
Станом на 19.03.2022 р.

Загальні параметри:

Максимальна сума включає всі отримані кредити за програмою.

Максимальна сума відшкодування Державою (включаючи інші Державні програми) - екв. 200 000 евро (за трирічний період)

Максимальна комісія  - 0,75% за надання та 0,75 % за адміністрування, при цьому по кредитах під Гарантію КМУ загальна комісія не може перевищувати 1%.

Умови по напрямках (всі критерії  - на дату укладання кредитного договору) :

Умови  Група 4 

Назва групи Мікро ФОП

Мета Розвиток та підтримка ММСП - суб’єктів 

мікропідприємництва, які зареєстровані 

фізичними особами-підприємцями (далі – 

ФОП), які для фінансування своєї 

підприємницької діяльності отримують 

кредит(-ти) у сумі до 1 000 000,00 (одного 

мільйона) гривень, забезпечений 

поручительством.

Цільове призначення кредиту На інвестиційні цілі, визначені для групи 1 

та/або фінансування оборотного капіталу. 

Макс. сума кредитів, млн грн. 1,0

Строк кредиту

до 60 міс. інвест

до 36 міс. обігові

Сегмент або річний дохід. >50 MUAH ФОП

Компенсаційна  ставка (КС)

сплачує Позичальник

12%

Сегмент мікро мале середнє мікро, StUP мале середнє мікро мале середнє ФОП мікро мале середнє велике мікро мале середнє велике

Базова ставка (БС) UIRD + маржа 3М+7% 3М+6% 3М+5% 3М+7% 3М+6% 3М+5% 3М+7% 3М+6% 3М+5% 12М+14% 3М+7% 3М+6% 3М+5% 3М+3% 3М+7% 3М+6% 3М+5% 3М+3%

Розрахунок значення ставок:

UIRD (хМ) 7,57% 7,57% 7,57% 7,57% 7,57% 7,57% 7,57% 7,57% 7,57% 8,79% 7,57% 7,57% 7,57% 7,57% 7,57% 7,57% 7,57% 7,57%

Маржа 7,00% 6,00% 5,00% 7,00% 6,00% 5,00% 7,00% 6,00% 5,00% 14,00% 7,00% 6,00% 5,00% 3,00% 7,00% 6,00% 5,00% 3,00%

БС (номінальна ставка) 14,57% 13,57% 12,57% 14,57% 13,57% 12,57% 14,57% 13,57% 12,57% 22,79% 14,57% 13,57% 12,57% 10,57% 14,57% 13,57% 12,57% 10,57%

КС (на початку кредиту) 0,00% 0,00% 0,00% 7,00% 7,00% 9,00% 3,00% 3,00% 3,00% 12,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Компенсація Держави (ЕСКРОУ) 14,57% 13,57% 12,57% 7,57% 6,57% 3,57% 11,57% 10,57% 9,57% 10,79% 14,57% 13,57% 12,57% 10,57% 14,57% 13,57% 12,57% 10,57%

Ставки:

Довідкова інформація:

Сегментація 

Сегмент

StUP

Мікро

Мале

Середнє

Велике
ФОП

ГПК визначається за пост. НБУ 368 У період воєнного стану обмеження суми державної підтримки не застосовуються. У період воєнного стану виявлення будь-якого з фактів, не є підставою припинення надання Фондом державної підтримки суб’єкту підприємництва

Строки:

 -        60 місяців (з дати укладення відповідного кредитного договору між ММСВП та Уповноваженим банком) – щодо кредиту(-тів), наданого(-них) на ціль(-лі) визначену(-ні) підпунктами а) – d) для Групи 2 та/або підпунктом а) для Групи 1, та/або щодо кредиту(-тів), наданого(-них) ММСП для рефінансування заборгованості за кредитами на інвестиційні цілі для Групи 3 та/або щодо кредитів(-тів), наданого(-них) ФОП на 

інвестиційні цілі та/або щодо кредитів(-тів), наданого(-них) ММСВП для Групи 6.  

