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mах сума кредиту

Обмеження скасовано.

З врахуванням вимоги про max розмір державної допомоги 200 тис. євро, 

допустима сума фінансування до 50 млн. грн

ІНШІ ПАРАМЕТРИ ФІНАНСУВАННЯ

ЗА БП «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»

Процента ставка

Основні зміни за Програмою (липень 2020)

БАЗОВА по договору: нова маржа

UIRD 3 міс. + 5% (для діючого бізнесу) або +7% (для start up)

КОМПЕНСАЦІЙНА (сплачує Позичальник): без змін

за напрямом 1 – 5 або 7 або 9% річних;

за напрямом 2 - 3% річних;

за напрямом 3 – 0% річних до 31.03.2021 року;

Цільове 

призначення

за напрямом 2 

під 3% річних

Фінансування оборотного капіталу без прив’язки до напрямків 

діяльності та без обмеження використання кредиту на покриття 

постійних (регулярних) витрат по заробітній платі, орендним та іншим 

обов’язковим платежам.
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БП «КРЕДИТУВАННЯ ММCБ ЗА ПРОГРАМОЮ 

«ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»

БП реалізується на виконання державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» в рамках договору 

співробітництва з ФОНДОМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, що є правонаступник НУФ (далі - ФОНД)

суть програми 

Компенсація процентів по кредитам

Механізм компенсації:

• по кредиту проценти нараховуються за Базовою процентною ставкою (БПС), яка розраховується як

Індекс UIRD 3 міс. + 5% для «діючого бізнесу»

Індекс UIRD 3 міс. + 7% для «новоствореного бізнесу»

• Клієнт сплачує проценти за Компенсаційною ставкою (КС), яка залежно від напряму програми 

ставить або 0%, або 3%, або 5% або 7% або 9% річних.

• різницю між БПС та КС сплачує Фонд

старт програми   з 03.02.2020

оновлені умови з 17.07.2020

НАПРИКЛАД: 
Відсотки по кредиту нараховуються у розмірі 14,5% (БПС). 

Позичальник сплачує частину нарахованих процентів у розмірі 7% (КС).

Решту нарахованих процентів в розмірі 7,5% сплачує Фонд. 
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БП «КРЕДИТУВАННЯ ММСБ ЗА ПРОГРАМОЮ 

«ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»

Напрямки, за якими надається фінансова державна підтримка:

розвиток підприємництва,   

збільшення обсягів виробництва, 

експорту, імпортозаміщення, 

високотехнологічного виробництва, 

енергоефективності, впровадження 

інновацій, сприяння створенню нових 

робочих місць та підприємств, 

поверненню трудових мігрантів до України

запобігання виникненню та 

поширенню, локалізації та ліквідації 

спалахів, епідемій та пандемій 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

в Україні, а також для запобігання та 

подолання їх наслідків

рефінансування існуючої кредитної 

заборгованості в банках України:

• надання нового кредиту для

погашення кредиту в іншому банку

• зміни умов діючого кредиту з метою

компенсації процентів

Напрям 1 Напрям 3Напрям 2

Мах сума - до 50 млн грн

Компенсація позичальнику процентів до рівня 

5-7-9% річних 3% річних 0% річних
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ВІДМІННА РЕПУТАЦІЯ 

позитивна кредитна історія

відсутня заборгованість за податками/зборами 

ФОП – резидент України

ЮО – резидент України, учасники якого є 

резидентами, кінцеві власники є фізичними 

особами резидентами України

МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ

не можуть бути зареєстровані на

тимчасово окупованих територіях та

в населених пунктах на лінії зіткнення

ВИМОГИ ДО ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА

БП «ДОСТУПНІ  КРЕДИТИ 5-7-9%»

ВИРУЧКА за рік

сумарно з групою пов’язаних контрагентів (ГПК)

до 100 млн. грн.

