
minagro.gov.ua

Надання мікрогрантів на розвиток садівництва

30% фермер
70% держава*

Гранти на висадку та облаштування нового саду, ягіднику, винограднику 

1

🇺🇦👩🌾 Співфінансування держави та фермера

1 га 25 га
• Проєкт висаджування насаджень
• Заяву на відкриття рахунку в банку 

🧑🌾

Рішення про надання 
гранту до 10 діб

🧑🌾
Мінагрополітики повідомляє 
про рішення банк, 
Мінекономіки та отримувача
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Слива 

Абрикос 
Обліпиха 

Смородина 
Аґрус 

Порічка 
Персик 
Малина 
Ожина 

Суниця садова 
Виноград 

Ліщина та горіх
Черешня 
Яблуня 
Груша 

Лохина та чорниця 

*Граничні суми співфінансування на гектар, тис. ₴

від до
🧑🌾

🧑🌾
1. Отримувач вносить  30% суми 
поданого рахунку в банк за 1 день до 
подання такого рахунку на оплату

2. Оплата витрат, пов’язаних з 
реалізацією проекту, проводиться 
уповноваженим банком на підставі 
рахунків-фактури та договору

📄
У електронному в Дія або паперовому 
вигляді у відділення банку

Перевірка заяви 
банком
до 5 діб
у випадку знаходження помилок 
банк повідомить заявника

Зобов'язання сплатити 50% від гранту 
до бюджету у вигляді податків та 
зборів упродовж 5 років

Юридичні особи 
або ФОП

Держава 
перераховує 70% 
розміру гранту
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Надання мікрогрантів на розвиток теплиць

Перші 1 000 заявок
🇺🇦👩🌾 Співфінансування держави та фермера

2 га
+- 20%

🧑🌾
Перевірка заяви 
банком
до 5 діб

Рішення про надання 
гранту до 10 діб

🧑🌾
Мінагрополітики повідомляє 
про рішення банк, 
Мінекономіки та отримувача

🧑🌾
Держава 
перераховує до 
70% (на першу  
тисячу заявок) 
розміру гранту

1. Отримувач відкриває
ексроу рахунок

3. Отримувач оплачує з рахунку
надані послуги і придбані матеріали

Тепличний 
модуль 🧑🌾

Юридичні особи 
або ФОП

🪙 грант до 70% вартості, 
але не більше ₴7 млн

🧑🌾 30%+ частка коштів 
фермера

Робочих місць40+

Наступні заявки
🪙 грант до 50% вартості, але не 
більше ₴5 млн

🧑🌾 50%+ частка коштів фермера
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• Проєкт типової теплиці

📄
У електронному в Дія або паперовому 
вигляді у відділення банку

у випадку знаходження помилок 
банк повідомить заявника

2. Вносить до 30 вартості (на першу
тисячу заявок) проєкту на відкритий
ексроу рахунок у банку до 10 днів
після отримання рішення про
надання гранту

Зобов'язання сплатити 50% 
гранту у вигляді податків 
та зборів упродовж 3 років


