
Умови  участі в програмі з 06.07.2021 року з доповненням 
№ Критерії Опис 

1 Фінансова державна 
підтримка 

Надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва 
здійснюється Фондом розвитку підприємництва (далі - Фонд), що затверджено 
Постановою Кабінету Міністрів України № 28 від 24 січня 2020 р.  

Державна підтримка надається в межах отриманих Фондом  коштів, 
передбачених у державному бюджеті, у вигляді  часткової компенсації Фондом 
процентних ставок за кредитами, що надаються суб’єктам підприємництва (далі 
- компенсація процентів). 

2 Мета фінансової 
державної підтримки 
 
 
 
 
 
 
Ціль фінансової 
державної підтримки 

- запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів 
епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, 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; 

- фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва; 

- здійснення витрат для господарської діяльності Позичальника, пов'язаних 
із запобіганням та подоланням наслідків виникнення та поширення спалахів, 
епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні, 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, а саме на 
фінансування операційних витрат позичальника пов'язаних з агро-
виробництвом; 

- рефінансування існуючої заборгованості за кредитами СМБ, рефінансування 
заборгованості СМБ за кредитом (кредитами), наданим (наданими) банком 
(банками) України (в тому числі, Уповноваженим банком).  

3 Термін подання 
звернення 
позичальником 

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 

4 Вид кредиту Кредит(тільки стандартний графік)/кредитна лінія 

5 Валюта кредиту UAH 

6 Максимальна сума 
кредиту  

Не більше 50 млн. грн  (протягом 5 років з 21.01.2020 р. ) сукупно в усіх 

банках участниках Програми для суб’єкта підприємництва та учасників 

групи пов’язаних з ним контрагентів 

7 Термін кредитування До 12 місяців 

8 Базова відсоткова 
ставка: 
(розмір процентної ставки, 

що має бути сплачена Банку 

як плата за користування 

Позичальником кредитом, 

наданим йому  Банком в 
рамках кредитної угоди). 

 
 
 
Компенсаційна 
відсоткова ставка: 
(частина Базової 

процентної ставки, яка 

згідно з умовами Програми, 

та кредитної угоди 

11,9% річних (в разі, якщо зменшення індексу UIRD 3 міс. призведе до того, що 
значення «UIRD 3 міс. +5%» буде менше, ніж 11,9%,  то ставка перераховується, 
до рівня « UIRD 3 міс.+5%» на дату розрахунку  

 

 

 

 

 0% 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 



сплачується Позичальником 
за рахунок власних коштів). 

 

 
Підвищена відсоткова 
ставка 
 

обмежувальних заходів, пов’язаних з її поширенням, та протягом 90 днів з дня 
його (їх) відміни, а після їх скасування - до рівня 3% річних; 

        3 % річних, якщо кредит надано з метою рефінансування існуючої 
заборгованості за кредитами СМБ. 

 

Для учасників програми не застосовується, у випадку виключення із програми 
нараховується подвійна ставка від базової. 

9 Комісія за надання 
кредитної лінії/кредиту  
 
  Комісія  за внесення 
змін до кредитного 
договору (збільшення 
ліміту кредитування) 

0,5% від суми кредиту/кредитної лінії 
 
 
 
0,5% від суми збільшення ліміту кредитування 

10 Позичальники: 1. Клієнти СМБ суб’єкти господарювання, що відповідають умовам діючої 
Кредитної політики СМБ та Агро політики для клієнтів СМБ , чий річний дохід 
якого від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 20 млн. євро, 
визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, 
що діяв на останній день звітного періоду. Показник річного доходу суб’єкта 
підприємництва від діяльності визначається на підставі офіційних звітних даних 
такого суб’єкта підприємництва за останні чотири квартали (для суб’єкта 
підприємництва, що подає квартальну звітність) або за останній звітний рік (для 
суб’єкта підприємництва, що подає річну звітність). Зазначений в цьому пункті 
граничний показник річного доходу суб’єкта підприємництва розраховується 
сумарно щодо всієї групи пов’язаних із суб’єктом підприємництва контрагентів. 
При цьому суб’єкт підприємництва не може входити до групи пов’язаних з ним 
контрагентів, які не відповідають зазначеним в цьому пункті граничним 
показникам щонайменше протягом останніх двох календарних кварталів; 
2. юридичні особи - резиденти України, кінцеві бенефіціарні власники 
(контролери) яких є фізичними особами - резидентами України, що 
зареєстровані на території України (крім тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. 
Севастополі); 
3. суб’єкти підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним 
контрагентів за останні три календарних роки не отримували державної 
допомоги, що перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за 
офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на 
останній день попереднього фінансового року. 
4. суб’єкти підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним 
контрагентів на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 
протягом шести місяців після його відміни не отримував державної допомоги, 
що перевищує суму, еквівалентну 400 тис. євро, визначену за офіційним 
валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній 
день фінансового року. 
5. суб’єкти підприємництва: 
- не є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними 
фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками 
ринку цінних паперів, ломбардами; 
- не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів, обмін валют; 

- не здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних 
видів діяльності; 

- не визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство; 



- не перебувають у стадії припинення юридичної особи; 

- не мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, 
фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

6. Клієнт СМБ, якому надається кредит на рефінансування кредитної 

заборгованості повинен забезпечити збереження не менше 50% (п’ятдесят 

відсотків) фонду оплату праці працівників та 50% (п’ятдесят відсотків) 

середньооблікової кількості штатних працівників  порівняно із зазначеними 

показниками станом на 01 березня 2020 року (критерій застосовується у разі 

наявності найманих працівників). 

11 

Розмір Компенсації: 

- 100% від суми нарахованих за поточний місяць відсотків за кредитом  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. 

- розмір компенсації, яка сплачується фондом, по кредиту наданому на 
рефінансування існуючої заборгованості становить різницю між сумою 
процентів нарахованих по Базової відсотковій ставці та Компенсаційній 
відсотковій ставці. Нараховані відсотки за Компенсаційною відсотковою 
ставкою сплачуються Клієнтом за рахунок власних коштів.  

12 

Ліміт державної 
допомоги 

Суб’єкт підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним 
контрагентів за останні три календарних роки не отримував державної допомоги, 
що перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним 
валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день 
попереднього фінансового року; 

Суб’єкт підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним 
контрагентів на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 
протягом шести місяців після його відміни не отримував державної допомоги, 
що перевищує суму, еквівалентну 400 тис. євро, визначену за офіційним 
валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день 
фінансового року, для отримання державної підтримки для реалізації 
вищезазначеної мети.  
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Документи для 
отримання 
Компенсації  

 
Для отримання державної підтримки за кредитом суб’єкт підприємництва подає 
заяву на участь та згоду на передачу інформації 

 

Заява на участь в 

програмі.docx

Згода на передачу 

інформації.docx
 

інформацію про групу пов’язаних з ним контрагентів та про отримання 
(неотримання) ним та членами групи пов’язаних з ним контрагентів будь-якої 
державної допомоги та/або підтримки за період з 2 серпня 2017 р. за формою, 
встановленою Фондом 

Довідка про суми 

ММСП.docx
 

 та інші документи/інформацію відповідно до внутрішніх процедур банку. 
 

 


