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Надання грантів для 
створення або розвитку 
тепличного господарства

https://dotacii2019.minagro.gov.ua/

https://minagro.gov.ua/napryamki/nadannya-grantiv-dlya-stvorennya-biznesu

https://dotacii2019.minagro.gov.ua/
https://minagro.gov.ua/napryamki/nadannya-grantiv-dlya-stvorennya-biznesu
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Законодавство та нормативна база

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 № 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу» 

(із змінами згідно постанов КМУ від 05.08.2022 № 903, від 27.09.2022 № 1065, від 12.10.2022 № 1156, 

від 15.11.2022 № 1283, від 17.01.2023 № 39)

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.07.2022 № 449 (із змінами згідно 

наказів Мінагрополітики від 28.12.2022 № 1073, від 04.01.2023 № 16)

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.07.2022 № 428 «Про 

затвердження типового проекту модульної теплиці»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#n5
https://minagro.gov.ua/npa/deyaki-pitannya-realizaciyi-poryadku-nadannya-grantiv-dlya-stvorennya-abo-rozvitku-teplichnogo-gospodarstva-zatverdzhenogo-postanovoyu-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-21-chervnya-2022-roku-73?_ga=2.153900408.1796129809.1660638738-827833051.1660638738
https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovogo-proektu-modulnoyi-teplici
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Механізм надання гранту
Гранти для створення або розвитку тепличного господарства

• Заява на отримання гранту

• Сканована копія (формат PDF): проєкту будівництва  модульної теплиці з кошторисною документацією, 

підписана особою, яка його розробила (розробником)

🏻🌾

Рішення про надання гранту

🏻🌾
Мінагрополітики повідомляє про рішення отримувача
(засобами Порталу Дія), банк і Мінекономіки

🏻🌾

Отримувач самостійно протягом 30 календарних днів після
укладення договору з банком здійснює переказ усієї суми
коштів своєї частки співфінансування на власний рахунок

🖥
У Дія самостійно або у відділенні банку

Перевірка заяви банком

У разі фіксації факту невідповідності отримувача вимогам 

Порядку Мінагрополітики інформує отримувача про це протягом 5 

робочих днів (засобами Порталу Дія).

Держава поповнює коштами гранту у
визначеному обсязі

Відповідальність за недостовірність 

відомостей, що містяться в поданих 

документах, несе отримувач (тобто 

заявник)
Наявність на рахунку отримувача всієї суми коштів отримувача є достатньою 

підставою для забезпечення фінансування проекту будівництва модульної 

теплиці за відсутності коштів гранту

отримувач протягом 5 днів у відділенні уповноваженого банку
укладає договір про надання гранту, а також відкриває рахунок
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НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ

НЕ ВНОСЯТЬСЯ ЗМІНИ

Заяви, 

подані без сканованої копії проекту будівництва 

модульної теплиці з кошторисною документацією 

(відповідно до типового проекту), підписаного 

особою, яка його розробила, а також з 

перевищенням заявленої суми, передбаченої п.1 

Порядку надання гранту

до поданого проекту будівництва модульної

теплиці протягом його реалізації з моменту 

подання документів через Портал Дія
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Для отримання фінансування у 2023 році за рішенням про 
надання грантів, прийнятих у 2022 році

отримувач звертається до Мінагрополітики із заявою (у довільній формі), 

зазначаючи обраний спосіб фінансування гранту

переказ всієї суми гранту або залишку 

суми гранту, недофінансованого у 2022 

році

переказ суми гранту або залишку суми 

гранту, недофінансованого у 2022 році, 

частинами, відповідно до поданих 

платіжних інструкцій заявника

Мінагрополітики протягом 10 робочих днів 

готує наказ про надання гранту

отримувач не пізніше, ніж протягом 

10 робочих днів з дня отримання інформації 

про таке рішення укладає у відділенні 

уповноваженого банку відповідний договір 

уповноважений банк приймає від отримувача платіжну 

інструкцію про переказ коштів на витрати, пов’язані з 

реалізацією проекту, за умови наявності на рахунку 

отримувача суми, необхідної для перерахування, відповідно 

до пропорційного співвідношення суми запиту гранту та 

частки власних та/або кредитних коштів отримувача, що 

зазначені у заяві отримувача
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Умови надання гранту 
Гранти на будівництво модульної теплиці

🇺🇦👩🏻🌾 Співфінансування

0,4–2,4 га одна модульна теплиця

🏻🌾 Юридичні особи
або ФОП

Грант до 70% вартості будівництва модульної теплиці, але не більше ₴7 млн
0,4 - 0,6 га - 2 млн. грн
0,8 - 1,2 га - 3,5 млн. грн
1,6 - 2,4 га - 7 млн. грн

🏻🌾 - за умови фінансування коштами отримувача (власні та/або кредитні) 
різниці між вартістю проекту будівництва модульної теплиці та обсягу гранту

Грант надається на будівництво 1000 теплиць

Строк будівництва модульної теплиці 

не повинен перевищувати 12 місяців 

з часу отримання бюджетних коштів

Зобов’язання

забезпечити модульну теплицю джерелом
водозабору та зрошення

створити робочих місць не менше 14 
осіб на 1 га модульних теплиць

- повинен становити строк оренди землі

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp221283?ed=2022_11_15&an=25
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp221283?ed=2022_11_15&an=26
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp221283?ed=2022_11_15&an=27
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Критерії для створення або розвитку тепличного господарства

🏗 площа під теплицею

0,4 - 2,4 га

🛠тип теплиці 

модульна

♳ тип покриття 

плівка 150-200 

мікрон

🔩тип каркасу 

металевий, збірний

🏗тип фундаментів/опор 

бетонні, анкерні 

фундаменти, пальовий

🍓тип продукту 

плодово-ягідні та овочеві 

культури, саджанці 

плодово-ягідних культур 

та овочева розсада, квіти 

та декоративні рослини;

Вирощування культур (в разі фінансування за рахунок коштів 

гранту) має бути здійснено садивним матеріалом сортів рослин, 

відомості про які занесені до Реєстру сортів рослин України або 

Реєстру патентів.

💦 наявність 

водозабору та системи 

поливу  обов’язкова

Склад проекту:

пояснювальна записка, 

схематичні зображення 

(креслення), зведений кошторис
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Відмова від гранту

Отримувач має право звернутися до 

Мінагрополітики із заявою про скасування 

рішення про надання гранту за формою, 

визначеною Мінагрополітики. 

У разі отримання коштів гранту отримувач повертає 

суму отриманого гранту до уповноваженого банку, 

який протягом наступного робочого дня 

перераховує їх на рахунок Мінекономіки для 

подальшого спрямування до державного бюджету.
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стану будівництва модульної теплиці

один раз на квартал

стану провадження діяльності

один раз на півроку

Уповноважений банк здійснює протягом 3 років 

моніторинг:
📸 Уповноважений банк має право застосовувати 

фото- і відеофіксацію

📄 За результатами моніторингу уповноважений банк 

інформує Мінагрополітики про результати реалізації

проекту 

📸 Уповноважений банк на вимогу

Мінагрополітики зобов’язаний

подавати інформацію про структуру 

платежів та перелік отримувачів

коштів

Контроль за реалізацією проекту 
будівництва модульної теплиці


