальні умови надання послуги

#звісно_ощад

гранти від держави
на створення або 
розвиток власного бізнесу

допомога 
від держави 
для твого 
бізнесу

до 250 тис грн

Детальні умови надання послуги

БІЗНЕС



Ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011 р.

отримай грант для створення власного або розвитку діючого бізнесу за
державною програмою підтримки бізнесу за сприяння Мінекономіки,
Мінцифри, Ощаду та Державного центру зайнятості

як отримати кошти:

•складіть бізнес-план

•подайте заяву особисто через портал «Дія»

•протягом 15-ти робочих днів отримайте рішення про 

надання гранту 

•грант надається у безготівковій формі шляхом 

зарахування грошових коштів на рахунок, відкритий 

в Ощаді

основні вимоги:

•створення нових робочих місць

на що можна витратити грант:

подати заявку на грант

•придбання обладнання, необхідного для 

провадження господарської діяльності отримувачем, 

яке не підлягає відчуженню до виконання умов 

договору про надання гранту на створення або 

розвиток власного бізнесу (крім випадків відчуження 

внаслідок звернення стягнення на нього 

уповноваженим банком відповідно до договору 

застави)

•закупівля сировини та матеріалів (відповідно до умов 

бізнес-плану)

•орендна плата за нежитлове приміщення (якщо така 

орендна плата становить не більше 25% розміру 

гранту)

•лізинг обладнання (за винятком автомобілів, 

мотоциклів та інших особистих транспортних 

засобів)

•використання коштів гранту можливе лише у 

безготівковій формі шляхом перерахування коштів 

на рахунок продавця

хто може отримати:

•фізичні особи – громадяни України

•фізичні особи – підприємці

•юридичні особи, власниками яких є виключно 

фізичні особи – громадяни України

яку суму можна отримати:

•до 250 тис грн у випадку створення 2-х робочих 

місць 

•50 - 150 тис грн у випадку створення 1-го робочого 

місця 



0800 219 800
в межах України дзвінки безкоштовні

044 363 01 03
за тарифами оператора
ПН-ПТ. 8:00 – 20:00

oschadbank.ua

Детальні умови надання послуги

#звісно_ощад

гранти від держави
на створення або розвиток 
переробних підприємств

допомога 
від держави 
для твого 
бізнесу

до 8 млн грн

Детальні умови надання послуги



Ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011 р.

отримай грант для створення власного або розвитку діючого переробного
підприємства за державною програмою підтримки бізнесу за сприяння 
Мінекономіки, Мінцифри та Ощаду 

як отримати кошти:

•складіть бізнес-план 

•подайте заявку на порталі «Дія»

•протягом 15-ти  робочих днів отримайте рішення 

про надання гранту 

•грант надається у безготівковій формі шляхом 

зарахування грошових коштів на рахунок, відкритий 

в Ощаді

основні вимоги:

•створення не менше 25-ти нових робочих місць

•сплата протягом 3-х років з дня отримання гранту 

податків, зборів, ЄСВ у розмірі отриманого гранту 

на що можна витратити грант:

подати заявку на грант

•на придбання основних засобів виробництва 

(верстати, технологічне обладнання), їх доставку та 

введення в експлуатацію, включаючи програмне 

забезпечення

•використання коштів гранту можливе лише у 

безготівковій формі шляхом перерахування коштів 

на рахунок продавця чи надавача послуг

хто може отримати:

•фізичні особи – громадяни України

•фізичні особи – підприємці

•юридичні особи, власниками яких є виключно 

фізичні особи – громадяни України

яку суму можна отримати:

Максимальний розмір гранту – до 8 млн грн 

•для перших 1 000 заяв – до 70% від вартості 

проекту (без ПДВ) – за рахунок гранту, не менше 

30% – за рахунок коштів отримувача (власних або 

кредитних)*

•для всіх наступних заяв – до 50% вартості проекту 

(без ПДВ) – за рахунок гранту, не менше 50% – за 

рахунок коштів отримувача (власних або 

кредитних)*

* внесок за рахунок власних коштів отримувача (не кредитних) має 

становити не менше 20% вартості проекту



#звісно_ощад

допомога 
від держави 
для твого 
бізнесу

0800 219 800
в межах України дзвінки безкоштовні

044 363 01 03
за тарифами оператора
ПН-ПТ. 8:00 – 20:00

oschadbank.ua

Детальні умови надання послугиДетальні умови надання послуги

гранти від держави
на створення або розвиток 
садівництва, ягідництва 
та виноградарства

до 400 тис грн на 1 га



Ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011 р.

