Додаток 1
до Протоколу засідання Ради
Фонду розвитку підприємництва
від «26» жовтня 2020 року

ПРОГРАМА
«ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»
(нова редакція)

Урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» (далі – Програма) розроблена у відповідності до
Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого
підприємництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28 (зі
змінами), далі – Порядок.
Відповідно до умов Порядку, Програма реалізується Фондом розвитку підприємництва (далі –
Фонд) через уповноважені, відповідно до умов Порядку, банки (далі – Уповноважені банки).
1. Мета
Програми

1.1. Спрощення доступу суб’єктів мікропідприємництва та малого
підприємництва (далі – ММП) до банківського кредитування з метою
реалізації інвестиційних проектів для збільшення обсягів виробництва,
експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва,
енергоефективності, впровадження інновацій, а також сприяння
створенню нових робочих місць та поверненню трудових мігрантів в
Україну.
1.2. Сприяння запобіганню виникнення та поширення, локалізацї та
ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби
(COVID-19) в Україні, а також сприяння запобіганню та подоланню їх
наслідків.
1.3. Рефінансування існуючої заборгованості за кредитами ММП в банках
України.

2. Цілі на які

1.4. В рамках Програми під:
«інвестиційним проектом» розуміється проект,
пов'язаний з
реалізацією повного циклу інвестицій (від моменту вкладення
грошових коштів до здачі проекту в експлуатацію та одержання ММП
прибутку), який передбачає фінансування Уповноваженим банком
витрат ММП з реалізації ним інвестиційного проекту, шляхом надання
ММП кредитних коштів на ціль(-лі), зазначену(-ні) в пункті 2.1. та/або
абзаці 2 пункту 2.2. Програми.
«рефінансуванням» розуміється:
- надання Уповноваженим банком кредиту на погашення заборгованості
ММП за діючим кредитом, наданим Уповноваженим банком або іншим
банком України та/або
- зміна умов діючого кредитного договору, укладеного ММП з
Уповноваженим банком, зокрема, зміна розміру процентної ставки за
кредитом, що підлягає сплаті ММП, з метою надання йому державної
підтримки, у вигляді компенсації процентів, передбаченої цією
Програмою.
Рефінансування уповноваженим банком заборгованості за діючим
кредитом ММП повинно відбуватися із збереженням виду такого кредиту
за схемою його надання (кредитна лінія, револьверний кредит
(поновлювальна кредитна лінія), овердрафт тощо).
2.1. Для досягнення мети, визначеної пунктом 1.1. Програми, кредити
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надаються
кредити
-

-

3. Строк
звернення ММП
для участі у
Програмі

4. Механізм
реалізації
Програми

надаються на інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням
господарської діяльності ММП, а також на цілі, пов’язані із здійсненням
Уповноваженим банком рефінансування заборгованості ММП за
кредитом(-ами), наданим(-ми) банком(-ами) України, а саме на цілі:
придбання та/або модернізацію основних засобів ММП, за винятком
придбання
транспортних
засобів
(крім
тих,
що
будуть
використовуватись в комерційних та виробничих цілях);
придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою
провадження ММП господарської діяльності, без права передачі такої
нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;
здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, у яких
ММП провадить основну господарську діяльність (крім офісних
приміщень), які на праві власності або користування належать ММП;
придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами
комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією ММП
інвестиційного проекту;
фінансування оборотного капіталу ММП, обсягом не більше 25% від
вартості інвестиційного проекту, коли необхідність у такому
оборотному капіталі є невід’ємною частиною витрат ММП на
реалізацію інвестиційного проекту, який має повністю або частково
фінансуватися за рахунок кредитних коштів, наданих Уповноваженим
банком на умовах Програми на ціль(-лі), визначену(-ні) підпунктами
«а)» - «d)» пункту 2.4. Договору.

2.2. Для досягнення мети, визначеної пунктом 1.2. Програми, кредити
надаються на цілі:
інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням ММП господарської
діяльності з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів
та/або медичного обладнання, а також на цілі, пов’язані із здійсненням
уповноваженим банком рефінансування заборгованості ММП за
кредитом(-ами), наданим(-ми) банком(-ами) України, на зазначені в
цьому абзаці цілі;
фінансування оборотного капіталу ММП.
2.3. Для досягнення мети, визначеної пунктом 1.3. Програми, кредити
надаються для рефінансування заборгованості ММП за кредитом(ами),
наданим(-ими)
банком(-ми)
України
(в
тому
числі,
Уповноваженим банком).
Уповноважений банк зобов’язаний здійснювати контроль за належним
використанням ММП кредитних коштів відповідно до їх цільового
призначення.
3.1. Строк, протягом якого ММП може звернутися за отриманням
Державної підтримки, становить п’ять років з дати набрання чинності
Порядком.
3.2. Для реалізації мети надання Державної підтримки, визначеної
пунктами 1.2. та 1.3. Програми, ММП може звернутися за отриманням
Державної підтримки за кредитом, що надається на цілі, визначені
пунктами 2.2. та 2.3. Програми, протягом строку дії карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, або обмежувальних заходів, пов’язаних
із її поширенням, та протягом 90 днів з дня його (їх) відміни.
4.1. Спрощення
доступу
ММП
до
банківського
кредитування
забезпечуватиметься за рахунок використання таких інструментів
фінансової державної підтримки (далі – Державна підтримка):
-

часткової компенсації Фондом процентних ставок за кредитами, що
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надаються ММП для реалізації мети, визначеної пунктом 1 цієї
Програми наданими (далі – Компенсація процентів);
-

надання Фондом гарантій на портфельній основі Уповноваженим
банкам за кредитами, наданими ММП (далі – Гарантія).
Державна підтримка у вигляді Гарантії Фонду надається виключно в
поєднанні з підтримкою у вигляді Компенсації процентів.

