
#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