отримай грант для створення власного або розвитку діючого бізнесу, 
пов’язаного з садівництвом, ягідництвом, виноградарством за державною
програмою підтримки бізнесу за сприяння Мінекономіки, Мінцифри, 
Мінагрополітики та Ощаду

як отримати кошти:

•складіть проект висадки насаджень

•подайте заяву особисто через портал «Дія»

•протягом 15-ти робочих днів отримайте рішення про 

надання гранту 

•грант надається у безготівковій формі шляхом 

зарахування грошових коштів на рахунок, відкритий 

в Ощаді

основні вимоги:

•створення нових робочих місць

•провадити підприємницьку діяльність після закінчення 

проекту висадки насаджень протягом не менше 5 

років та здійснювати протягом 5 років після початку 

провадження діяльності до державного бюджету 

платежі у вигляді сплати податків та зборів,  зокрема 

пов’язаних з працевлаштуванням працівників 

відповідно до проекту висадки насаджень

*у разі продажу насаджень зобов’язання, зазначені в цьому пункті, 

переходять до нового власника

*у разі порушення отримувачем вимог цього пункту він 

зобов’язується повернути різницю між 50% фактично 

використаного гранту та фактично сплаченими податками та 

зборами внаслідок реалізації проекту

на що можна витратити грант:

•на висадку та облаштування нового саду, ягідника, 

виноградника на площі від 1 до 25 гектарів з 

обов’язковим створенням нових робочих місць

•використання коштів гранту можливе лише у 

безготівковій формі шляхом перерахування коштів 

на рахунок продавця чи надавача послуг

хто може отримати:

•фізичні особи – підприємці

•юридичні особи, власниками яких є виключно 

фізичні особи – громадяни України

яку суму можна отримати:

•до 400 тис грн на 1 га залежно від культури, площа 

для висадки насаджень від 1 до 25 га

•гранти надаються за умови співфінансування з 

отримувачем у співвідношенні: не більше 70% вартості 

проекту висадки насаджень — за рахунок гранту, але 

не більше ніж сума на один гектар, не менше 30% — за 

рахунок коштів отримувача (власних або кредитних)

подати заявку на грант



#звісно_ощад

допомога 
від держави 
для твого 
бізнесу

0800 219 800
в межах України дзвінки безкоштовні

044 363 01 03
за тарифами оператора
ПН-ПТ. 8:00 – 20:00

oschadbank.ua

Детальні умови надання послугиДетальні умови надання послуги

гранти від держави
на створення або розвиток 
тепличного господарства

до 7 млн грн*
*для перших 1 000 заявок, для наступних  – до 5 млн грн



Ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011 р.

отримай грант для створення власного або розвитку діючого тепличного 
господарства за державною програмою підтримки бізнесу за сприяння 
Мінекономіки, Мінцифри, Мінагрополітики та Ощаду 

як отримати кошти:

•складіть проект будівництва модульної теплиці з 

кошторисною документацією (відповідно до 

типового проекту)

•подайте заяву особисто через портал «Дія»

•протягом 15-ти робочих днів отримайте рішення про 

надання гранту 

•грант надається у безготівковій формі шляхом 

зарахування грошових коштів на рахунок, відкритий 

в Ощаді

основні вимоги:

•створити щонайменше 40 нових робочих місць

•провадити підприємницьку діяльність після закінчення 

будівництва протягом не менше 3 років та 

сплачувати протягом 3 років після початку 

провадження діяльності до державного бюджету 

платежі у вигляді сплати податків та зборів, зокрема 

пов’язаних із працевлаштуванням працівників

*у разі продажу модульної теплиці зобов’язання, зазначені в цьому 

пункті, переходять до нового власника

*у разі порушення отримувачем вимог цього пункту, він 

зобов’язується повернути різницю між фактично використаними 

бюджетними коштами та фактично сплаченими податками та 

зборами внаслідок реалізації проекту

на що можна витратити грант:

•на будівництво модульної теплиці відповідно до 

типового проекту орієнтовною площею 2 га (не 

менше 1,6 га та не більше 2,4 га) з кількістю 

створених нових робочих місць не менше 40 шляхом 

будівництва (встановлення) модульної теплиці

•придбання засобів виробництва (садивний матеріал, 

насіння, технологічне обладнання) 