За кредитом, наданим ММП на ціль, визначену п. 2.3. Програми,
державна підтримка у вигляді Гарантії Фонду не надається.
4.2. Фінансування проектів ММП в рамках Програми відбуватиметься за
рахунок власних кредитних ресурсів Уповноважених банків, які для
забезпечення їх доступності будуть поєднуватись з Компенсацією
процентів та Гарантіями Фонду.
4.3. Уповноважений банк здійснює відбір, оцінку кредитоспроможності
ММП та кредитування ММП відповідно до власних правил, процедур
та банківських продуктів з урахуванням вимог, визначених Програмою.
5. Цільова група
Програми (ММП)

Критерії класифікації ММП

фізичні особи-підприємці або
юридичні особи

5.1. Для кредитів, наданих на цілі, визначені пунктами 2.1. та 2.2. цієї
Програми:
Річний дохід від господарської еквівалент 10 млн. євро (визначений
діяльності не перевищує суму*
за офіційним валютним курсом,
установленим Національним банком
України, що діяв на останній день
звітного періоду)
5.2. Для кредитів, наданих на цілі, визначені пунктом 2.3. цієї
Програми:
1) Річний дохід від господарської
еквівалент 10 млн. євро
діяльності не перевищує суму*
(визначений за офіційним валютним
курсом, установленим
Національним банком України, що
діяв на останній день звітного
періоду)
2) Забезпечення збереження фонду
60%
оплати праці працівників ММП на
(порівняно із станом на
рівні не менше**
1 березня 2020)
3) Забезпечення
збереження
середньої
чисельності
працівників ММП на рівні не
менше**

80%
(порівняно із станом на
1 березня 2020)

4) Проблемна заборгованість за
кредитами ММП в банках України

0%
(станом на 1 березня 2020)

* Показник річного доходу ММП від здійснення ним господарської

діяльності визначається на підставі офіційних звітних даних ММП за
останні 4 (чотири) квартали (для ММП, що подає квартальну звітність)
або за останній звітний рік (для ММП, що подає річну звітність) сумарно
по всій групі пов’язаних з ММП контрагентів (далі – ГПК), яка
визначається відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання
діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368 (зі
змінами). При цьому ММП не може входити до групи пов’язаних
контрагентів, які не відповідають зазначеному в цьому пункті Програми
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граничному
показнику
календарних кварталів.

щонайменше

протягом

останніх

двох

** Критерій застосовується для ММП, що використовує працю найманих

6. Вимоги
прийнятності
для ММП

працівників. Дотримання ММП зазначених в підпунктах 2 та 3 п. 5.2.
Програми граничних показників перевіряються уповноваженим банком
на дату укладення ним з ММП відповідного кредитного договору та в
подальшому – кожного календарного кварталу, протягом періоду
надання державної підтримки ММП (до 31.03.2021) в порядку,
передбаченому договором(-ами), укладеним(-ми) Уповноваженим
банком з Фондом в рамках реалізації Програми.
6.1 Учасником Програми може стати ММП щодо якого дотримуються
наступні критерії прийнятності:
 ММП зареєстровано на території України (за виключенням тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і
тимчасово окупованих окремих територій Донецької та Луганської
областей) та є суб’єктом мікро або малого підприємництва;
 ММП є юридичною особою, учасники (засновники) якого є фізичними
або юридичними особами — резидентами України та кінцеві
бенефіціарні власники (контролери) якого є фізичними особами резидентами України; або
 ММП є фізичною особою, зареєстрованою в установленому законом
порядку як фізична особа - підприємець;
 ММП є резидентом України;
 ММП сумарно з учасниками групи пов’язаних контрагентів за останні
три календарних роки не отримував державну допомогу, що
перевищує суму, еквівалентну 200 000 євро, визначену за офіційним
валютним курсом, встановленим Національним банком України, що
діяв на останній день останнього фінансового року, згідно з Законом
України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»;
 ММП не підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки,
визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну
підтримку малого і середнього підприємництва», а саме:
- не є кредитною організацією, страховою організацією, інвестиційним
фондом, недержавним пенсійним фондом, професійним учасником
ринку цінних паперів, ломбардом;
- не є нерезидентом України, за винятком випадків, передбачених
міжнародними договорами України;
- не здійснює виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів, обмін валют;
- не здійснює надання в оренду нерухомого майна, що є одним з
основних видів діяльності;
- не визнаний банкрутом або стосовно якого порушено справу про
банкрутство;
- не перебуває у стадії припинення юридичної особи або припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
- не подав завідомо недостовірні відомості та документи під час
звернення за наданням Державної підтримки;
- не має заборгованості перед бюджетом, Пенсійним фондом України,
фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;
- не отримав державну допомогу з порушенням умов її надання або умов
щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в
установленому порядку.
Для новостворених МПП
Для діючих ММП
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(стартап)

