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ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР № 6 

ДО ДОГОВОРУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ЗА ПРОГРАМОЮ 
 «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%» № 6 від «28» лютого 2020 року 

 
  
м. Київ                                                                                                  «02» червня 2021 року 

 

ФОНД РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, що не є платником податку на прибуток за базовою 
(основною) ставкою, як неприбуткова організація відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового 
кодексу України, іменований надалі «Фонд», що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. 
Інститутська, буд. 9, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21662099, в особі _______, з однієї 
сторони, та  

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», 
зареєстрований платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно 
до п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України, іменоване надалі 
«Уповноважений банк», що знаходиться за адресою: Україна, 04070, м. Київ, вул. 
Андріївська, 4, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14282829, в особі ________, з іншої 
сторони, що надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», 

уклали цей додатковий договір № 6 від «02» червня 2021 року (далі – «Додатковий договір») до 
укладеного між Сторонами договору про співробітництво за Програмою «Доступні кредити 5-7-
9%» № 6 від «28» лютого 2020 року (далі – «Договір») про наступне: 

1. У розділі ІІ. «Предмет Договору. Загальні умови надання Державної підтримки» 
Договору: 

1.1. Абзац другий пункту 2.16. викласти в наступній редакції: 

«Під час погодження суми кредиту, що надаватиметься ММСП в рамках Програми, 
Уповноважений банк зобов’язаний враховувати обмеження ліміту державної допомоги, 
наведене в пункті 2.20. Договору, з урахуванням вимог та критеріїв в частині допомоги на 
подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19, встановлених 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 №200.». 

1.2. Останній абзац пункту 2.19. викласти в наступній редакції: 

«За кредитом, наданим ММСП на ціль, визначену п. 2.6. Договору, Базова процентна 
ставка підлягає застосуванню у комбінації з Компенсаційною процентною ставкою на рівні 
3% річних.». 

1.3. Пункт 2.20. викласти в наступній редакції: 

«2.20. З урахуванням вимог пункту 9 статті 1 розділу 1 «Загальні положення» Закону 
України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» сума державної допомоги, що 
надається ММСП, з урахуванням Групи пов’язаних з ним контрагентів, за цією Програмою та 
за будь-якими іншими напрямами державної допомоги (не залежно від її форм (видів) 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), з урахуванням вимог та критеріїв в частині допомоги на подолання наслідків, 
спричинених коронавірусною хворобою COVID-19, встановлених постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.03.2021 № 200.». 

1.4. Абзац перший пункту 2.23. викласти в наступній редакції: 

«2.23. З метою забезпечення Сторонами контролю за дотриманням умов, передбачених 
пунктом 2.16. Договору, щодо максимальної суми кредиту(-ів), наданого(-них) за Програмою 
ММСП та ГПК, пунктом 2.20. Договору, щодо ліміту державної допомоги, наданої ММСП та 
ГПК (з урахуванням вимог та критеріїв в частині допомоги на подолання наслідків, 
спричинених коронавірусною хворобою COVID-19, встановлених постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.03.2021 № 200), Уповноважений банк зобов’язаний:». 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t200692?ed=2020_06_16&an=121
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1.5. Абзац третій підпункту 2.23.2. пункту 2.23. викласти в наступній редакції: 

«З метою дотримання обмеження, щодо ліміту державної допомоги, передбаченого 
пунктом 2.20. Договору, з урахуванням вимог та критеріїв в частині допомоги на подолання 
наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19, встановлених постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 200, Уповноважений банк, під час погодження 
суми Кредиту, що планується до видачі ММСП, зобов’язаний враховувати сукупну суму 
отриманої ММСП та іншими учасниками ГПК державної допомоги за будь-який трирічний 
період.». 

2. У пункті 3.1 розділу ІІІ. «Умови та порядок надання Державної підтримки у вигляді 
Компенсації процентів» Договору: 

2.1. Три останні абзаци підпункту 3.1.1. замінити абзацом в наступній редакції: 

«Для кредитів, наданих на ціль, визначену пунктом 2.6. Договору (далі – 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.». 

