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ФІНАНСОВА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКИ НАДАЄТЬСЯ: 
 

1) розвиток підприємництва, зокрема сприяння розвитку суб’єктів підприємництва, 

збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, 

високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження 

інновацій, а також сприяння створенню нових робочих місць та підприємств, 

поверненню трудових мігрантів до України (крім суб’єктів великого 

підприємництва); 

 

2) запобігання та подолання наслідків карантину та обмежувальних заходів, 

пов’язаних з COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (крім суб’єктів 

великого підприємництва); 

 
3) рефінансування існуючої заборгованості в банках України за кредитами суб’єктів 

підприємництва (крім суб'єктів великого підприємництва) 

 

4) фінансування сільськогосподарських товаровиробників для провадження 

сільськогосподарської діяльності на період дії воєнного стану та протягом шести 

місяців після його припинення чи скасування; 

 
5) фінансування суб’єктів підприємництва (крім суб’єктів підприємництва, які 

здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї) для запобігання російській 

агресії та подолання її наслідків, зокрема для задоволення потреб Збройних Сил, 

інших військових формувань, утворених відповідно до закону, та/або населення, 

постраждалого внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану, 

зокрема для переміщення підприємств з територій, що наближені до зони 

бойових дій або розташовані в ній, у безпечні регіони України. 
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КОМПЕНСАЦІЯ ПРОЦЕНТІВ НАДАЄТЬСЯ СУБ’ЄКТАМ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА, 

 

 

 
 

Придбання та/або модернізацію основних 
засобів суб’єктом підприємництва, за 
винятком придбання транспортних засобів 
(крім тих, що будуть використовуватися в 
комерційних та виробничих цілях) 

 

 
Придбання нежитлової нерухомості, 
земельних ділянок 

 

Здійснення будівництва, реконструкції, 
ремонту в приміщеннях, у яких суб’єкт 
підприємництва провадить основну 
господарську діяльність (крім офісних 
приміщень) 

 

 
фінансування оборотного капіталу, що є 
частиною проекту (до 25% вартості проєкту) 

 

Придбання об’єктів права інтелектуальної 
власності, за договорами комерційної 
концесії (франчайзингу), пов’язаних із 
реалізацією суб’єктом підприємництва 
інвестиційного проєкту; 

 

 

інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням 
суб’єктом підприємництва 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 суб’єкта 
підприємництва за кредитом (кредитами) 

 

Рефінансування кредитів на вище зазначені 
цілі 
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Розмір компенсаційної процентної ставки за наданим суб’єкту 
підприємництва кредитом, який підлягає сплаті ним за рахунок власних 
коштів, визначається з урахуванням дотримання суб’єктом 
підприємництва таких умов: 
 

Назва 
Цільове призначення кредиту 
відповідно до Порядку 

Розмір річного 
доходу від 
господарської 
діяльності СПД 
на дату 
укладення 
кредитного 
договору 

Мінімальний 
приріст 
робочих 
місць СПД, 
працівників 

Розмір 
компенса
ційної % 
ставки,  
річних 

Група 1 
СПД 

• інвестиційні цілі, пов’язані 
СПД з виробництва лікарських 
засобів, медичних виробів, 
медичного обладнання, а також 
рефінансування заборгованості 
за кредитом; 

• фінансування оборотного 
капіталу. 

від 0 до суми, 
еквівалентної 
50 млн євро 
(включно) 

- 0 та 7 

Група 2 
СПД 

• придбання, модернізацію 
основних засобів СПД, за 
винятком транспортних засобів 
(крім тих, що  використовуються 
в комерційних та виробничих 
цілях); 

• придбання нежитлової 
нерухомості, земельних ділянок 
(без передачі в оренду) 

• здійснення будівництва, 
реконструкції, ремонту 
приміщень (крім офісних 
приміщень); 

• придбання об’єктів права 
інтелектуальної власності; 

• поповнення оборотного 
капіталу, що є частиною проєкту 
(до 25% вартості проєкту). 

від 0 до 50 млн 
гривень 

(включно) 
2 5 

від 0 до 50 млн 
гривень 

(включно) 
0 7 

більше 50 млн 
гривень 

0 9 

Група 3 
СПД 

• до 31 травня 2022 р.  – с/г 
виробнику на придбання ОЗ та 
покриття будь-яких витрат, 
пов’язаних із провадженням 
діяльності; 

• СПД в період воєнного 
стану на інвестиційні цілі, 
фінансування оборотного 
капіталу 

від 0 до суми, 
еквівалентної 
50 млн. євро 

(включно) 

- 3 
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Назва 
Цільове призначення кредиту 
відповідно до Порядку 

Розмір річного 
доходу від 
господарської 
діяльності СПД 
на дату 
укладення 
кредитного 
договору 

Мінімальний 
приріст 
робочих 
місць СПД, 
працівників 

Розмір 
компенса
ційної % 
ставки,  
річних 

Група 4 
СПД 

• СПД, який є фізичною 
особою - підприємцем, річний 
дохід не перевищує 50 млн грн, 
не є учасником групи пов’язаних 
з ним контрагентів, крім СПД, 
зареєстрованих у формі 
фізичних осіб - підприємців, 
кількість яких не перевищує 5 
осіб. 

від 0 до 50 млн 
гривень 

(включно) 
- 12 

Група 5 
СПД 

• до 31 травня 2022 р.  – с/г 
виробнику на придбання ОЗ та 
покриття будь-яких витрат, 
пов’язаних із провадженням 
діяльності 

без обмежень - 0 

Група 6 
СПД 

• СПД в період воєнного 
стану на інвестиційні цілі, 
фінансування оборотного 
капіталу 

без обмежень - 0 та 5 
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СУБ’ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ПОВИНЕН ВІДПОВІДАТИ ТАКИМ КРИТЕРІЯМ: 

 
 державна реєстрація бізнесу 

(юридична особа або фізична особа – 
підприємець); 

власник підприємства – фізична особа 
– резидент України; 
 
річний дохід від будь-якої діяльності 
до еквіваленту 50 млн євро (з 
урахуванням пов’язаних підприємств) 
 
розмір державної підтримки, 
отриманої за три роки – не більше 
еквівалента 200 тис. євро (з 
урахуванням пов’язаних підприємств), 
максимальна сума не більше 400 тис. 
євро з початку встановлення 
карантину і до кінця строку кредитного 
договору (у період воєнного стану 
обмеження суми державної підтримки, 
не застосовуються) 
 
наявність прибутку хоча б за один із 
двох останніх звітних років 
 
реалістичний та обґрунтований бізнес-
план для новостворених підприємств 
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КРОК 1 
Підприємець ознайомлюється з 
критеріями відповідності вимогам 
програми 

КРОК 2 
Підприємець обирає банк зі списку 
партнерів і подає до нього заявку 
на участь у Програмі 

КРОК 3 
Підприємець готує та надає 
банку повний пакет документів 

КРОК 4 
Отримати рішення по кредиту 

КРОК 5 
Підприємець укладає договір з 
банком 

КРОК 6 
Кредитні кошти будуть 
перераховуватись на рахунок 
постачальника обладнання чи 
послуг для бізнесу безготівково 

КРОК 7 
Погасити кредит відповідно до умов договору 
 

Алгоритм надання фінансової державної підтримки суб’єктам 
підприємництва за укладанням кредитного договору  


