
ГРАНТ 
від держави 
на розвиток або створення 
переробного підприємства

Постанова Кабінету Міністрів України №739 від 24.06.2022



Державна програма фінансування
«Надання ГРАНТІВ для створення 

або розвитку бізнесу»

розпорядник бюджетних коштів - Мінекономіки



ГРАНТ
не перевищує розмір 8 млн.грн. 

надається 1 отримувачу (з урахуванням пов’язаних із ним осіб) 
одноразово

призначається для покриття напрямів витрат, пов’язаних із 
придбанням основних засобів - верстати, технологічне обладнання

ОТРИМУВАЧІ*
юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками 
яких є громадяни України

громадяни України, в т.ч. фізичні особи – підприємці

* із врахуванням застережень



УМОВИ

безповоротна фінансова допомога

співфінансування* з отримувачем у співвідношенні 
до вартості проекту, %  
(перші 1000 заявок – 70х30, наступні – 50х50)

* допускається залучення і кредитних коштів при розмірі власного внеску 
не менше 20%



ЗАЯВА
форма довільна, 

придатна для сприйняття змісту,  

із вказанням визначених відомостей (у додатку),

бізнес-план – невід’ємний додаток до заяви (визначена форма – у 
додатку),

документи для розрахунку кількості балів (перелік у додатку) 

через ПОРТАЛ ДІЯ: 
https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo
 

у встановлені кінцеві строки подання

 
Уповноважений банк −  
                          АТ «Державний ощадний банк України»



КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ

Заявника Бізнес-плану 

Корупційні дії;

Наявність судових справ;

Відкриті провадження;

Наявність справи про 
банкрутство;

Податковий борг; 

Арешт майна; 

Шахрайство; 

Санкційні списки

Кредитна історія;

Власний внесок;

Наявність власних активів;

Досвід ведення бізнесу;

Життєздатність бізнес-ідеї;

Реалістичність бізнес-плану



РІШЕННЯ про надання ГРАНТу

приймається Мінекономіки на підставі висновків 
уповноваженого банку

враховується набір кількості балів

оформляється наказом Мінекономіки

Строк – 15 робочих днів з дня кінцевого строку подання заяв

Причини відмови – нормативно врегульовано



ДОГОВІР про надання ГРАНТу
Підписується у вигляді договору приєднання із обов’язковим зазначенням цілі 
використання
Обов’язкові умови договору:

сплата* податків, зборів, ЄСВ у розмірі отриманого гранту протягом 3-х років від отримання

створення робочих місць та працевлаштування** залежно від розміру наданого гранту, грн.

               до 1 600 000  − 5
1 600 001 - 3 200 000 − 10
3 200 001 - 4 800 000 − 15
4 800 001 - 6 400 000 − 20
6 400 001 - 8 000 000 − 25

* невиконання умов – повернення різниці
** працевлаштування 30% робочих місць – через 6 міс., решта – через 12 міс. з дати 
отримання гранту

МОНІТОРИНГ виконання умов договору здійснює уповноважений банк



ОТРИМАННЯ КОШТІВ

Банківський спецрахунок 

отримувач перераховує власні та кредитні кошти в термін 10 днів* 
з дня отримання рішення про надання гранту

*  у разі порушення строку заява анулюється

використовується виключно для оплати рахунків для 
реалізації цілей, визначених у договорі;

в разі невикористання / неповного 
використання гранту протягом року від 
отримання – невикористані кошти повертаються 
уповноваженим банком до Мінекономіки



Нормативні документи:
1) Порядок надання грантів на створення або розвиток переробних 
підприємств, затв. постановою КМУ №739 від 24.06.2022 (чинність з 
01.07.2022) із змінами, внес.пост.КМУ №877 від 05.08.2022;   
         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2022-%D0%BF#Text 

2) Наказ Мінекономіки «Про затвердження Порядку проведення 
оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості балів 
(оцінки) для прийняття рішень щодо надання грантів на створення або 
розвиток переробних підприємств, форми бізнес-плану, форми договору 
про надання гранту, а також кінцевих строків подання заяв та граничної 
суми грантів" №2109 від 15.07.2022, зареєстр. в Мінюсті 27.07.2022 за 
№840/38176; 
          https://ips.ligazakon.net/document/view/re38176?an=95 

3) Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам 
підприємництва, затв. постановою КМУ №28 від 24.01.2020 (із змінами);  
         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#n9 

4) Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок 
збройної агресії РФ, затв. постановою КМУ №326 від 20.03.2022.



ІНФОРМУЄМО

КОНСУЛЬТУЄМО

СУПРОВОДЖУЄМО

e-mail:  fareniuk@fru.org.ua

http://surl.li/crunn