2.2. Підпункти 3.1.3. – 3.1.5. викласти в наступній редакції: 

«3.1.3. Уповноважений банк проводить аналіз приросту робочих місць ММСП лише Групи 
2 (зміни середньооблікової кількості штатних працівників ММСП) кожного календарного 
кварталу протягом усього строку кредитування ММСП, впродовж  якого йому надається 
Державна підтримка, і у разі  його зменшення/збільшення — здійснює відповідне 
коригування Компенсаційної процентної ставки.  

Під час аналізу приросту робочих місць ММСП, Уповноважений банк зобовʼязаний 
враховувати зміни середньооблікової кількості штатних працівників за попередній звітний 
календарний квартал у всіх інших учасників Групи пов’язаних контрагентів.  

Такий аналіз Уповноважений банк проводить відповідно до умов кредитного договору на 
підставі Звіту ММСП про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового 
забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Форма №Д4 та/або 
№1ДФ) та/або іншої офіційної фінансової та/або податкової звітності ММСП, що містить 
інформацію про середньооблікову кількість штатних працівників ММСП за звітний період та 
розмір фонду оплати праці таких працівників  (далі – Звітність ММСП), з метою перегляду 
розміру Компенсаційної ставки на наступний календарний квартал або на календарний 
квартал, що слідує за кварталом в якому Уповноважений банк отримав звітність ММСП,  
протягом строку дії кредитного договору. 

Зміна (збільшення або зменшення) середньооблікової кількості штатних працівників 
ММСП визначається Уповноваженим банком шляхом порівняння показника 
середньооблікової кількості штатних працівників ММСП, зазначеного у відповідній Звітності 
ММСП, наданій Уповноваженому банку станом на останній місяць звітного кварталу, що 
передує кварталу, в якому укладено кредитний договір з ММСП, із аналогічним показником, 
зазначеним у Звітності ММСП станом на останній місяць звітного кварталу. Для 
визначення зміни середньооблікової кількості штатних працівників ММСП станом на 
останній місяць звітного календарного кварталу, ММСП зобов’язаний надавати 
Уповноваженому банку Звітність ММСП за останній календарний квартал -  протягом 
періоду, що відповідає внутрішнім процедурам та правилам Уповноваженого банку, але 
не більше 40 (сорока) календарних днів, наступних за звітним календарним кварталом. 

3.1.4. На підставі проведеного аналізу Уповноважений банк відповідно до умов 
кредитного договору переглядає розмір Компенсаційної процентної ставки на наступний 
звітний календарний квартал або на  звітний календарний квартал, що слідує за кварталом, 
в якому Уповноважений банк отримав звітність ММСП. Результати такого аналізу 
Уповноважений банк зобов’язаний надавати Фонду в рамках квартальної звітності, 
відповідно до умов пункту 8.10 Договору. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t200692?ed=2020_06_16&an=121
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200692?ed=2020_06_16&an=121
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Умови застосування певного розміру Компенсаційної процентної ставки за кредитом 
ММСП визначаються кредитним договором, укладеним з ММСП, в залежності від 
дотримання вимог, передбачених цим пунктом Договору (щодо порядку визначення 
Компенсаційної процентної ставки), а обов’язок ММСП сплачувати відповідний розмір 
Компенсаційної процентної ставки за кредитом встановлюється на щомісячній основі з 
урахуванням наступного: 

а) Для ММСП Групи 2 з розміром річного доходу від 0 до 50 000 000,00 гривень 
(включно) на дату укладення кредитного договору, Компенсаційна процентна ставка 
встановлюється на рівні 7% (сім процентів) річних.  

У разі виконання ММСП вимоги щодо приросту нових робочих місць, а саме: створення не 
менше 2 (двох) нових робочих місць (збільшення середньооблікової кількості штатних 
працівників) протягом періоду, що завершується першим повним календарним кварталом 
кредитування, Компенсаційна процентна ставка знижується до рівня 5% (пʼять процентів) 
річних, за якою ММСП має сплачуватися проценти за кредитом в наступному календарному 
кварталі або в календарному кварталі, що слідує за кварталом в якому Банк отримав 
відповідну звітність ММСП. 