•покриття витрат на їх доставку та введення в 

експлуатацію

*отримувач може отримати грант виключно для будівництва однієї 

модульної теплиці

яку суму можна отримати:

•до 7 млн грн для перших 1 000 заявок

•до 5 млн грн для решти заявок

термін користування: 12 місяців

подати заявку на грант

хто може отримати:

•фізичні особи – підприємці

•юридичні особи, власниками яких є виключно 

фізичні особи – громадяни України



ГРАНТИ єРобота:
на створення або 

розвиток бізнесу



• до 150 тис. грн. створити 1 робоче місце

• від 150 до 250 тис. грн. створити 2 робочих місця
*грант, який надається одному отримувачу, визначається відповідно до 

його запиту, але не менше 50 тис. грн.

для покриття таких витрат, як:

- придбання обладнання, необхідного для провадження 

господарської діяльності 

- закупівля сировини та матеріалів  

- орендна плата за нежитлове приміщення (не більше 25 % розміру 

гранту)

- лізинг обладнання (крім автомобілів, мотоциклів та інших  

транспортних засобів особистого користування)

Держава перераховує 

розміру гранту

1. Отримувач відкриває рахунок в банку

2. Оплата витрат, пов’язаних з 

реалізацією проекту, проводиться 

уповноваженим банком на підставі рахунків-

фактур та договору

ПроцесУмови

 строк використання гранту не повинен перевищувати 6 місяців з часу отримання 

коштів

 створити нові робочі місця залежно від суми гранту

 провадити підприємницьку діяльність з дня отримання гранту протягом 

не менше 3 років

 сплачувати до бюджету податки та збори протягом не менше 3 років

Вимоги

Перевірка заяви 

Банком до 5 діб

• РЦЗ повідомляє про рішення 

отримувача

• ДЦЗ повідомляє про рішення

Мінекономіки та Банк

Співбесіда з РЦЗ

ДЦЗ приймає рішення про 

надання гранту до 10 діб

фізичні особи

юридичні особи 

або ФОП
особисто через  

web-портал Дія

 Заява

 Бізнес-план

«єРобота: СВОЯ СПРАВА»

створення робочих місць

*грант надається у безготівковому вигляді



«єРобота: СВІЙ САД»

1. Отримувач відкриває рахунок в банку

2. Отримувач вносить 30% суми поданого 

рахунку в банк за 1 день до подання такого 

рахунку на оплату

3. Оплата витрат, пов’язаних з реалізацією 

проекту, проводиться уповноваженим банком 

на підставі рахунків-фактур та договору

 Заява

 Проект висаджування насаджень

Перевірка заяви 

Банком до 5 діб

• Мінагрополітики повідомляє 

про рішення Банк,

• Мінекономіки та отримувача 

Рішення про надання 

гранту до 10 діб

Держава перераховує 

до 70% суми

розміру гранту

особисто через  

web-портал Дія

• 30% частка власних коштів

• 70% держава*

від

1 га

юридичні особи

або ФОП

 строк реалізації проекту 

висадки не повинен 

перевищувати 12 місяців з 

часу отримання коштів

 створити нові робочі місця

 провадити підприємницьку 

діяльність після закінчення 

проекту висадки насаджень 

протягом не менше 5 років

 сплачувати до бюджету 

податки та збори протягом 

не менше 5 років

до

25 га

Співфінансування держави та фермера 

400
400
400

350
250

225
225
225

190
170

150
150
140
140
140
140
140

Лохина та чорниця

Груша

Яблуня

Черешня

Ліщина та горіх

Виноград

Суниця садова

Ожина

Малина

Персик

Порічка

Аґрус

Смородина

Обліпиха 

Абрикос

Слива 

Вишня

*Граничні суми співфінансування на гектар, тис. грн.

ПроцесУмови

для висадки та облаштування 

нового саду, ягіднику, винограднику

створення робочих місць постійно 

працюючих та сезонних працівників

до 400 тис. грн. на 1 га

Вимоги

*право власності та/або користування землею не менше 7 років

*грант надається у безготівковому вигляді



«єРобота: СВОЯ ТЕПЛИЦЯ»

2 га  
+/-20%

Співфінансування держави та фермера 

Перші 1 000 заявок

Наступні заявки

один тепличний 

модуль на

юридичні особи 

або ФОП

Грант до 70% вартості,

але не більше 7 млн. грн.