7. Процедура
набуття ММП
статусу
учасника
Програми

Ведення господарської діяльності з Ведення господарської діяльності з
моменту реєстрації не перевищує моменту реєстрації перевищує 12
12 місяців (разом з ГПК за місяців та факт ведення такої
господарської
діяльності
наявності);
підтверджується
документально.
Ведення господарської діяльності
ММП
з
моменту
реєстрації
перевищує 12 місяців (разом з ГПК
за наявності) у разі, коли факт
ведення
ним
господарської
діяльності
не
підтверджується
документально.
Наявність
досвіду
та
обґрунтованого бізнес-плану для
реалізації інвестиційного проекту
7.1 ММП має перевірити свою відповідність критеріям прийнятності
Програми, розміщенним на веб-сайті Програми: https://5-7-9.gov.ua/.
7.2 У разі відповідності ММП зазначеним критеріям ММП має подати
заявку на участь у Програмі будь-якому з Уповноважених банків,
інформація про які розміщена на веб-сайті Програми.
7.3 У разі відсутності у новоствореного ММП достатніх знань для
підготовки обґрунтованого бізнес-плану свого інвестиційного проекту,
такий ММП може пройти навчання, відповідно до інформації,
розміщеної на веб-сайті Програми.
7.4 Уповноважений банк інформує ММП про дату першої зустрічі для
подачі ММП наступних документів (за формою, визначеною Фондом):
заявки на участь у Програмі; згоди на передачу інформації про ММП та
суми отриманої ним державної допомоги в рамках Програми та довідку
про суми отриманої ММП й Групою пов’язаних контрагентів державної
допомоги.
7.5 ММП подає Уповноваженому банку заявку на участь у Програмі разом
з додатками до неї та в залежності від типу проекту отримує від
Уповноваженого банку перелік документів, які мають бути підготовлені
та надані банку разом із заявкою на отримання кредиту. На цьому
етапі, Уповноважений банк перевіряє відповідність ММП критеріям
прийнятності Програми.
7.6 ММП подає Уповноваженому банку заявку на отримання кредиту
разом з переліком необхідних документів, в т.ч. і бізнес-планом
інвестиційного проекту (для новостворених ММП, в рамках
кредитування його інвестиційного проекту).
7.7 У разі позитивного рішення Уповноваженого банку щодо видачі
кредиту ММП та його участі у Програмі з можливістю отримання
Державної підтримки, відбувається укладання кредитного договору між
ММП та Уповноваженим банком.
7.8 Кредитні кошти (за виключенням тих, що надаються на фінансування
оборотного капіталу ММП або на рефінансування його заборгованості
за кредитом) надаються ММП шляхом їх перерахування
Уповноваженим банком на рахунок Постачальника(-ів) ММП, який(які)
для цілей реалізації відповідного інвестиційного проекту здійснює(-ють)
продаж, постачання товарів, надає послуги або виконує роботи.
Постачальником не може бути особа, що входить до Групи пов’язаних
контрагентів ММП або входила до Групи пов’язаних контрагентів ММП
протягом 6 (шести) місяців до дати укладання кредитного договору між
ММП та Уповноваженим банком за Програмою.
7.9 ММП сплачує проценти за Компенсаційною процентною ставкою
(визначеною пунктом 13 Програми) з врахуванням її можливої зміни
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8. Максимальна
сума кредиту

9. Строк
кредитування
ММП

10. Відстрочка
платежу

11. Розмір
власного внеску

залежно від кількості створених ММП нових робочих місць (за умови,
що цей критерій застосовується до ММП за умовами Порядку та
Програми), протягом всього строку кредитування за умови вчасного та
у повному обсязі виконання ММП своїх зобовʼязань за кредитним
договором, з урахуванням умов пункту 14.4. Програми.
7.10 Уповноважений банк здійснює моніторинг:
- ефективності реалізації ММП його інвестиційного проекту;
- додержання ММП ліміту Державної допомоги, а також того, що ММП не
підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені
статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку
малого і середнього підприємництва в Україні»;
- додержання ММП, що отримав кредит на цілі, визначені пунктом 2.3.
цієї Програми, критеріїв, визначених пунктом 5.2. Програми (за умови
застосування таких критеріїв до ММП).
Уповноважений банк здійснює такий моніторинг в порядку,
передбаченому відповідним(-ми) договором(-ами), укладеним(-ми) ним
з Фондом в рамках реалізації Програми.
8.1 Максимальна сума кредиту(-тів), наданого(-их) Уповноваженим банком
(всіма уповноваженими банками за Програмою), за яким(-ми) ММП та
учасники ГПК може(-уть) отримати Державну підтримку потягом строку
дії Програми не обмежується.
Під час погодження максимальної суми кредиту, що надається ММП в
рамках Програми, Уповноважений банк зобов’язаний враховувати
обмеження щодо Ліміту державної допомоги, наведеного в п. 25
Програми.
9.1 Максимальний строк кредитування, протягом якого може надаватись
ММП Державна підтримка за Програмою, становить:
- 60 місяців - на реалізацію інвестиційного проекту, а також на цілі,
пов’язані із здійсненням уповноваженим банком рефінансування
заборгованості ММП за кредитом(-ами), наданим(-ми) банком(-ами)
України;
- 24 місяці - на фінансування оборотного капіталу ММП.
9.2 У разі реструктуризації або пролонгації строку кредитування ММП,
максимальний строк кредитування може перевищувати, відповідно, 60
або 24 місяці, але за період, що перевищує 60 або 24 місяці з дати
укладення відповідного кредитного договору, Державна підтримка не
надається.
10.1 Кредит може надаватися Уповноваженим банком ММП з
відстроченням платежу щодо повернення такого кредиту / його
частини та щодо сплати процентів за кредитом - на строк не більше
ніж:
- 6 місяців – для кредитів, наданих на цілі, передбачені пунктом 2.1. та
абзацом 2 пункту 2.2. Програми;
- 9 місяців – для кредитів, наданих на цілі, передбачені абзацом 3
пункту 2.2. Програми;
- до 31 грудня 2020 року - для кредитів, наданих на цілі, передбачені
пунктом 2.3. Програми.
Не вважається відстрочкою платежу, відтермінування погашення ММП
основної заборгованості за кредитом, якщо таке відтермінування
передбачено умовами банківського продукту та пов’язане із
специфікою роботи галузі господарства до якої відноситься діяльність
ММП
(наприклад,
у
звʼязку
із
сезонністю
виробництва
товарів/виконання робіт/надання послуг ММП).
11.1 Уповноважений банк забезпечує кредитування інвестиційних проектів
ММП за умови участі ММП в реалізації інвестиційного проекту
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ММП