 В подальшому, протягом строку кредитування в рамках Програми, за умови збереження 
ММСП робочих місць на рівні звітного календарного кварталу або створення нових робочих 
місць, Компенсаційна процентна ставка за кредитом ММСП продовжує діяти на рівні 5% 
(пʼять процентів) річних. 

У разі зменшення середньооблікової кількості штатних працівників ММСП за даними 
звітного (попереднього) календарного кварталу, що призведе до невиконання ММСП вимоги 
щодо приросту / збереження робочих місць, Компенсаційна процентна ставка за кредитом, 
наданим ММСП, на наступний календарний квартал кредитування або на календарний 
квартал кредитування, що слідує за кварталом, в якому Уповноважений банк отримав 
відповідну звітність ММСП, збільшується на 1 (один) процентний пункт за кожного штатного 
працівника, який був скорочений/звільнений протягом звітного (попереднього) календарного 
кварталу. При цьому збільшення процентної ставки не застосовується за умови, якщо після 
скорочення/звільнення працівника(-ів) ММСП, його середньооблікова кількість штатних 
працівників знаходиться на рівні не менше, зафіксованого Уповноваженим банком за 
результатами періоду, що завершився першим повним календарним кварталом 
кредитування ММСП, а саме: з урахуванням 2 (двох) нових робочих місць, створених ММСП 
протягом зазначеного періоду. В будь-якому випадку розмір Компенсаційної процентної 
ставки за кредитом, наданим ММСП, що визначений в цьому підпункті а) пункту 3.1.4. 
Договору, не може бути вище 7% (сім  процентів) річних. 

b) Для ММСП Групи 2 з розміром річного доходу більше 50 000 000,00 гривень на 
дату укладення кредитного договору, Компенсаційна процентна ставка за кредитом 
встановлюється на рівні 9% (девʼять процентів) річних. 

c) Для ММСП Групи 2 до яких за умовами Програми та цього Договору 
застосовується 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 пʼять 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 % (пʼять процентів) річних та не може бути вище відповідно 7% (сім процентів) або 
9% (дев’ять процентів) річних.  

d) Уповноважений банк проводить аналіз дотримання ММСП Групи 3 критерію 
прийнятності, визначеного підпунктом a) пункту 6 Додатку 1 до Договору, кожного 
календарного кварталу протягом усього строку кредитування ММСП, впродовж якого йому 
надається Державна підтримка. 
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Такий аналіз Уповноважений банк проводить відповідно до умов кредитного договору, на 
підставі Звітності ММСП, з метою визначення підстав для встановлення Компенсаційної 
ставки на рівні, визначеному Договором для Групи 3, на наступний календарний квартал 
протягом строку дії кредитного договору або на календарний квартал, що слідує за 
кварталом в якому Банк отримав відповідну звітність ММСП або на період, який наступає 
через 40 (сорок) календарних днів, наступних за звітним кварталом. 

Дотримання ММСП Групи 3 критерію прийнятності, визначеного підпунктом a) пункту 6 
Додатку 1 до Договору, визначається Уповноваженим банком шляхом порівняння показників 
такого критерію, зазначених у відповідній Звітності ММСП станом на 01 березня 2020 року, 
наданій Уповноваженому банку, із аналогічними показниками, зазначеними у Звітності 
ММСП станом на останній місяць звітного календарного кварталу.  

Для визначення дотримання ММСП Групи 3 критерію прийнятності, визначеного 
підпунктом a) пункту 6 Додатку 1 до Договору, за звітний календарний квартал, ММСП має 
надати Уповноваженому банку Звітність ММСП за останній календарний квартал -  протягом 
періоду, що відповідає внутрішнім процедурам та правилам Упровадженого банку, але не 
більше 40 (сорока) календарних днів, наступних за звітним календарним кварталом. 

