
«ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»

на придбання основних засобів

(напрям 5)
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ВІДМІННА РЕПУТАЦІЯ 

позитивна кредитна історія

відсутня заборгованість за податками/зборами 

ФОП – резидент України

ЮО – резидент України, 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 50 млн. євро 

(за напрямом 5 – без обмежень по сумі)

ТЕРМІН ДІЯЛЬНОСТІ

Строк здійснення діяльності від 12 місяців

Прибуткова поточна діяльність

ОБМЕЖЕННЯ:
• суб'єкт підприємництва не може бути особою, 

учасником (акціонером, членом) або КБВ якої є 

громадяни держави, визнаної Україною державою-

агресором або державою-окупантом, та/або особою, 

яка належить або належала до терористичних 

організацій, юридичною особою, в яких особи, які 

належать або належали до терористичних організацій, 

виступають учасниками (акціонерами, членами) або 

КБВ.

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 (на період дії воєнного стану – не застосовується)

• отримання держдопомоги на період дії карантину та 

протягом 6 місяців після його відміни, суму, що не перевищує 

еквівалентну 400 000 євро, визначену за офіційним 

валютним курсом, установленим НБУ, що діяв на початок 

періоду дії такого карантину, з метою запобігання 

поширенню на території України хвороби COVID-19 (на 

період дії воєнного стану – не застосовується)

ВЛАСНИЙ ВНЕСОК
в рамках кредитно-інвестиційних проєктів – не менше 20%

в рамках кредиту під інвестиційний проєкт – не менше 30%

в інших випадках - мін 15%
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БП «КРЕДИТУВАННЯ ММБ ЗА ПРОГРАМОЮ 

«ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»

Напрям 5: Розмір відсоткової ставки 0% річних

Цільове призначення:

Розмір відсоткової  

ставка:

здійснення капітальних витрат, пов’язаних із провадженням Позичальником 

господарської діяльності

0% річних протягом дії воєнного стану

Максимальний 

строк:

Максимальна 

сума:
60 млн. гривень

5% річних, починаючи з наступного місяця після 

припинення воєнного стану на території України 

здійснення капітальних витрат – не більше 60 місяців 

Форма видачі:

Забезпечення:

Строковий кредит, кредитна лінія

макс. гарантія 50% + рухоме майно або 100% рухоме майно

Комісія: 0,5% за надання кредиту та 0,5% за обслуговування


