
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ФІНАНСОВА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА 
СУБ’ЄКТАМ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА 

ДОГОВОРАМИ ФІНАНСОВОГО 
ЛІЗИНГУ 

 ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
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МЕТА ФІНАНСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЗА ДОГОВОРАМИ 
ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ: 

 

1) розвиток підприємництва, зокрема сприяння розвитку суб’єктів підприємництва, 

збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, 

високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження 

інновацій, а також сприяння створенню нових робочих місць та підприємств, 

поверненню трудових мігрантів до України (крім суб’єктів великого 

підприємництва); 

 

 

2) запобігання та подолання наслідків карантину та обмежувальних заходів, 

пов’язаних з COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (крім суб’єктів 

великого підприємництва); 

 

 

3) фінансування сільськогосподарських товаровиробників для провадження 

сільськогосподарської діяльності на період дії воєнного стану та протягом шести 

місяців після його припинення чи скасування; 

 

 
4) фінансування суб’єктів підприємництва для забезпечення пасажирського та/або 

вантажного перевезення на період дії воєнного стану в Україні. 
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ЩО МОЖНА ВЗЯТИ У ЛІЗИНГ 
 

 
 
 

 
Нерухомість 

 
 
 

 
Вантажні транспортні засоби, автобуси, 
транспортні засоби спеціального 
призначення 

 
 
 

 
Техніка для сільського господарства 

 
 
 

 
Легкові транспортні засоби, які 
використовуються в комерційних та 
виробничих цілях 

 
 

 
Промислове обладнання, дорожньо-
будівельна техніка та інші предмети 
фінансового лізингу 
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РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ З УРАХУВАННЯМ 
ДОТРИМАННЯ СУБ’ЄКТОМ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТАКИХ УМОВ 
 

Група суб’єктів 
підприємництва 

(СПД) 

Цільове 

призначення 

лізингу 

Розмір річного 
доходу від 
господарської 
діяльності 
суб’єкта 
підприємництва 
на дату 
укладення 
договору 
фінансового 
лізингу 

Мінімальний 
приріст 
робочих місць 
СПД, 
працівників 

Розмір 
компенсаційн
ої винагороди, 
відсотків 
річних 

Група 1 СПД сприяння розвитку суб’єктів 
підприємництва, збільшення 
обсягів виробництва, 
експорту, імпортозаміщення, 
високотехнологічного 
виробництва, 
енергоефективності, 
впровадження інновацій, а 
також сприяння створенню 
нових робочих місць та 
підприємств, поверненню 
трудових мігрантів до України 
(крім суб’єктів великого 
підприємництва); запобігання 
та подолання наслідків 
карантину та обмежувальних 
заходів, пов’язаних з 
поширенням на території 
України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19 (крім 
суб’єктів великого 
підприємництва) 

від 0 до 50 млн. 
гривень 
(включно) 

2 5 

від 0 до 50 млн. 
гривень 
(включно) 

0 7 

більше 50 млн. 
гривень 

0 9 

Група 2 СПД 

 

 

фінансування суб’єктів 
підприємництва - 
сільськогосподарських 
товаровиробників для 
провадження 
сільськогосподарської 
діяльності на період дії 
воєнного стану та протягом 
шести місяців після його 
припинення чи скасування 

без обмежень  0 та 5 

Група 3 СПД 

 

 

фінансування суб’єктів 
підприємництва для 
забезпечення 
пасажирського та/або 
вантажного перевезення на 
період дії воєнного стану в 
Україні 

без обмежень  0 та 5 
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СУБ’ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ПОВИНЕН ВІДПОВІДАТИ ТАКИМ 
КРИТЕРІЯМ: 
  
1) суб’єкт підприємництва не може бути особою, учасником (акціонером, членом) або 
кінцевим бенефіціаром якої є громадяни держави, визнаної Україною державою-
агресором або державою-окупантом, та/або особою, яка належить або належала до 
терористичних організацій, юридичною особою, в якій особа, яка належить або 
належала до терористичної організації, виступає учасником (акціонером, членом) або 
кінцевим бенефіціаром; 
 

2) суб’єкт підприємництва 
зареєстрований на території України 
(крім тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях, 
Автономній Республіці Крим і м. 
Севастополі); 

 
3) для новоствореного бізнесу 
(стартап) суб’єкт підприємництва 
повинен мати бізнес-план щодо 
реалізації інвестиційного проекту, на 
впровадження якого суб’єкт 
підприємництва укладає договір 
фінансового лізингу з уповноваженим 
банком або уповноваженим 
лізингодавцем; 

 
 
4) суб’єкт підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів 
за останні три календарних роки не отримував державної допомоги, що перевищує 
суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, 
установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року; 
 
5) суб’єкт підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів 
за період дії обмежувальних заходів та протягом шести місяців після їх відміни не 
отримував державної допомоги, що перевищує суму, еквівалентну 400 тис. євро, 
визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що 
діяв на останній день фінансового року; 

 
6) суб’єкт підприємництва не підпадає під обмеження щодо надання державної 
підтримки, визначені статтею 13 Закону України “Про розвиток та державну 
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”. 

 
 

Для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 3 пункту 
4 цього Порядку, суб’єкт підприємництва також повинен бути 
сільськогосподарським товаровиробником у значенні, наведеному в Законі 
України “Про державну підтримку сільського господарства України”. 
 

У період дії воєнного стану обмеження суми державної 
підтримки, визначені підпунктами 4 і 5 цього пункту, не 
застосовуються.  
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КРОК 1 
Підприємець ознайомлюється з 
критеріями прийнятності участі у 
Програмі, предметом лізингу 
 
 

КРОК 2 
Підприємець обирає предмет 
лізингу та подає лізингову заявку 
уповноваженому лізингодавцю 

 
 

КРОК 3 
Підприємець та лізингодавець 
укладають договір лізингу 
 

 

КРОК 4 
Передача предмета лізингу 
підприємцю 

 
КРОК 5 
Сплата компенсованого лізингового 
платежу на щомісячній основі 

Алгоритм надання фінансової державної підтримки суб’єктам 
підприємництва за договорами фінансового лізингу 


