Державна програма Доступні кредити
5-7-9 % (кредит на оборотний капітал)
Про що?
Програма пропонує часткову компенсацію процентної ставки за кредитом у гривні у
комплексі з механізмом часткових кредитних гарантій для вирішення проблеми браку
забезпечення та недостатньої кредитної історії на покриття постійних (регулярних)
витрат, що періодично виникають у процесі провадження господарської діяльності та
не залежать від зміни обсягів виробництва.
Програма впроваджується утвореним при Міністерстві фінансів України Фондом
розвитку підприємництва (колишній Німецько-український фонд) через мережу банківпартнерів у партнерстві з Мінекономіки та Офісом розвитку малого і середнього
підприємництва.
Для кого?
Мікро- та малий бізнес із річним доходом від діяльності не більше еквіваленту
10 млн євро, в тому числі із врахуванням пов’язаних контрагентів.
Що пропонується?
Кредит на строк до 2 років з процентною ставкою 3% на:
Фінансування оборотного капіталу субʼєкта підприємництва
Часткову кредитну гарантію (за умови приєднання банку до цього механізму, про
що попередньо запитуйте у відділенні банку) – 80% від розміру кредиту
Відстрочку платежу щодо повернення тіла (або його частини) та % за кредитом
– до 6 місяців
Що потрібно?
Отримання кредиту на оборотний капітал передбачає:
відповідність напряму діяльності
відповідність проєкту умовам програми та вимогам банків
відсутність проблемних кредитів

Важливо!
Отримати кредит на обротний капітал можна 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 з її поширенням, та протягом 90 днів з дня його
(їх) відміни.
Де знайти детальну інформацію?
У відділенні та на сайті банка-партнера: Банк Альянс, Приватбанк, Укргазбанк,
Ощадбанк, Укрексімбанк, Кредобанк, Банк Львів, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль,
ТАСкомбанк, Банк Восток, Глобус Банк, Альфа Банк, Полікомбанк, Мегабанк, Креді
Агріколь, Кредит Вест Банк, ОТП Банк, Агропросперіс Банк
Кредити за новими правилами мікро та малий бізнес зможе отримати одразу після
внесення Радою Фонду розвитку підприємництва відповідних змін до Програми
“Доступні кредити 5-7-9” та оновлення угод Фонду з банками, що надають кредити
Джерело:
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28
Зміни від 15 квітня 2020 р.
Зміни від 29 квітня 2020 р.
Зміни від 17 червня 2020 р.
Зміни від 09 жовтня 2020 р.
Обмеження
За умовами Програми в ній не можуть брати участь:
юридичні особи, засновники та кінцеві бенефіціари яких є фізичними особами –
нерезидентами України
особи, які мають непогашену заборгованість перед Державним або місцевим
бюджетом, Пенсійним фондом, фондами загальнообов’язкового державного
соціального страхування

особи, які мають негативну кредитну історію та прострочену заборгованість по
кредитам
особи, щодо яких відкриті судові провадження у справі про банкрутство /
неплатоспроможність та/або перебувають в стані реорганізації / ліквідації
особи, які протягом останніх 3-х років отримували державну підтримку, що
перевищує суму, еквівалентну 200 тисячам євро (сумарно по групі пов’язаних
компаній)
особи, рахунки яких арештовані або заблоковані або щодо яких існують публічні
обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна
інші обмеження, які прямо встановлені законодавством України
Фінальне рішення про видачу кредиту за програмою приймає банк, до якого
ви звернулися, та визначає перелік необхідних документів
Крім цього..
компенсація процентів здійснюється Фондом розвитку підприємництва
безпосередньо банку-партнеру, ви сплачуєте тільки пільгову ставку
інвестиційний кредит видається шляхом перерахування банком коштів на рахунок
постачальника основних засобів відповідно до наданого кошторису та рахунків
максимальна сума банківських комісійних становить 1% (додатково ще 0,5% в разі
залучення кредитної гарантії)

