
КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ 

 

Одержувачем державної підтримки може бути суб’єкт малого, у тому числі 

мікропідприємництва, або середнього підприємництва (далі – ММСП), що 

відповідає наступним критеріям: 

1. ММСП є фізичною особою резидентом, зареєстрованою в установленому законом 

порядку як фізична особа – підприємець або юридичною особою резидентом, 

учасники (засновники) якого є фізичними або юридичними особами — 

резидентами України, у тому числі громадськими об’єднаннями осіб з 

інвалідністю, та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якого є фізичними 

особами - резидентами України.  

2. ММСП відноситься до суб’єктів малого, у тому числі мікропідприємництва, або 

середнього підприємництва та зареєстрований на території України (крім 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і 

тимчасово окупованих окремих територій Донецької та Луганської областей). 

При цьому суб’єктом малого, у тому числі мікропідприємництва, або середнього 

підприємництва для цілей Програми вважається ММСП, річний дохід якого від 

будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10, 2 та 20 млн. євро, 

визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, 

що діяв на останній день звітного періоду.  

Показник річного доходу від діяльності ММСП визначається на підставі 

офіційних звітних даних ММСП за останні 4 (чотири) квартали (для ММСП, що 

подають квартальну звітність) або за останній звітний рік (для ММСП, що 

подають річну звітність). Зазначений в цьому підпункті граничний показник 

річного доходу ММСП розраховується сумарно по всій Групі пов’язаних з ММСП 

контрагентів.  

3. ММСП має бізнес-план щодо реалізації інвестиційного проекту ММСП на 

впровадження якого він залучає фінансовий лізинг від Уповноваженого 

лізингодавця – критерій застосовується для Новоствореного бізнесу (стартап). 

4. ММСП разом з учасниками Групи пов’язаних контрагентів, за будь-який 

трирічний період не отримував державну підтримку, що перевищує суму, 

еквівалентну 200 000,00 євро, визначену за офіційним валютним курсом, 

встановленим Національним банком України, що діяв на останній день 

фінансового року, з урахуванням вимог та критеріїв в частині допомоги на 

подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19, 

встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 200. 

5. ММСП не підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені 

статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні» (за винятком ММСП, на яких дія цієї 

норми Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва» не поширюється відповідно до чинного законодавства України 

протягом відповідного строку, встановленого чинним законодавством України). 
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