У разі недотримання ММСП у звітному календарному кварталі критерію прийнятності, 
визначеного підпунктом a) пункту 6 Додатку 1 до Договору, надання Державної підтримки 
ММСП Групи 3 призупиняється (Державна підтримка у вигляді компенсації процентів не 
надається): 

а) через 40 (сорок) календарних днів, наступних за звітнім кварталом, але починаючи з 
місяця, в якому не наступила дата/період погашення заборгованості відповідно до 
кредитного договору, укладеного між ММСП та Уповноваженим банком. Сплата Компенсації 
процентів за кредитом ММСП Групи 3 відновлюється за умови фіксації Уповноваженим 
банком дотримання ММСП критерію прийнятності, визначеного підпунктом a) пункту 6 
Додатку 1 через 40 (сорок) календарних днів, наступних за звітнім кварталом, але починаючи 
з місяця, в якому не наступила дата/період погашення заборгованості відповідно до 
кредитного договору, укладеного між ММСП та Уповноваженим банком або з першого дня, 
що слідує за періодом призупинення Державної підтримки ММСП за умови фіксації 
Уповноваженим банком протягом звітного кварталу періоду призупинення Державної 
підтримки 

або 

б) на період, що становить не менше одного календарного кварталу (дата початку та 
завершення періоду призупинення Державної підтримки визначається  внутрішніми 
процедурами та правилами Упровадженого банку) але не більше дати/періоду остаточного 
погашення заборгованості відповідно до кредитного договору, укладеного між ММСП та 
Уповноваженим банком. Сплата Компенсації процентів за кредитом ММСП Групи 3 
відновлюється за умови фіксації Уповноваженим банком дотримання ММСП критерію 
прийнятності, визначеного підпунктом a) пункту 6 Додатку 1 з першого дня, що слідує за 
періодом призупинення Державної підтримки ММСП, протягом звітного кварталу періоду 
призупинення Державної підтримки. 

На підставі проведеного аналізу Уповноважений банк відповідно до умов кредитного 
договору приймає рішення щодо застосування до кредиту ММСП Групи 3 Компенсаційної 
процентної  ставки на наступний звітний календарний квартал або на календарний квартал, 
що слідує за кварталом в якому Банк отримав відповідну звітність ММСП або на період, який 
наступає через 40 (сорок) календарних днів, наступних за звітним кварталом. Результати 
такого аналізу Уповноважений банк надає Фонду в рамках квартальної звітності, відповідно 
до умов пункту 8.10 Договору. 

3.1.5. У випадку неподання або невчасного подання ММСП Групи 2 або Групи 3 до 
Уповноваженого банку Звітності ММСП, розмір Компенсаційної процентної ставки, який 
підлягає сплаті таким ММСП починаючи з третього місяця кварталу,  в якому ММСП 
зобов'язаний подати відповідну Звітність за кредитом ММСП, встановлюється: 
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a) для ММСП Групи 2 - на рівні 7% або 9% річних, в залежності від того, який саме 
стандартний (без врахування приросту робочих місць) рівень Компенсаційної процентної 
ставки підлягає застосуванню до кредиту ММСП відповідно до Таблиці 1 Договору; 

b) для ММСП Групи 3 – на рівні Базової процентної ставки, визначеної відповідним 
кредитним договором, укладеним ММСП з Уповноваженим банком в рамках Програми.». 

3. Пункти 4.4. та 4.5. розділу ІV. «Інші умови надання та повернення Державної 
підтримки» Договору викласти в наступній редакції: 

«4.4. У випадку виявлення Уповноваженим банком та/або Фондом, що сукупна сума 
отриманої ММСП та Групою, пов’язаних з ним контрагентів, державної допомоги, наданої за 
рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів за будь-якими напрямками такої допомоги 
(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 200 000,00 (двісті 
тисяч) євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком 
України, що діяв на останній день фінансового року, надання Фондом Державної підтримки 
ММСП за Програмою припиняється з дати виявлення зазначеного факту. При цьому 
Уповноважений банк та/або Фонд мають врахувати вимоги та критерії в частині допомоги на 
подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19, встановлені 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 200. 

