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Надання грантів на 
розвиток теплиць
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Законодавство та нормативна база

Постанова Кабінету Міністрів України від
21.06.2022 № 738 «Деякі питання надання
грантів бізнесу» для створення або
розвитку тепличного господарства

Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України
від 06.07.2022 № 428 «Про затвердження
типового проекту модульної теплиці»
https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovogo-proektu-modulnoyi-teplicihttps://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-nadannya-grantiv-biznesu-738-210622
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Вимоги до типового проекту модульної теплиці

🧤площа під теплицею
1,6 - 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;

💦 наявності водозабору 
та системи поливу  
обов’язково
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Умови та механізм надання гранту

Перші 1 000 заявок
🇺🇦👩🌾 Співфінансування держави та с/г виробника

1,6–2,4 
га

🧑🌾
Перевірка заяви 
банком
до 5 діб

Рішення про надання 
гранту до 10 діб

🧑🌾
Мінагрополітики повідомляє 
про рішення отримувача, банк 
і Мінекономіки

🧑🌾
Держава перераховує до 
70% (для першої тисячі 
заявок) розміру гранту

Одна модульна 
теплиця 🧑🌾

Юридичні особи 
або ФОП 
кінцевими власниками 
яких є громадяни України

🪙 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

• Проєкт типової теплиці
• Заява на отримання гранту

🖥
У Дія самостійно або у відділенні банку

у випадку знаходження помилок 
банк повідомить заявника

1. Отримувач вносить до 30% (для 
першої тисячі заявок) 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 згідно поданого 
проєкту

Зобов’язання офіційного 
працевлаштування 
працівників згідно умов 
Порядку

Повинен 
становити строк 
оренди землі

7+ 
років
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Контроль за реалізацією проекту 
будівництва модульної теплиці

моніторинг стану 
будівництва модульної 
теплиці 
один раз на квартал

моніторинг стану 
провадження 
діяльності
один раз на півроку

Уповноважений банк здійснює протягом 3 років

📸 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