12. Забезпече
ння за кредитом
13. Базова
процентна
ставка

власними коштами (за виключенням здійснення рефінансування
заборгованості ММП за кредитом, наданим на реалізацію
інвестиційного проекту) в розмірі:
Для Новостворених ММП (стартап)
Для Діючих ММП
не менше 30% від вартості
не менше 20% від вартості
інвестиційного проекту
інвестиційного проекту
12.1 Зобов’язання ММП за кредитним договором, укладеним з
уповноваженим банком, можуть бути забезпечені будь-яким
майном/майновими правами, фінансовою порукою тощо, окрім
застави майнових прав за договором банківського вкладу.
13.1 Базова процентна ставка за кредитом ММП, за яким може
надаватись Державна підтримка у вигляді Компенсації процентів, не
може перевищувати розмір, визначений за формулою:
Для Новостворених
Для Діючих ММП
Для ММП, що отримали
МПП
кредит на цілі,
визначені п. 2.3.
Програми*
Індекс UIRD (3міс.) + 7% Індекс UIRD (3міс.) + 5% Індекс UIRD (3міс.) + 5%

* Базова процентна ставка для цієї категорії ММП підлягає застосуванню до

14. Компенсац
ійна процентна
ставка

31 березня 2021 року. Після 31 березня 2021 року за кредитом ММП
застосовується процентна ставка, визначена відповідним кредитним
договором, укладеним ММП з Уповноваженим банком.
13.2. Базова процентна ставка за кредитом ММП є змінюваною та має
переглядатись Уповноваженим банком на щоквартальній основі з
урахуванням зміни індексу UIRD (3 міс.)
13.3. Максимальний розмір Базової процентної ставки, що може бути
застосований за кредитом ММП, не може бути вищим 30% (тридцять
процентів) річних
14.1 Розмір Компенсаційної процентної ставки за кредитом ММП в рамках
Програми визначається в залежності від таких умов:
Умови

Група 1

Група 2

Цільове
призначення
кредиту відповідно до цієї
Програми

пункт 2.2

пункт 2.1

Розмір річного доходу від
господарської
діяльності
ММП на дату укладання
кредитного договору, млн.
гривень

від 0 до
суми,
еквівалентної 10 млн.
євро
(включно)

від 0 до 50
(включно)

від 0 до 50
(включно)