 -        36 місяців (з дати укладення відповідного кредитного договору між ММСП та Уповноваженим банком) – щодо кредиту(-тів), наданого(-них) на ціль(-лі) визначену(-ні) підпунктом e) пункту для Групи 2 та/або підпунктом b) для Групи 1, та/або  щодо кредиту(-тів), наданого(-них) ММСП для рефінансування заборгованості за кредитами на фінансування оборотного капіталу для Групи 3 та/або  щодо кредиту(-тів), 

наданого(-них) ФОП на фінансування оборотного капіталу та/або  щодо кредиту(-тів), наданого(-них) ММСВП на фінансування оборотного капіталу для групи 6.

 -        6 місяців (з дати укладення відповідного кредитного договору між ММСВП – сільськогосподарським товаровиробником та Уповноваженим банком) – щодо кредиту(-тів), наданого(-них) на ціль(-лі) визначену(-ні) для Групи 5.

У разі реструктуризації або пролонгації строку кредитування ММСВП, максимальний строк кредитування може перевищувати, відповідно, 60,  36 або 6 місяців, але за період, що перевищує 60, 36 або 6 місяців з дати укладення відповідного кредитного договору, Державна підтримка не надається. 

Виручка по ГПК за рік
 - новостворений бізнес

 - до 2 MEUR

 - до 10 MEUR

 - до 20 MEUR

 - понад 20 MEUR

 - до 50 MUAH на групу не більше 5 ФОПів

Група 4 - компенсація процентів надається на користь ФОП з метою зниження його фактичних витрат на сплату Базової процентної ставки до рівня 12 відсотків річних. Така Компенсаційна процентна ставка (12% річних) застосовується за кредитом ФОП до дати його погашення.

Група 5 - компенсація процентів надається на користь ММСВП - сільськогосподарського товаровиробника з метою зниження його фактичних витрат на сплату Базової процентної ставки до:

- рівня 0 відсотків річних – протягом 6 (шести) місяців; 

- рівня 5 відсотків річних – до дати погашення Кредиту. 

Група 6 - компенсація процентів надається на користь ММСВП з метою зниження його фактичних витрат на сплату Базової процентної ставки до:

- рівня 0 відсотків річних – протягом дії воєнного стану в Україні та протягом 1 (одного) місяця після його припинення або скасування;

- рівня 5 відсотків річних – після завершення 1 (одного) місяця з моменту припинення або скасування воєнного стану та до дати погашення Кредиту.

до екв. 20 MEUR

1) 0% карантин + 90 дн.

2) 7%  після

до 50 MUAH

Запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів 

епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19 (крім суб'єктів 

великого підприємництва), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також 

для запобігання та подолання їх наслідків, у тому числі від встановленого 

Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, 

пов'язаних з поширенням на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (крім суб'єктів 

великого підприємництва).

Розвиток підприємництва, зокрема: сприяння розвитку ММСП, 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).

Рефінансування існуючої заборгованості за кредитами 

ММСП в банках України (крім суб'єктів великого 

підприємництва).

Фінансування ММСВП - сільськогосподарських 

товаровиробників для провадження сільськогосподарської 

діяльності на період воєнного стану та протягом 6 (шести) 

місяців після його припинення чи скасування.

Фінансування ММСВП для запобігання російській агресії та 

подолання її наслідків, у тому числі для забезпечення потреб 

Збройних Сил України інших військових формувань, утворених 

відповідно до закону, та/або населення, яке постраждале 

внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в 

Україні (крім суб’єктів підприємництва, які здійснюють 

виробництво та/або реалізацію зброї).