30%+ частка

власних коштів

Грант до 50% вартості, 

але не більше 5 млн. грн.

Перевірка заяви 

Банком до 5 діб

• Мінагрополітики повідомляє 

про рішення Банк,

• Мінекономіки та отримувача 

Рішення про надання 

гранту до 10 діб

Держава перераховує 

до 70% або 50% суми 

розміру гранту

1. Отримувач відкриває рахунок в банку

2. Отримувач вносить 30% або 50% суми

необхідної для перерахування

3. Оплата витрат, пов’язаних з реалізацією 

проекту, проводиться уповноваженим банком на 

підставі рахунків-фактур та договору

50%+ частка

власних коштів

ПроцесУмови

особисто через  

web-портал Дія

створення робочих місць

*право власності та/або користування 

землею не менше 7 років

 строк будівництва модульної теплиці не повинен 

перевищувати 12 місяців з часу отримання 

коштів

 створити щонайменше 40 нових робочих місць

 провадити підприємницьку діяльність після 

закінчення будівництва протягом не менше 3 

років

 сплачувати до бюджету податки та збори 

протягом не менше 3 років

Вимоги

 Заява

 Проект типової теплиці

*грант надається у безготівковому вигляді



Співфінансування держави та фермера 

Перші 1 000 заявок

Наступні заявки

Грант до 70% вартості проекту (без ПДВ),

але не більше 8 млн. грн.

30%+ частка власних* чи

кредитних коштів

Грант до 50% вартості проекту 

(без ПДВ), але 

не більше 5 млн. грн.

Держава перераховує 

до 70% або 50% суми 

розміру гранту

1. Отримувач відкриває рахунок в банку

2. Отримувач вносить 30% або 50% суми

необхідної для перерахування

3. Оплата витрат, пов’язаних з реалізацією 

проекту, проводиться уповноваженим банком на 

підставі рахунків-фактур та договору

50%+ частка власних* чи

кредитних коштів

ПроцесУмови

 строк використання гранту не повинен 

перевищувати 12 місяців з часу отримання 

коштів

 створити не менше 25 нових робочих місць

 сплата протягом 3 років з дня отримання 

гранту податків, зборів (обов’язкових 

платежів), єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування до зведеного бюджету України у 

розмірі отриманого гранту

Вимоги

«єРобота: НОВИЙ РІВЕНЬ» 

Перевірка заяви 

Банком до 5 діб

• Мінекономіки повідомляє про 

рішення Банк

• Банк повідомляє про рішення 

отримувача

Рішення про надання 

гранту до 10 діб

фізичні особи

юридичні особи 

або ФОП

- створення нових виробництв переробних 

підприємств або збільшення потужностей 

існуючих підприємств

- придбання основних засобів виробництва

- доставка та введення їх в експлуатацію
особисто через  

web-портал Дія

 Заява

 Бізнес-план

*внесок за рахунок власних коштів отримувача 

(не кредитних) має становити не менше 20% вартості проекту *грант надається у безготівковому вигляді



Коротко про головне 1/2

Грантоотримувач
ФО, ФОП та ЮО, крім державного / 

комунального секторів економіки

ФОП та ЮО, крім державного / 

комунального секторів економіки

ФОП та ЮО, крім державного / 

комунального секторів економіки

ФО, ФОП та ЮО, крім державного / 

комунального секторів економіки

Розмір гранту
50-150 тис UAH
(1 робоче місце)

250 тис UAH
(2 робочих місць)

до 400 тис UAH на 1 Га
(сг земель до 25 Га)

до 7 млн UAH

(перші 1000)
до 5 млн UAH

(наступні)

до 70% вартості проекту (без ПДВ),

але не більше 8 млн UAH

Участь власними коштами
від 0% не менше 30% не менше 30% (перші 1000),                                                      

не менше 50% (наступні)

не менше 30% (перші 1000),                                                      

не менше 50% (наступні)

Мета гранту

• створення або розвиток власного 

бізнесу, створення робочих місць

• придбання обладнання

• закупівля сировини та матеріалів 

• орендна плата за нежитлове 

приміщення 

• лізинг обладнання

• висадка та облаштування нового 

саду, ягіднику, винограднику 

площею від 1 до 25 гектарів

• створення нових робочих місць

• створення одного тепличного 

модуля площею 2 га +/-20% 

• придбання засобів виробництва 

(садивний матеріал, насіння, 

технологічне обладнання)