більше 50

Мінімальний приріст робочих
місць ММП, працівників

0

2

0

0

Розмір
компенсаційної
процентної ставки,
відсотків річних

3

5

7

9

Для кредитів, наданих на цілі, визначені пунктом 2.3. цієї Програми (далі –
Група 3), компенсація процентів надається на користь ММП з метою
зниження його фактичних витрат на сплату Базової процентної ставки до
рівня 0 відсотків річних. Така Компенсаційна процентна ставка (0%
річних) застосовується за кредитом ММП до дати його погашення, але не
довше ніж до 31 березня 2021 року.
Після 31 березня 2021 року ММП повинен сплачувати процентну ставку за
кредитом відповідно до умов, визначених кредитним договором,
укладеним ММП з Уповноваженим банком.
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14.2. Уповноважений банк проводить аналіз приросту робочих місць ММП
лише Групи 2 (зміни середньооблікової кількості штатних працівників
ММП) кожного календарного кварталу протягом усього строку
кредитування ММП, впродовж якого йому надається державна
підтримка, і у разі його зменшення/збільшення - здійснює відповідне
коригування Компенсаційної процентної ставки.
Уповноважений банк зобов’язаний забезпечувати регулярне та
своєчасне
подання
ММП
звітної
інформації
про
зміну
середньооблікової кількості штатних працівників для проведення
щоквартального аналізу приросту/скорочення робочих місць за
Програмою.
Під час аналізу приросту/скорочення робочих місць ММП,
Уповноважений
банк
зобовʼязаний
враховувати
зміни
середньооблікової кількості штатних працівників за останній місяць
попереднього звітного календарного кварталу у всіх інших учасників
групи пов’язаних контрагентів.
На підставі проведеного аналізу Уповноважений банк відповідно до
умов кредитного договору переглядає розмір Компенсаційної
процентної ставки на наступний звітний календарний квартал.
Результати такого аналізу Уповноважений банк надає Фонду в
рамках квартальної звітності за формою, встановленою Фондом.
14.3. Умови застосування розміру Компенсаційної процентної ставки за
кредитом, наданим ММП, визначаються кредитним договором з
урахуванням таких вимог:
14.3.1. для ММП Групи 2 з розміром річного доходу від нуля до
50 млн. гривень (включно) на дату укладення кредитного договору
Компенсаційна процентна ставка встановлюється на рівні 7 відсотків
річних.
У разі виконання ММП вимоги щодо приросту нових робочих місць
(збільшення середньооблікової кількості штатних працівників ММП), а
саме — створення не менше двох нових робочих місць протягом
періоду, що завершується першим повним календарним кварталом
кредитування ММП, Компенсаційна процентна ставка знижується до
рівня 5 відсотків річних та застосовується в наступному
календарному кварталі.
У подальшому протягом строку кредитування за умови збереження
ММП робочих місць на рівні звітного (попереднього) календарного
кварталу або створення нових робочих місць Компенсаційна
процентна ставка залишається на рівні 5 відсотків річних.
У разі зменшення середньооблікової кількості штатних працівників за
останній місяць звітного (попереднього) календарного кварталу
Компенсаційна процентна ставка за кредитом, наданим ММП, на
наступний календарний квартал збільшується на 1 процентний
пункт
за
кожного
штатного
працівника,
який
був
скорочений/звільнений
протягом
звітного
(попереднього)
календарного кварталу (збільшення процентної ставки не
застосовується за умови, якщо після скорочення/звільнення
працівника(-ів) суб’єктом підприємництва, його середньооблікова
кількість штатних працівників знаходиться на рівні не менше,
зафіксованого Уповноваженим банком за результатами періоду, що
завершився першим повним календарним кварталом кредитування, а
саме: з урахуванням двох нових робочих місць, створених протягом
зазначеного періоду), але в будь-якому випадку розмір
Компенсаційної процентної ставки за кредитом, наданим ММП, не
може бути вище 7 відсотків річних;
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та виплати
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14.3.2. для ММП Групи 2 з розміром річного доходу більше 50 млн.
гривень на дату укладення кредитного договору Компенсаційна
процентна ставка встановлюється на рівні 9 відсотків річних;
14.3.3. для ММП Групи 2, до яких застосовується компенсаційна
процентна ставка 7 або 9 відсотків річних, протягом строку
кредитування Компенсаційна процентна ставка зменшується або
збільшується за результатами щоквартального перегляду
Уповноваженим банком на 0,5 процентного пункту за кожне
створене/скорочене ММП робоче місце (збільшення/зменшення
середньооблікової кількості штатних працівників ММП за останній
місяць звітного (попереднього) календарного кварталу порівняно з
аналогічним показником за останній місяць календарного кварталу,
що передував даті укладення кредитного договору), але в будьякому разі розмір Компенсаційної процентної ставки за кредитом,
наданим ММП, не може бути нижче 5 відсотків річних та не може
бути вище відповідно 7 або 9 відсотків річних.
14.4. Уповноважений банк на щоквартальній основі зобов’язаний
контролювати середньооблікову кількість штатних працівників ММП
та з урахуванням ГПК та у разі її зміни здійснювати відповідне
коригування розміру Компенсаційної процентної ставки протягом
всього строку кредитування в рамках Програми. Зазначені в цьому
пункті 14.4. Програми дії Уповноважений банк здійснює лише щодо
ММП Групи 2.
14.5. Для ММП Групи 3 Уповноважений банк проводить аналіз дотримання
ММП критеріїв, визначених підпунктами 2 та 3 пункту 5.2. Програми,
кожного
календарного
кварталу
протягом
усього
строку
кредитування ММП, впродовж якого йому надається державна
підтримка.
14.6. У разі неподання, невчасного подання ММП до Уповноваженого банку
звітності для підтвердження середньооблікової кількості штатних
працівників (для ММП Групи 2 та Групи 3) та розміру фонду оплати
праці
таких
працівників
(для
ММП
Групи
3)
всі
зменшення/встановлення Компенсаційної процентної ставки на
наступний звітний квартал анулюються з можливістю їх відновлення
після вчасної подачі ММП до Уповноваженого банку даних звітності.
15.1. Сума Компенсації процентів за кредитом ММП розраховується
Уповноваженим банком на дату сплати процентів на щомісячній
основі, як різниця між сумами нарахованих процентів за кредитом
ММП із застосуванням Базової процентної ставки та Компенсаційної
процентної ставки.
15.2. Виплата сум Компенсацій процентів за кредитами ММП
здійснюється на щомісячній основі з використання рахунку умовного
зберігання (ескроу) (далі – Ескроу рахунок), який Фонд відкриває в
Уповноваженому
банку.
Відкриття
та
обслуговування
Уповноваженим банком Ескроу рахунку Фонду має здійснюватися
без стягнення плати та без нарахування Уповноваженим банком
процентів за залишками коштів на Ескроу рахунку.
15.3. Уповноважений банк за умови вчасного та в повному обсязі
виконання ММП зобов’язань за кредитним договором (з
урахуванням пункту 15.4. Програми) перераховує суму Компенсації
процентів з Ескроу рахунку Фонду на рахунок ММП в оплату
процентів за кредитом ММП.
15.4. Якщо протягом місяця, за який підлягають сплаті ММП проценти за
користування кредитом, мало місце порушення ММП умов
кредитного договору (виникнення простроченої заборгованості за
кредитом), а саме:
9