Обмеження та допущення:

Надання Фондом державної підтримки суб’єкту підприємництва припиняється з дати виявлення уповноваженим банком та/або Фондом будь-якого з фактів:

Група 2  - компенсаційна процентна ставка 7% річних або 9% річних, розмір Компенсаційної процентної ставки, який підлягає сплаті таким ММСП протягом строку кредитування, у відповідному календарному кварталі, що слідує за кварталом, в якому Уповноважений банк отримав відповідну звітність ММСП, зменшується або збільшується на 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) процентних пункти відповідно за кожне 

створене/скорочене ММСП нове робоче місце (збільшення/зменшення середньооблікової кількості штатних працівників ММСП за даними останнього місяця звітного (попереднього) календарного кварталу порівняно з їх кількістю, яка була на дату укладання кредитного договору ММСП), але в будь-якому випадку розмір такої Компенсаційної процентної ставки не може бути нижче 5 % (п’ять процентів) річних та не може 

бути вище відповідно 7% (сім процентів) або 9% (дев’ять процентів) річних. 

до 36 міс.

всі

1) 0%  на воєнний стан + 1 місяць 

2) 5% після 

Посівна 2022

60,0

Розвиток підприємництваCOVID-19 Рефінансування 

Група 6Група 5

Запобігання російській агресії

Виключно сільськогосподарському товаровиробнику на 

придбання основних засобів та покриття будь-яких витрат, 

пов’язаних із провадженням сільськогосподарської діяльності в 

значенні Закону України «Про державну підтримку сільського 

господарства України».

На інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням суб’єктом 

підприємництва господарської діяльності, та фінансування 

оборотного капіталу.

60,0

1) 7% 

2) 5% при + 2 в штат

3%

до екв. 20 MEUR

Група 3

Для рефінансування заборгованості ММСП за кредитом 

(кредитами), наданим (наданими) банком (банками) 

України (в тому числі Уповноваженим банком).

Група 1

a) інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням ММСП господарської 

діяльності, а також на цілі, пов’язані із здійсненням Уповноваженим банком 

рефінансування заборгованості ММСП за кредитом(-ами), наданим(-ми) 

банком(-ами) України, на зазначені в цьому підпункті цілі;

b) фінансування оборотного капіталу ММСП. 

Група 2

a) придбання та/або модернізацію основних засобів (транспортні засоби - 

для комерційних та виробничих цілей);

b) придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок для 

господарської діяльності, без права передачі в оренду;

c)  будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, для основної  

господарської діяльністі (крім офісних приміщень), які на праві власності або 

користування належать ММСП;

d) придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами 

комерційної концесії (франчайзингу), для Інвестиційного проекту;

e) фінансування оборотного капіталу -  не більше 25% від вартості 

Інвестиційного проекту

до 60 міс.до 36 міс.

(кредит може бути наданий протягом Карантину + 90 днів)

 - сукупна сума отриманої суб’єктом підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів державної допомоги та/або підтримки за будь-якими її напрямами, крім тимчасових заходів, спрямованих на підтримку економіки в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, протягом будь якого трирічного періоду дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року;

   У період воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення чи скасування вимоги щодо приросту нових робочих місць, збереження робочих місць та вимоги щодо аналізу та подання відповідної звітності суб’єктом підприємництва не застосовуються.

   На період воєнного стану положення цього пункту щодо приросту (збереження) робочих місць суб’єкта підприємництва та проведення відповідного аналізу можуть не застосовуватися у разі неможливості надання суб’єктом підприємництва відповідної інформації.

60,060,0 60,0

до 60 міс.

(але не більше строку кредиту, що рефінансується)

до 6 міс.

(кредит може бути наданий в період до 31 травня 2022 р.)

всі

1) 0% протягом шести місяців

2) 5% після

Група 1 - компенсація процентів надається на користь ММСП з метою зниження його фактичних витрат на сплату Базової процентної ставки до:

-   рівня 0 відсотків річних - на період 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 з її поширенням, та протягом 90 днів з дня його (їх) відміни;

- рівня 7 відсотків річних – після скасування карантину / обмежувальних заходів та закінчення 90 днів з дня його (їх) відміни.

Група 3 - компенсація процентів надається на користь ММСП з метою зниження його фактичних витрат на сплату Базової процентної ставки до рівня 3 відсотків річних. Така Компенсаційна процентна ставка (3% річних) застосовується за кредитом ММСП до дати його погашення.