4.5. З метою дотримання вимог пункту 4.4. Договору, Уповноважений банк зобов’язаний 
здійснювати розрахунок отриманої ММСП державної допомоги в рамках Програми, у вигляді 
Компенсації процентів за кредитом ММСП, та надавати Фонду в порядку, встановленому 
ним, інформацію щодо здійснених розрахунків. Сума отриманої ММСП Державної допомоги 
визначається як різниця між сумою розрахованих Уповноваженим банком процентів за 
кредитом ММСП на підставі середньої ринкової процентної ставки та сумою нарахованих 
процентів за кредитом ММСП, з урахуванням Компенсаційної процентної ставки. В якості 
середньої ринкової ставки для цілей Програми буде використовуватись середнє значення за 
звітний квартал вартості довгострокових кредитів в національній валюті для суб’єктів 
господарювання за даними статистичної звітності банків України, що оприлюднюється 
Національним банком України на його офіційному веб-сайті (за посиланням: 
https://bank.gov.ua/files/Procentlastb_KR.xls).». 

4. У розділі VIIІ. «Моніторинг та звітність» Договору: 

4.1. У пунктах 8.5., 8.7. та 8.10. слова та число «до 10 числа другого місяця» замінити на 
слова та число «до 21 числа другого місяця». 

4.2. Пункт 8.8. викласти в наступній редакції: 

«8.8. Моніторинг розміру державної допомоги, отриманої ММСП протягом Строку дії 
Програми 

Під час видачі Уповноваженим банком кредитних коштів ММСП за кредитними 
договорами, укладеними з ММСП в рамках Програми, та на щоквартальній основі, протягом 
строку дії кредитних договорів, Уповноважений банк зобовʼязаний забезпечувати контроль 
за дотриманням ліміту державної допомоги, отриманої ММСП, з урахуванням Групи 
пов’язаних з ним контрагентів, за цією Програмою та за будь-якими іншими напрямами 
державної допомоги (не залежно від її форм (видів) та джерел), який 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. При цьому Уповноважений банк має врахувати вимоги та 
критерії в частині допомоги на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою 
COVID-19, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 200. 

Моніторинг за дотриманням ліміту державної допомоги має здійснюватися 
Уповноваженим банком на щоквартальній основі з внесенням відповідних записів в Реєстри 
ММСП із зазначенням розміру отриманої ММСП (ГПК) суми державної допомоги (в т.ч. 
Державної підтримки) за будь-який трирічний період. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t200692?ed=2020_06_16&an=121
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200692?ed=2020_06_16&an=121
https://bank.gov.ua/files/Procentlastb_KR.xls
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200692?ed=2020_06_16&an=121
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200692?ed=2020_06_16&an=121
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Уповноважений банк зобов’язаний звітувати Фонду щодо результатів здійсненого 
моніторингу в рамках щоквартальної звітності – в Реєстрі ММСП (в електронній формі), до 21 
числа другого місяця, що слідує за звітним кварталом, та в рамках річної звітності - в Реєстрі 
ММСП (в електронній формі), до 15 числа третього місяця, що слідує за звітним роком. 

Уповноважений банк зобовʼязаний письмово інформувати Фонд протягом двох 
Банківських днів з дати виявлення  факту перевищення ММСП ліміту державної допомоги.  
При цьому Уповноважений банк має врахувати вимоги та критерії в частині допомоги на 
подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19, встановлені 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 200.». 

5. Пункт 4 Додатку 1 «Критерії прийнятності субʼєктів малого та середнього 
підприємництва для участі у Програмі» Договору викласти в наступній редакції: 

«4. ММСП разом з учасниками Групи пов’язаних контрагентів, за будь-який трирічний 
період не отримував державну підтримку, що перевищує суму, еквівалентну 200 000,00 євро, 
визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що 
діяв на останній день фінансового року, з урахуванням вимог та критеріїв в частині допомоги 
на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19, встановлених 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 200.».  

6. Цей Додатковий договір є невід’ємною частиною Договору. 

7. Цей Додатковий договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими 
представниками Сторін та скріплення печатками Сторін. 

8. Цей Додатковий договір складений у 2 (двох) оригінальних примірниках (по одному 
примірнику для кожної Сторони), що мають однакову юридичну силу та є однаковими за 
змістом. 

 
 
 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t200692?ed=2020_06_16&an=121
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200692?ed=2020_06_16&an=121
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200692?ed=2020_06_16&an=121
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200692?ed=2020_06_16&an=121