а) прострочення виконання ММП зобов’язання зі сплати частини/повної
суми основної заборгованості за кредитом (відповідно до
встановленого графіку погашення заборгованості за кредитом)
та/або
б) прострочення виконання ММП зобов’язання зі сплати частини
нарахованих процентів за кредитом (за Компенсаційною
процентною ставкою, що підлягає застосуванню протягом місяця, за
який сплачуються проценти),
Компенсація процентів за кредитом ММП надається за календарний
місяць протягом якого строк існування будь-якого із вищезазначених
порушень ММП умов кредитного договору, не перевищував 15
календарних днів.
15.5. Надання Компенсації процентів за кредитом ММП призупиняється за
період (календарний місяць), в якому має місце порушення ММП
умов кредитного договору, визначене п. 15.4. Програми.
У випадку припинення порушення ММП умов кредитного договору
та, відповідно, відсутності підстав для призупинення надання
Фондом Державної підтримки ММП, сплата Компенсації процентів за
кредитом ММП відновлюється з наступного календарного місяця за
місяцем в якому ММП було усунене зазначене порушення умов
кредитного договору, в т.ч. внаслідок реструктуризації простроченої
заборгованості за кредитом ММП.
15.6. Уповноважений банк, у випадку невчасного перерахування / не
перерахування коштів Компенсації процентів ММП на Ескроу рахунок
Фонду, має забезпечити безперервність кредитування ММП на
умовах Програми, цього Договору та кредитного договору,
укладеного з ММП (із застосуванням Компенсаційної процентної
ставки).
Уповноважений банк здійснює перерахування з Ескроу рахунку
коштів ММП за умови наявності на Ескроу рахунку грошових коштів у
сумі, достатній для такого перерахування. Переказ коштів на користь
ММП здійснюється Уповноваженим банком на підставі платіжних
документів. У випадку недостатності на Ескроу рахунку Фонду
грошових коштів в сумі, необхідній для перерахування Компенсації
процентів всім ММП, що мають право на її отримання,
Уповноважений банк здійснює таке перерахування на користь ММП в
сумі, пропорційній належної до сплати на їх користь коштів
Компенсації процентів в загальній сумі наявних коштів на Ескроу
рахунку на день такого перерахування.
Неможливість здійснення уповноваженим банком перерахування
коштів для Компенсації процентної ставки за кредитом ММП, у зв’язку
із відсутністю на Ескроу рахунку необхідної суми коштів, впродовж не
більше 6 місяців поспіль, не має бути підставою для Уповноваженого
банку визнавати таку заборгованість ММП зі сплати процентів за
кредитним договором, простроченою.
Нараховані Уповноваженим банком проценти за кредитом ММП за
Період відсутності коштів, підлягають сплаті ММП Уповноваженому
банку, відповідно до умов кредитного договору, укладеного ММП з
Уповноваженим банком.
15.7. Надання Фондом Державної підтримки на користь ММП за Програмою
здійснюється в межах отриманих Фондом коштів, передбачених у
державному бюджеті України на реалізацію Програми.
15.8. У випадку відновлення фінансування Програми Фонд, на підставі
Реєстрів ММП, перераховує на Ескроу рахунок кошти в розмірі
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необхідному для Компенсації процентів за кредитами ММП за
попередні періоди.

16. Підвищена
(штрафна)
процентна
ставка

17. Комісія за
надання
кредиту
18. Комісія за
операційні
витрати
19. Плата ММП
за Гарантію
Фонду
20. Плата
Уповноваженим
банком за
Гарантію Фонду
21. Розмір
покриття
Гарантією