до 10 млн. євро – за напрямком 3

ДЛЯ «ДІЮЧОГО БІЗНЕСУ»

Строк здійснення діяльності від 12 місяців

Прибуткова діяльність (за 4 квартали/рік)

ОБМЕЖЕННЯ:
щодо виду діяльності (за програмою): 

• виробництво та/або реалізація зброї, алкогольних 

та тютюнових виробів;

• основним видом є надання нерухомості в оренду

щодо обсягу державної допомоги (за програмою):

клієнт (сумарно з ГПК) за останні/наступні 3 роки не 

отримав державну фінансову підтримку

в сумі понад екв. 200 000 євро

ВЛАСНИЙ ВНЕСОК

мін 20% для «діючого бізнесу»
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БП «КРЕДИТУВАННЯ ММСБ ЗА ПРОГРАМОЮ 

«ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»

Напрям 1: Компенсація процентів до рівня 5, 7 або 9% річних

Цільове призначення:

Компенсаційна ставка:

Максимальна сума

• придбання/модернізація основних засобів/транспортних засобів/ обладнання для використання в 

комерційних та виробничих цілях;

• здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях ведення основної господарської 

діяльності Позичальника (крім офісних приміщень);

• придбання нежитлової нерухомості для провадження діяльності без права передачі в оренду; 

• придбання об’єктів права інтелектуальної власності (франчайзинг);

• поповнення оборотного капіталу, що є невід’ємною частиною проекту, не більше 25% вартості проекту;

• рефінансування заборгованості за кредитам, виданими на вищезазначені цілі

Розмір річного доходу до 50 млн грн (включно) Від 50 млн грн

Мін. приріст робочих місць, працівників 2 - -

Компенсаційна процента ставка, яку сплачує клієнт 5% річних 7% річних 9% річних

50 млн грн

Максимальний строк
на оборотний капітал  - не більше 24 місяців (строк траншу не більше 365 кал. днів)

на інші цілі – не більше 60 місяців 



7

БП «КРЕДИТУВАННЯ ММСБ ЗА ПРОГРАМОЮ 

«ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»

Напрям 2: Компенсація процентів до рівня 3% річних

Цільове призначення

Компенсаційна ставка

• фінансування капітальних витрат для здійснення господарської діяльності виробників 

лікарських та медичних засобів/обладнання (зокрема, аптеки не підпадають);

• рефінансування кредитів з цільовим призначенням, зазначеним вище

• Фінансування оборотного капіталу без прив’язки до напрямків діяльності та без обмеження 

використання кредиту на покриття постійних (регулярних) витрат по заробітній платі, 

орендним та іншим обов’язковим платежам.

3% річних
Аналіз приросту робочих місць та щоквартальний перегляд компенсаційної ставки 

не здійснюється за даним напрямом

Максимальна сума 50 млн грн

Максимальний строк
на покриття постійних витрат - не більше 24 місяців (строк траншу не більше 365 кал. днів)

на інші цілі – не більше 60 місяців 

Включення до Програми:   протягом карантину + 90 днів
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БП «КРЕДИТУВАННЯ ММБ ЗА ПРОГРАМОЮ 

«ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»

Напрям 3: Розмір компенсації - 0% річних

Цільове призначення:

Базова ставка:

Компенсаційна ставка:

1. рефінансування заборгованості Позичальника за кредитами в інших банках;

2. внесення змін до діючих кредитних договорів, укладених з АТ «Ощадбанк» до 01.05.2020 в 

частині зміни умов по сплаті процентів (за винятком кредитів у формі овердрафту).

• до 31.03.2021 р.  БС = Індекс UIRD 3 міс. + 5% (маржа)

• починаючи з 01.04.2021 р. БПС є фіксованою та визначається рішенням кредитним 

комітетом відповідного рівня згідно розміру мінімальної сукупної дохідності згідно Умов 

кредитування клієнтів ММСБ

• 0 %річних  до 31.03.2021 р.

• відповідає базовій процентній ставці з 01.04.2021

Аналіз приросту робочих місць та щоквартальний перегляд компенсаційної ставки не здійснюється

Додаткові вимоги:

• при прийнятті кредитного рішення та протягом строку отримання державної допомоги (31.03.2021) 

забезпечити збереження не менше 60% фонду оплату праці та 80% чисельності персоналу 

порівняно зі станом на 01.03.2020

• відсутність проблемних кредитів станом на 01.03.2020 

Максимальна сума 50 млн грн

Річний дохід : екв. 10млн. евро
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