
Додаток 1.2. 

 

Форма Довідки про суми отриманої ММСП державної допомоги 

(на фірмовому бланку ММСВП) 

 

_(дата)_ 

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» 

04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д 

 

Довідка про суми отриманої ММСВП державної допомоги 

Цим суб’єкт господарської діяльності (назва підприємства або ПІБ фізичної особи-підприємця, 

організаційно-правова форма, код ЄДРПОУ/ІПН або РНОКПП) інформує про суми отриманої з 

02.08.2017 р. або такої, що планується до отримання, державної допомоги (в т.ч. Державної підтримки в 

рамках Програми «Доступні кредити 5-7-9%»). 

1. Інформація про суми отриманої державної допомоги підприємством або фізичною особою-

підприємцем (назва або ПІБ) та пов’язаними з ним суб’єктами господарювання (у разі наявності 

ГПК) в будь-яких осіб: 

1.1.  

Суб’єкт підприємництва 

(клієнт) 

Назва підприємства або      ПІБ 

фізичної особи- підприємця, 

організаційно- правова форма, 

код 

ЄДРПОУ/ІПН або РНОКПП - 

Клієнт 

Група пов’язаних з 

суб’єктом 

підприємництва 

контрагентів (ГПК)  

Назва підприємства або 

ПІБ фізичної особи- 

підприємця, організаційно- 

правова форма, код 

ЄДРПОУ/ІПН або 

РНОКПП – члена ГПК №1 

При відсутності ГПК – 

рядок видаляється  

(Додається стільки рядків, 

скільки членів ГПК (по 

кожному члену ГПК окремо) 

 Протягом 2019 року   

1)  Сума отриманої державної допомоги, грн. 

Зазначити отримані суми 

державної допомоги у розрізі 

років. Якщо отримано 

державну допомогу за різними 

кредитними договорами / через 

різні банки – такі суми також 

зазначаються окремо. 

Наприклад: 

1. 120 000,00 грн 

2. 50 000,00 грн 

3. 200 000,00 грн 

Якщо допомога не 

отримувалась – зазначите 

«0,00» 

Зазначити суми державної 

допомоги, отримані членом 

ГПК у розрізі років. Якщо 

член ГПК отримував 

державну допомогу за 

різними кредитними 

договорами / через різні 

банки – такі суми також 

зазначаються окремо. 

Наприклад: 

1. 120 000,00 грн 

2. 50 000,00 грн 

3. 200 000,00 грн 

Якщо допомога не 

отримувалась – зазначити 

«0,00» 

2)  Дата (період) отримання державної допомоги  
Зазначити періоди отримання 
сум державної допомоги  
Наприклад: 
1.   2019 

Зазначити періоди 

отримання членом ГПК сум 

державної допомоги  



2.   2020 
3.   2020 
Якщо допомога не 

отримувалась – заповнити 

поле прочерками 

Наприклад: 

1. Січень - жовтень 

2021 2. 2020 

Якщо допомога не 

отримувалась 

– заповнити поле 

прочерками 

3)  

Найменування державної/комерційної 

установи/організації, через яку(-і) було отримано 

державну допомогу  

Зазначите фінансові установи, 

через які отримали державну 

допомогу. 

Наприклад: 

1.АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ» 

2.АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ» 

3.АТ «БАНК №1» 

Якщо допомога не 

отримувалась – заповнити 

поле прочерками 

Зазначити фінансові 

установи, через які член ГПК 

отримав державну 

допомогу. 

Наприклад: 

1.АТ «БАНК №1» 

2.АТ «БАНК №2» 

Якщо допомога не 

отримувалась – заповнити 

поле прочерками 

 Протягом 2020 року Аналогія за 2019 Аналогія за 2019 

1)  Сума отриманої державної допомоги, грн.   

2)  Дата (період) отримання державної допомоги    

3)  

Найменування державної/комерційної 

установи/організації, через яку(-і) було отримано 

державну допомогу  

 

 

 Протягом поточного року Аналогія за 2019 Аналогія за 2019 

1) Сума отриманої державної допомоги, грн.   