• створення нових робочих місць

• придбання основних

• доставка та введення в 

експлуатацію основних засобів 

виробництва (верстати, 

технологічне обладнання)

• створення нових робочих місць

Період освоєння

(з дати зарахування)
6 місяців 12 місяців 12 місяців 12 місяців 

Вимоги гранту

• строк використання гранту не 

повинен перевищувати 6 місяців з 

часу отримання коштів

• створити нові робочі місця 

залежно від суми гранту

• провадити підприємницьку 

діяльність з дня отримання гранту 

протягом не менше 3 років

• сплачувати до бюджету податки та 

збори протягом не менше 3 років

• строк реалізації проекту висадки 

не повинен перевищувати 12 

місяців з часу отримання коштів

• створити нові робочі місця

• провадити підприємницьку 

діяльність після закінчення 

проекту висадки насаджень 

протягом не менше 5 років

• сплачувати до бюджету податки та 

збори протягом не менше 5 років 

• строк будівництва модульної 

теплиці не повинен перевищувати 

12 місяців з часу отримання 

коштів

• створити щонайменше 40 нових 

робочих місць

• провадити підприємницьку 

діяльність після закінчення 

будівництва протягом не менше 3 

років

• сплачувати до бюджету податки та 

збори протягом не менше 3 років

• строк використання гранту не 

повинен перевищувати 12 місяців 

з часу отримання коштів

• створити не менше 25 нових 

робочих місць

• сплата протягом 3 років з дня 

отримання гранту податків, зборів 

(обов’язкових платежів), єдиного 

внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 

до зведеного бюджету України у 

розмірі отриманого гранту

Термін розгляду 15 днів  з моменту подачі заява

СВОЯ СПРАВА СВІЙ САД СВОЯ ТЕПЛИЦЯ НОВИЙ РІВЕНЬ



Коротко про головне 2/2

Хто приймає рішення Державний Центр Зайнятості Мінагрополітики Мінагрополітики Мінекономіки

Участь Банку

Агент (перевірка)

- ділової репутації

- оцінка основних показників 

бізнес-плану

Агент (перевірка)

- ділової репутації

Агент (перевірка)

- ділової репутації

Агент (перевірка) 

- ділової репутації

- оцінка основних показників 

бізнес-плану

- поглиблений аналіз бізнес-

плану

- аналіз на реалістичність та 

окупність бізнес-плану

Моніторинг,

Контроль цільового 

використання Банком

• Контроль цільового використання 

при проведенні операцій по 

рахунках

• Контроль цільового використання 

при проведенні операцій по 

рахунках

• Моніторинг стану висадки 

насаджень (один раз на півріччя)

• Моніторинг стану провадження 

діяльності (один раз на рік)

• Моніторинг сплати податків

• Моніторинг створення робочих 

місць

• Контроль цільового використання 

при проведенні операцій по 

рахунках

• Моніторинг стану будівництва 

модульної теплиці (один раз на 

квартал)

• Моніторинг стану провадження 

діяльності (один раз на півроку)

• Моніторинг сплати податків

• Моніторинг створення робочих 

місць

• Контроль цільового 

використання при проведенні 

операцій по рахунках;

• Моніторинг стану провадження 

діяльності (один раз на квартал)

• Моніторинг сплати податків

• Моніторинг створення робочих 

місць

Моніторинг,

Контроль цільового 

використання Державою

• ДЦЗ, РЦЗ виконання умов 

договору шляхом періодичних 

виїзних оглядів місця провадження 

господарської діяльності 

отримувача протягом трьох років з 

дня надання йому гранту або до 

повного виконання обов’язкової 

умови договору

• ДПС сплата податків, зборів

• уповноваженими органами 

здійснювати контроль за 

використанням бюджетних коштів, 

факту нецільового використання 

гранту

• уповноваженими органами 

здійснювати контроль за 

використанням бюджетних коштів, 

факту нецільового використання 

гранту

• уповноваженими органами 

здійснювати контроль за 

використанням бюджетних 

коштів, факту нецільового 

використання гранту

• ДПС сплата податків, зборів

СВОЯ СПРАВА СВІЙ САД СВОЯ ТЕПЛИЦЯ НОВИЙ РІВЕНЬ



Разом до 

Перемоги


