Критерії прийнятності субʼєктів мікро- та малого підприємництва
для участі у Програмі «Доступні кредити 5-7-9%»
Одержувачем державної підтримки може бути суб'єкт господарювання (юридична особа або фізична особа - підприємець) (далі– ММП), а також
група пов'язаних з ним підприємств що відповідає наступним критеріям:
Цілі на які надаються кредити

1.1. Інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням господарської діяльності ММП, а також на цілі, пов’язані із здійсненням рефінансування
заборгованості ММП за кредитом(-ами), наданим(-ми) банком(-ами) України, а саме на цілі:
придбання та/або модернізацію основних засобів ММП, за винятком придбання транспортних засобів (крім тих, що будуть використовуватись в комерційних та виробничих цілях);
придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою провадження ММП господарської діяльності, без права передачі
такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;
здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, у яких ММП провадить основну господарську діяльність (крім офісних
приміщень), які на праві власності або користування належать ММП;
придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією
ММП інвестиційного проекту;
фінансування оборотного капіталу, коли необхідність у такому оборотному капіталі є невід’ємною частиною витрат на інвестиційних проект, обсягом не більше 25% від вартості проекту, що фінансується за рахунок кредитних коштів.
1.2. Запобігання та подолання наслідків COVID-19:
інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням ММП господарської діяльності з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів
та/або медичного обладнання, а також на цілі, пов’язані із здійсненням уповноваженим банком рефінансування заборгованості ММП за
кредитом(-ами), наданим(-ми) банком(-ами) України, на зазначені в цьому абзаці цілі;
фінансування оборотного капіталу ММП
1.3. Рефінансування заборгованості ММП за кредитом(-ами), наданим(-ими) банком(-ми) України (в тому числі, Уповноваженим банком).
-

Цільова група
Програми (ММП)

Критерії класифікації ММП

фізичні особи-підприємці або юридичні особи

Для кредитів, наданих на цілі, визначені пунктами 1.1. та 1.2. цієї Програми:
Річний дохід від господарської діяльності не перевищує суму*

еквівалент 10 млн. євро
(визначений за курсом Національного банку України, що діяв на останній день звітного періоду)

Для кредитів, наданих на цілі, визначені пунктом 1.3. цієї Програми:
еквівалент 10 млн. євро
1) Річний дохід від господарської діяльності не перевищує
(визначений за курсом Національного банку України, що діяв на останній день звісуму*
тного періоду)
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Вимоги прийнятності для ММП

2) Забезпечення збереження фонду оплати праці працівників
ММП на рівні не менше**

60%
(порівняно із станом на 1 березня 2020)

3) Забезпечення збереження середньої чисельності працівників ММП на рівні не менше**

80%
(порівняно із станом на 1 березня 2020)

4) Проблемна заборгованість за кредитами ММП в банках
України

0%
(станом на 1 березня 2020)

* Показник річного доходу ММП від здійснення ним господарської діяльності визначається на підставі офіційних звітних даних ММП за
останні 4 (чотири) квартали (для ММП, що подає квартальну звітність) або за останній звітний рік (для ММП, що подає річну звітність)
сумарно по всій групі пов’язаних з ММП контрагентів (далі – ГПК), яка визначається відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368
(зі змінами). При цьому ММП не може входити до групи пов’язаних контрагентів, які не відповідають зазначеному в цьому пункті Програми граничному показнику щонайменше протягом останніх двох календарних кварталів.
** Критерій застосовується для ММП, що використовує працю найманих працівників. Дотримання ММП зазначених в підпунктах 2 та 3 п.
5.2. Програми граничних показників перевіряються уповноваженим банком на дату укладення ним з ММП відповідного кредитного договору та в подальшому – кожного календарного кварталу, протягом періоду надання державної підтримки ММП (до 31.03.2021) в порядку, передбаченому договором(-ами), укладеним(-ми) Уповноваженим банком з Фондом в рамках реалізації Програми.
Учасником Програми може стати ММП щодо якого дотримуються наступні критерії прийнятності:
 ММП зареєстровано на території України (за виключенням тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і тимчасово окупованих окремих територій Донецької та Луганської областей) та є суб’єктом мікро або малого підприємництва;
 ММП є юридичною особою, учасники (засновники) якого є фізичними або юридичними особами — резидентами України та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якого є фізичними особами - резидентами України; або
 ММП є фізичною особою, зареєстрованою в установленому законом порядку як фізична особа - підприємець;
 ММП є резидентом України;
 ММП сумарно з учасниками групи пов’язаних контрагентів за останні три календарних роки ( з 02.08.2017р) не отримував державну допомогу, що перевищує суму, еквівалентну 200 000 євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день останнього фінансового року, згідно з Законом України «Про державну допомогу
суб’єктам господарювання»;
 ММП не підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та
державну підтримку малого і середнього підприємництва», а саме:
1) не є кредитною організацією, страховою організацією, інвестиційним фондом, недержавним пенсійним фондом, професійним учасником
ринку цінних паперів, ломбардом;
2) не є нерезидентом України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;
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3) не здійснює виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
4) не здійснює надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;
5) не визнаний банкрутом або стосовно якого порушено справу про банкрутство;
6) не перебуває у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
7) не подав завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням Державної підтримки;
8) не має заборгованості перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхуван-

ня;
9) не отримав державну допомогу з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в
установленому порядку.
Для новостворених МПП (стартап)
Для діючих ММП
Ведення господарської діяльності з моменту реєстрації не перевищує
12 місяців (разом з ГПК за наявності);
Ведення господарської діяльності ММП з моменту реєстрації перевищує 12 місяців (разом з ГПК за наявності) у разі, коли факт ведення
ним господарської діяльності не підтверджується документально.
Наявність досвіду та обґрунтованого бізнес-плану для реалізації
інвестиційного проекту

Ведення господарської діяльності з моменту реєстрації перевищує
12 місяців та факт ведення такої господарської діяльності підтверджується документально.

-
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