2) Дата (період) отримання державної допомоги    

3) 

Найменування державної/комерційної 

установи/організації, через яку(-і) було отримано 

державну допомогу  

 

 

 

 

2. Інформація про суми державної допомоги, заявки на отримання якої були подані підприємством 

або фізичною особою-підприємцем (назва або ПІБ) та пов’язаними з ним суб’єктами господарювання (у 

разі наявності ГПК) до усіх державних/комерційних установ/організацій та затверджені ними, але кошти 

державної допомоги ще не були отримані: 

  

Суб’єкт 

підприємництва 

(клієнт) 

Назва підприємства 

або ПІБ фізичної 

особи- підприємця, 

організаційно- 

правова форма, код 

ЄДРПОУ/ІПН або 

РНОКПП - Клієнт 

Група пов’язаних з 

суб’єктом підприємництва 

контрагентів (ГПК)  

Назва підприємства або 

ПІБ фізичної особи- 

підприємця, організаційно- 

правова форма, код 

ЄДРПОУ/ІПН або 

РНОКПП – члена ГПК №1 

При відсутності ГПК – 
рядок видаляється  

(Додається стільки рядків, 

скільки членів ГПК (по кожному 

члену ГПК окремо) 

1)  Сума планової державної допомоги до отримання, грн. Зазначити планові 
суми державної 

Зазначити сум державної 
допомоги, що плануються 



допомоги, заявки  на 

які були Затверджені 

фінансовими 

установами. Якщо 

заявки на отримання      

державної  допомоги 

погоджені через різні            

банки – планові суми 

також зазначаються 

окремо. 

Наприклад: 
1. 300 000,00 грн 
2.   25 000,00 грн 

Якщо подані та 

затверджені заявки 
відсутні – заповнити 

поле прочерками 

до отримання членом ГПК,  

у розрізі заявок. 
Наприклад: 
1.   100 000,00 грн 
2.   300 000,00 грн 

Якщо подані та затверджені 

заявки відсутні – заповнити 

поле прочерками 

2)  Дата подання заявки на отримання державної допомоги  

Зазначити дати 
подання заявок за 

державною 

допомогою що були 

затверджені 

фінансовими 

установами. 

Наприклад: 

1. 01.10.2021 

2. 07.10.2021 

Якщо подані та 

затверджені заявки 

відсутні – заповнити 

поле прочерками 

Зазначити дати 
подання заявок членом             ГПК за 

державною допомогою, що 

були затверджені 

фінансовими установами. 
Наприклад: 
1. 01.10.2021 
2. 30.09.2021 

Якщо подані та 

затверджені заявки 
відсутні – заповнити поле 

прочерками 

3)  Дата затвердження заявки на отримання державної допомоги 

Зазначити дати 

затвердження заяв, 
Наприклад:  
1. 20.10.2021  

 2. 01.11.2021 
Якщо подані та 

затверджені заявки 

відсутні – заповнити 

поле прочерками 

Зазначити дати 
затвердження заяв, 

Наприклад: 
1. 18.10.2021 
2. 01.12.2021 

Якщо подані та затверджені 

заявки відсутні – заповнити поле 

прочерками 

4)  Дата (період) планового отримання державної допомоги 

Зазначити періоди 
планового 

отримання 

державної допомоги  
Наприклад: 

 1. 2022 – 2023 
2. 05.12.2021 –
04.12.2024 
Якщо подані та 

затверджені 

заявки відсутні – 

заповнити поле 

прочерками 

Зазначити періоди 
планового отримання 

державної допомоги членом 

ГПК. 

