
ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 

5-7-9%

Програма фінансової державної 

підтримки суб’єктів мікро- та малого 

підприємництва



МЕТА
✓ Створення нових робочих місць

✓ Офіціалізація та розширення малого бізнесу

✓ Створення нових підприємств

✓ Повернення трудових емігрантів

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 
✓ Розвиток малого підприємництва, в т. ч. шляхом 

фінансування новоствореного бізнесу

✓ Збільшення обсягів виробництва

✓ Експорт та імпортозаміщення

✓ Розвиток переробної галузі

✓ Впровадження інновацій

✓ Високотехнологічне виробництво і енергоефективність



Кредитування виключно інвестиційних цілей:

✓ Придбання нових або таких, що були у використанні 

основних засобів

✓ Модернізація наявних основних засобів

✓ Здійснення будівництва/реконструкції/ремонту в 

приміщеннях ведення основної господарської діяльності 

(крім офісних приміщень)

!!! Не підлягають кредитуванню наступні цілі:

✓ Придбання об’єктів нерухомості
✓ Придбання транспортних засобів (крім тих, що 

використовуватимуться в комерційних цілях)

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ



ВИМОГИ ДО ПОЗИЧАЛЬНИКІВ
Для діючого бізнесуДля новоствореного бізнесу

✓ Start-up, або ФОП/ юридичні особи, що зареєстровані та 

ведуть бізнес менше 12 місяців

✓ Наявність досвіду в галузі, принаймні у одного працівника: 

- для виробництва - від 12 місяців досвіду

- для сфери послуг - від 6 місяців досвіду

(підтвердженням досвіду може бути копія трудової книжки, 

резюме, розміщене на сайтах пошуку роботи, тощо)

✓ Наявний бізнес-план по реалізації проекту

✓ ФОП - громадяни України

✓ Вік Позичальника (для ФОП): від 21 року (на дату звернення) до 65 років (на кінець строку дії договору)

✓ Юридичні особи, власники та кінцеві бенефіціари яких є резидентами України

✓ Річна виручка до 50 млн. грн. (сумарно по ГПК)

✓ Середня кількість працюючих – не більше 50 осіб (сумарно по ГПК)

✓ Відсутня негативна кредитна історія та прострочена заборгованість по кредитам

✓ Відсутність заборгованості перед бюджетом, Пенсійним фондом, фондами загальнообов’язкового державного соціального 

страхування

✓ Відсутні відкриті судові провадження у справі про банкрутство / неплатоспроможність та не перебуває в стані реорганізації / 

ліквідації 

✓ Не отримували протягом останніх 3-х років державну підтримку, що перевищує суму, еквівалентну 200 тисячам євро (сумарно по 

ГПК)

✓ Не здійснюють виробництво, реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют та надання в оренду 

нерухомого майна, що є основним видом діяльності

Загальні вимоги:

✓ Строк ведення бізнесу від 12 місяців

✓ Прибуткова діяльність, за результатами останнього року та

кварталу



УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ

✓ Відкриття поточного рахунку в Банку

✓ Відсутність арешту та блокування 
поточних рахунків

✓ Відсутність публічних обтяжень в ДРОРМ



ОСНОВНІ УМОВИ
✓ Сума кредиту:

від 50 тис. грн. до 1,5 млн. грн. (максимальний ліміт на ГПК в рамках програми)

✓ Валюта кредиту: 
гривня

✓ Термін кредитування:
до 5 років

✓ Графік погашення:
- тіло кредиту - щомісячно рівними частинами до 15 числа кожного місяця
- індивідуальний графік – рівними частинами щорічно протягом періоду погашення (період отримання виручки, 
враховуючи сезонність діяльності позичальника, однак не менше ніж чотири платежі на рік) до 15 числа 
- % по кредиту – щомісячно до 15 числа

✓ Відстрочка платежу по кредиту:
- до 6 місяців, але не більше терміну введення об'єкта кредитування в експлуатацію 