22. Умови
розподілу
коштів від
звернення
стягнення на
забезпечення за
кредитом

При надходженні коштів на Ескроу рахунок, Уповноважений банк
перераховує ММП кошти Компенсації процентів за попередні періоди:
- на поточний рахунок ММП, якщо ММП самостійно сплатило
відповідну суму процентів Уповноваженому банку; або
- на рахунок для обліку нарахованих процентів, у т.ч. прострочених, за
відповідним кредитом, якщо ММП не сплатило відповідну суму
процентів Уповноваженому банку.
16.1 Уповноважений банк має право на застосування підвищеної
(штрафної) процентної ставки за кредитом ММП у разі порушення
останнім умов кредитного договору. Така підвищена (штрафна)
процентна ставка
за
кредитом
може бути
встановлена
Уповноваженим банком виключно на період, протягом якого ММП
порушував умови кредитного договору, та не може перевищувати
розміру Базової процентної ставки більше ніж на 5 процентних
пунктів. Підвищена (штрафна) процентна ставка за кредитом ММП не
може застосовуватися до вимог щодо приросту (збереження) робочих
місць ММП.
16.2 В розрахунку суми Компенсації процентів Уповноважений банк не
повинен враховувати підвищену (штрафну) процентну ставку за
кредитом ММП (у випадку її застосування за кредитом ММП).
17.1 Уповноважений банк має право стягнути з ММП одноразову комісію,
пов’язану із наданням кредиту, в розмірі не більше ніж 0,5% (нуль
цілих п’ять десятих відсотка) від суми наданого кредиту ММП.
18.1 Уповноважений банк має право стягнути з ММП комісії для покриття
операційних витрат з обслуговування кредиту ММП, які у сукупності
за весь строк дії кредитного договору повинні становити не більше
ніж 0,5% (нуль цілих п’ять десятих відсотка) від суми наданого
кредиту ММП.
19.1 Уповноважений банк має право стягнути з ММП плату за отримання
Гарантії Фонду за кредитом ММП в розмірі не більше ніж 0,5% (нуль
цілих п’ять десятих) відсотка річних від суми заборгованості ММП
за кредитом включеним до кредитного портфеля ММП, за яким
Фондом надано Гарантію.
20.1. За надання Гарантії Фондом Уповноважений банк сплачує Фонду
комісію в розмірі 0,5% (нуль цілих п’ять десятих) відсотка річних від
суми гарантованого Фондом кредитного портфелю ММП
21.1 За кредитом ММП, включеним Уповноваженим банком до кредитного
портфелю ММП, Фонд надає портфельну Гарантію з таким рівнем
покриття:
Для Новостворених ММП (стартап)
Для Діючих ММП (за виключенням,
та для ММП, що залучили кредит
тих, що залучили кредит для
для реалізації цілей, визначених
реалізації цілей, визначених пунктом
пунктом 2.2. Програми
2.2. Програми)
80% від основної суми
50% від основної суми
заборгованості за кредитом ММП
заборгованості за кредитом ММП
22.1 Кошти, отримані Уповноваженим банком у задоволення своїх вимог,
як кредитора, зокрема, від звернення стягнення на предмет
забезпечення,
погашення
ММП
та/або
третьою
особою
заборгованості за кредитом ММП, за яким Фондом здійсненого
виплату по Гарантії , розподіляються між Фондом та Уповноваженим
банком в таких пропорціях:
Для Новостворених ММП (стартап)
Для Діючих ММП (за виключенням,
та для ММП, що залучили кредит
тих, що залучили кредит для
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для реалізації цілей, визначених
реалізації цілей, визначених пунктом
пунктом 2.2. Програми
2.2. Програми)
80% отриманої суми Уповноважений 50% отриманої суми Уповноважений
банк перераховує Фонду
банк перераховує Фонду
23. Максималь 23.1 Максимальний рівень виплат, який Фонд може здійснити на користь
ний рівень
Уповноваженого банку за Гарантією не може перевищувати 50% від
виплати за
загальної прогарантованої суми по всіх кредитах ММП, що були
Гарантією
включені до відповідного кредитного портфелю за якими надана
Гарантія Фонду
24. Допустима
24.1 Частка проблемних кредитів в кредитному портфелі ММП
частка
Уповноваженого банку, за яким Фондом надана Гарантія, не може
проблемних
перевищувати:
кредитів ММП
- 25 відсотків - за кредитним портфелем ММП, що належить до
категорії Діючого бізнесу;
- 35 відсотків - за кредитним портфелем ММП, що належить до
категорії Новоствореного бізнесу (стартап) та ММП, яким надані
кредити на цілі, визначені п. 2.2. цієї Програми.

25. Ліміт
Державної
допомоги

24.2 У випадку перевищення Уповноваженим банком вказаного рівня
проблемної заборгованості, Фонд має право призупинити
співробітництво з Уповноваженим банком до дати зменшення рівня
такої проблемної заборгованості до критично допустимого — 25 або
35 відсотків (в залежності від категорії бізнесу).
25.1 З урахуванням вимог пункту 9 статті 1 розділу 1 «Загальні
положення» Закону України «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання» сума державної допомоги, що надається ММП, з
урахуванням ГПК, за цією Програмою та за будь-якими іншими
напрямами державної допомоги (не залежно від її форм та джерел)
сукупно не може перевищувати за будь-який трирічний період суму,
еквівалентну 200 000,00 євро, визначену за офіційним валютним
курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на
останній день фінансового року (далі – Ліміт державної допомоги).
25.2 Сума отриманої ММП Державної допомоги у вигляді Компенсації
процентів визначається як різниця між сумою розрахованих
Уповноваженим банком процентів за кредитом ММП на підставі
середньої ринкової процентної ставки, яка визначається за даними
Національного
банку
України
за
посиланням:
https://bank.gov.ua/files/Procentlastb_KR.xls, та сумою нарахованих
процентів за кредитом ММП, з урахуванням Компенсаційної
процентної ставки.
25.3 Сума отриманої ММП Державної підтримки за Програмою, у вигляді
Гарантії Фонду, визначається:
- до настання гарантійного випадку: як розмір кредитного ризику за
відповідним кредитом, наданим Уповноваженим банком ММП,
визначений у відповідності до вимог Положення про визначення
банками України розміру кредитного ризику за активними
банківськими операціями, затвердженого Постановою Правління
Національного банку України 30.06.2016 №351;
-

