ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
учасник програми «Доступні кредити 5-7-9%»
«Доступні кредити 5-7-9%» – програма банківського кредитування суб’єктів мікро- та малого
підприємництва, що реалізується в рамках Урядової програми «Доступні кредити 5-7-9%»,
затвердженої Радою Фонду розвитку підприємництва та розміщеної на офіційному сайті Фонду на
виконання ініціативи Президента України та у відповідності до «Порядку надання фінансової
державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва», затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України № 28 від 24 січня 2020 року (зі змінами).
Умови програми
Термін кредитування
Мета кредитування

до 5 років – для інвестиційних кредитів та рефінансування;
до 2 років – для кредитів на поповнення обігових коштів
«Інвестиційні цілі»
•придбання нових і б / у основних засобів, їх модернізація;
•придбання нежитлової нерухомості без права передачі в оренду;
•будівництво та реконструкція приміщень (крім офісних);
•придбання прав інтелектуальної власності (франчайзинг);
•поповнення обігових коштів до 25% від вартості інвестиційного проекту;
•рефінансування інвестиційних проектів.
«Антикризові дії»*
• поповнення обігових коштів;
• виробництво лікарських засобів / медичних виробів / медичного
обладнання, а також рефінансування заборгованості за кредитами,
наданими на зазначені в цьому абзаці цілі
«Рефінансування»*
• рефінансування заборгованості за діючими кредитами, отриманими в
банках України.

* Запит на кредитування на антикризові дії та рефінансування можливий
не пізніше, ніж 90 днів поспіль карантину
Графік погашення
•проценти – щомісячно;
•кредит – щомісячно рівними сумами (допускаються «кредитні канікули»).
Забезпечення
•Будь-яке майно/майнові права, фінансова порука тощо, окрім застави
майнових прав за договором банківського вкладу
Комісія
•До 0,5% від суми кредиту (одноразово);
•До 0,5% від суми залишку заборгованості за кредитом (в разі залучення
гарантії Фонду розвитку підприємництва) - щомісячно
Для участі у Програмі та отримання Державної підтримки, суб’єкт підприємництва повинен
відповідати критеріям прийнятності, розміщеним на веб-сайті Програми: https://5-7-9.gov.ua/ та
подати до Банку наступні документи:
1. Документи для участі у Програмі та отримання Державної підтримки:
 заявку на участь у Програмі;
 згоду на передачу інформації про суб’єкта підприємництва та суми отриманої Державної
допомоги;
 довідку про суми отриманої суб’єктом підприємництва та Групою повʼязаних контрагентів
Державної допомоги.
2. Документи на отримання кредиту в рамках Програми та інші документи / інформацію у
відповідності до внутрішніх процедур та правил Банку.

Учасником Програми може стати суб’єкт мікропідприємництва та малого підприємництва
(далі – 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.
При цьому суб’єктом мікро- та малого підприємництва для цілей Програми вважається
ММП, річний дохід якого від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн.
євро, визначену за офіційним валютним курсом Національного банку України, що діяв на
останній день звітного періоду. Показник річного доходу від діяльності ММП визначається
на підставі офіційних звітних даних ММП за останні 4 (чотири) квартали (для ММП, що
подають квартальну звітність) або за останній звітний рік (для ММП, що подають річну
звітність). Зазначений в цьому підпункті граничний показник річного доходу ММП
розраховується сумарно по всій Групі пов’язаних з ММП контрагентів. При цьому ММП не
може входити до Групи пов’язаних контрагентів, які не відповідають зазначеному в цьому
пункті граничному показнику щонайменше протягом останніх двох календарних кварталів.
 ММП є резидентом України;
 ММП сумарно з учасниками групи пов’язаних контрагентів за останні три календарних роки
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:
o не є кредитною організацією, страховою організацією, інвестиційним фондом,
недержавним пенсійним фондом, професійним учасником ринку цінних паперів,
ломбардом;
o не є нерезидентом України, за винятком випадків, передбачених міжнародними
договорами України;
o не здійснює виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових
виробів, обмін валют;
o не здійснює надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів
діяльності;
o не визнаний банкрутом або стосовно якого порушено справу про банкрутство;
o не перебуває у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця;
o не подав завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням
Державної підтримки;
o не має заборгованості перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами
загальнообов'язкового державного соціального страхування;
o 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)
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

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

 ММП, якому надається/надано кредит на рефінансування заборгованості ММП за кредитом
(кредитами), наданим (наданими) банком (банками) України (в тому числі, Уповноваженим
банком): a) не повинен мати станом на 01 березня 2020 року проблемної заборгованості за
кредитом(-ами), отриманими ММП; b) повинен забезпечити збереження не менше 60%
(шістдесят відсотків) фонду оплату праці працівників ММП та 80% (вісімдесят відсотків)
середньооблікової кількості штатних працівників ММП порівняно із зазначеними
показниками ММП станом на 01 березня 2020 року (критерій застосовується у разі наявності
у ММП найманих працівників).