✓ Авансовий платіж клієнта:
- для діючого бізнесу – від 20% вартості об'єкту кредитування
- для нового бізнесу – від 30% вартості об'єкту кредитування

✓ Вид кредиту:
- строковий кредит
- невідновлювальна кредитна лінія

✓ Порука:
- юридичні особи – порука засновників / кінцевих бенефіціарів, що сукупно володіють не менше 50% статутного 
капіталу, а також кожного із засновників / кінцевих бенефіціарів із часткою володіння 20% і більше
- ФОП – порука подружжя  

Увага!!! Банк перераховує кошти із позичкового рахунку Клієнта безготівковим платежем 
виключно на рахунок постачальника/ підрядника/ продавця об’єкту кредитування. Зарахування 

кредитних коштів на поточний рахунок Клієнта не здійснюється



ЦІНОУТВОРЕННЯ 
✓ Компенсаційна процентна ставка:

- від 7% до 5% річних – для Позичальників з розміром річного  
доходу від господарської діяльності від 0 до 25 млн.грн. (сумарно 
по ГПК)

- від 9% до 5% річних – для Позичальників з розміром річного  
доходу від господарської діяльності від 25 млн.грн. до 50 млн.грн. 
(сумарно по ГПК)

Увага!!!

Зниження відсоткової ставки відбувається за створення кожного нового 
робочого місця – більш детально на наступному слайді!!!

✓ Комісія за видачу:
0,5% від суми кредиту (одноразово)

✓ Комісія за обслуговування кредиту:
0,04% від суми кредиту щомісячно протягом першого року 
кредитування

✓ Гарантія Фонду розвитку підприємництва:
0,5% від суми кредиту (для кредитів, які забезпечені такою 
гарантією)

✓ Процентна ставка на прострочену заборгованість:
Діюча ставка + 5 п.п.



Блок-схема щодо  зміни відсоткової ставки за кредитом при зміні 

чисельності працівників протягом строку кредитування

Річна виручка 
Позичальника
0-25 млн. грн.

Ставка при 
отриманні 
кредиту 7%

Ставка 
складе 5%

Ставка 
складе 7%

так

ні

Збереження створених 
робочих місць на рівні 

попереднього 
кварталу або 

створення нових 
робочих місць

Створення нових робочих 
місць порівняно з датою 
укладання кредитного 

договору

Створення не 
менше 2-х нових 

робочих місць 
протягом першого 

кварталу 
кредитування

так

ні

Ставка складе 5%

Ставка складе 7%

так

ні

Ставка знижується 
на 0,5% за кожне 
створене робоче 

місце, але не 
нижче 5%

Ставка складе 7%

Ставка при 
отриманні 
кредиту 9%

Створення нових 
робочих місць 

порівняно з датою 
укладання кредитного 

договору

так

ні

Ставка знижується 
на 0,5% за кожне 
створене робоче 

місце, але не 
нижче 5%

Ставка складе 9%

Річна виручка 
Позичальника
25-50 млн. грн.



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПО КРЕДИТУ МОЖЕ БУТИ: 
✓ Сам об’єкт кредитування, якщо він відноситься до основних видів забезпечення* 

✓ Альтернативне/додаткове забезпечення – майно, що відноситься до основних видів забезпечення*

✓ Гарантія Фонду підтримки підприємництва

*перелік основних видів забезпечення визначено в Положенні про управління ризиком забезпечення кредиту

ЗАСТАВНА ВАРТІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ: 
✓ Акредитованим СОД (на рівні ринкової вартості без ПДВ) – в разі придбання б/в основних засобів та/або в разі 

оформлення в якості забезпечення іншої застави, що відноситься до основних видів забезпечення, або на вимогу банку 

✓ Працівником УОМЗ (на рівні вартості об'єкту кредитування без ПДВ, що вказана в рахунку-фактурі (договорі купівлі-
продажу) - в разі придбання нових основних засобів

✓ Договором купівлі-продажу (на рівні вартості об'єкту кредитування без ПДВ) - в разі придбання нових основних засобів у 
акредитованого банком продавця

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПО КРЕДИТУ