після настання гарантійного випадку: як сума фактично сплачених
Гарантом коштів Уповноваженому банку за відповідним кредитом
ММП, зменшена на суму перерахованих Фонду грошових коштів,
отриманих Уповноваженим банком в задоволення своїх вимог, як
кредитора за кредитним договором, укладеним з ММП, за яким
Фондом здійснена сплата Уповноваженому банку в рамках наданої
ним вимоги за Гарантією.
25.4 Уповноважений банк зобов’язаний, в порядку, передбаченому
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26. Вимоги до
кредитування
ММП
Уповноваженим
и банками
27. Критерії
прийнятності,
що
застосовуються
до
Уповноважених
банків

28. Види
діяльності ММП
заборонені для
фінансування в
рамках
Програми
29. Вимоги до
поширення
інформації про
Програму

відповідним договором, укладеним між Фондом та уповноваженим
банком, здійснювати моніторинг розміру отриманої ММП державної
допомоги (дотримання ММП Ліміту державної допомоги) протягом
всього строку надання йому державної підтримки за Програмою.
25.5 У випадку виявлення Уповноваженим банком та/або Фондом Факту
перевищення Ліміту Державної допомоги ММП з урахуванням ГПК,
надання Фондом Державної підтримки ММП за Програмою
припиняється з дати виявлення зазначеного факту.
26.1 Уповноважений банк зобов’язаний враховувати суму Компенсації
процентів при розрахунку показника обслуговування боргу ММП за
кредитом.
27.1 Дотримання регулятивних вимог, включаючи індивідуальні нормативи
Національного банку України, встановлені для конкретного банку.
27.2 Відсутність заборгованості із сплати податків і зборів та інших
платежів до бюджету.
27.3 Незастосування протягом останніх 12 місяців щодо банку або до
власників істотної участі в банку, або до пов’язаних осіб банку
Україною, іноземними
державами — членами Організації
економічного співробітництва та розвитку чи ЄС санкцій.
27.4 Наявність технології та процедури кредитування мікро- та малого
підприємництва, прийнятність яких визначається Фондом.
27.5 Наявність відокремленої організаційної структуру з кредитування
мікро- та малого підприємництва.
27.6 Наявність в продуктовій лінійці банку кредитних продуктів для мікрота малого підприємництва, інформація про які розміщена на веб сайті
банку.
27.7 Наявність працюючого кредитного портфелю мікро- та малого
підприємництва в розмірі не менше 50 000 000,00 гривень.
27.8 Наявність стратегічного плану щодо фінансування мікро- та малого
підприємництва (стратегія бізнесу, цільові параметри, ліміти на
кредитні експозиції тощо).
28.1 Види діяльності, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток
та державну підтримку малого і середнього підприємництва».

29.1 Програма має бути оприлюднена на офіційному веб-сайті
Уповноваженого банку, як окремий фінансовий інструмент, який може
поєднуватись з кредитними продуктами Уповноваженого банку.
29.2 В оприлюдненій інформації про Програму, а також в матеріалах, які
розповсюджуються серед клієнтів Уповноваженого банку та в
рекламних цілях, має бути відображене та зазначене про те, що
Програма реалізується Урядом України за ініціативи Президента
України через Фонд.
29.3 Аналогічна інформація про Програму, має бути відображена в
кредитних договорах, укладених між Уповноваженим банком та ММП.
29.4 В кредитних договорах, що укладаються між Уповноваженим банком
та ММП має бути передбачена згода останнього на зберігання,
використання, обробку та поширення Уповноваженим банком,
Фондом, Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України, Кабінетом
Міністрів України та Офісом Президента України, Національним
банком України інформації про проект ММП, умови його кредитного
договору, укладеного з Уповноваженим банком, з метою моніторингу
дотримання ММП умов Програми, оцінки ефективності впровадження
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30. Моніторинг
ефективності
реалізації
проекту

31. Позбавлен
ня ММП права
на отримання
Державної
підтримки

Програми, поширення інформації про найуспішніші проекти ММП в
матеріалах зазначених інституцій, але в межах інформації, яка не
становить банківської та комерційної таємниці про проект ММП.
30.1 Уповноважені банки протягом всього строку дії Програми мають
забезпечувати адекватну ідентифікацію прийнятності ММП для участі
у даній Програмі, моніторинг ефективності реалізації інвестиційного
проекту ММП в рамках Програми, моніторинг використання ММП
кредитних коштів за їх цільовим призначенням, в порядку та строки,
визначені відповідним договором між Фондом та Уповноваженим
банком.
30.2 Уповноважені
банки
мають
надавати
усіляку
підтримку
представникам Фонду, Міністерства фінансів України, Офісу
Президента України та інших державних органів для моніторингу
ефективності реалізації інвестиційного проекту ММП в рамках
Програми.
31.1 ММП позбавляється права на отримання державної підтримки з дати
виявлення Уповноваженим банком та/або Фондом будь-якого факту:
- надання ММП недостовірної або недійсної інформації, що призвело
до виплати коштів державної підтримки на користь ММП, який не мав
права на отримання такої державної підтримки;
- нецільового використання ММП кредитних коштів, отриманих від
Уповноваженого банку в рамках Програми;
- визнання уповноваженим органом з питань державної допомоги
державної підтримки, наданої Фондом на користь ММП, державною
допомогою недопустимою для конкуренції;
- виявлення інформації, що ММП підпадає під обмеження щодо
надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України
“Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні”.
У разі виявлення будь-якого із перелічених фактів ММП
позбавляється права на отримання державної підтримки та
зобов’язаний повернути Фонду таку незаконно отриману державну
підтримку.
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