 Наприклад: 

1. 01.11.2021 –31.10.2023 
2. 05.12.2021 –04.12.2024 
Якщо подані та 

затверджені заявки 

відсутні –       заповнити поле 

прочерками 

5)  

Державна/комерційна установа/організація, до якої(-их) було 

подано та яка затвердила(-и) заявку(-и) на надання державної 

допомоги 

Зазначити фінансові 
установи, через які 

планується отримання  

державної допомоги 

Наприклад: 

1. АТ «БАНК 

ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ» 

2. АТ «БАНК №1» 

Якщо подані та 

затверджені заявки 

відсутні – заповнити 

Зазначити фінансові 
установи, через які член ГПК 

планує отримувати                         

державну допомогу. 
Наприклад: 
1. АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ» 

2. АТ «БАНК №1» 

Якщо подані та затверджені 

заявки відсутні – заповнити поле 

прочерками 



поле прочерками 

 

3. Інформація про суми державної допомоги, заявки на отримання якої були подані підприємством 

або фізичною особою-підприємцем (назва або ПІБ) та пов’язаними з ним суб’єктами 

господарювання (у разі наявності ГПК) до будь-яких осіб, але рішення по яким ще не прийняті: 

  

Суб’єкт 

підприємництва 

(клієнт) 

Назва підприємства 

або ПІБ фізичної 

особи- підприємця, 

організаційно- 

правова форма, код 

ЄДРПОУ/ІПН або 

РНОКПП - Клієнт 

Група пов’язаних з 

суб’єктом підприємництва 

контрагентів (ГПК)  

Назва підприємства або 

ПІБ фізичної особи- 

підприємця, організаційно- 

правова форма, код 

ЄДРПОУ/ІПН або 

РНОКПП – члена ГПК №1 

При відсутності ГПК – 

рядок видаляється  

(Додається стільки рядків, 

скільки членів ГПК (по кожному 

члену ГПК окремо) 

1) Сума запитаної державної допомоги, грн. 

Зазначити суми 

запитуваної 

державної допомоги 

заявки на отримання 

якої були подані 

Клієнтом. 

Наприклад:  

100 000,00 грн 

Якщо подані заявки 

відсутні – заповнити 

поле прочерками 

Зазначити суми запитуваної 

допомоги, заявки на 

отримання якої були подані                     

членом ГПК. 
Наприклад: 
100 000,00 грн 
Якщо подані заявки відсутні 

– заповнити поле прочерками 

2) Дата подання заявки на отримання державної допомоги  

Зазначити дати 
подання  заявок. 

Наприклад:01.10.2021 

Якщо подані заявки 

відсутні - заповнити 

поле прочерками 

Зазначити дати подання 
заявок членом ГПК. 

Наприклад: 01.10.2021 
Якщо подані заявки відсутні 
– заповнити поле прочерками 

3) 
Державна/комерційна установа/організація, до якої(-их) 

було подано заявку(-и) на отримання державної допомоги  

Зазначити фінансові 
установи, через які 
планується 
отримання 

державної допомоги. 

Наприклад: 
АТ «БАНК 

ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ» 

Якщо заявки не 

подавались - заповнити 

поле прочерками 

Зазначити фінансові установи, 

через які член ГПК планує 

отримувати державну допомогу. 

Наприклад: 

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ» 

Якщо заявки не подавались – 

заповнити поле прочерками 

4. Інформація про суми отриманої державної допомоги підприємством або фізичною особою-

підприємцем (назва або ПІБ) та пов’язаними з ним суб’єктами господарювання (у разі наявності 

ГПК), що відповідає Критеріям оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам 

господарювання на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 200 від 03 березня 2021 року: 

  

Суб’єкт 

підприємництва 

(клієнт) 

Назва підприємства 

або ПІБ фізичної 

особи- підприємця, 

Група пов’язаних з 

суб’єктом підприємництва 

контрагентів (ГПК)  

Назва підприємства або 

ПІБ фізичної особи- 

підприємця, організаційно- 



організаційно- 

правова форма, код 

ЄДРПОУ/ІПН або 

РНОКПП - Клієнт 

правова форма, код 

ЄДРПОУ/ІПН або 

РНОКПП – члена ГПК №1 

При відсутності ГПК – 

рядок видаляється  

(Додається стільки рядків, 

скільки членів ГПК (по кожному 

члену ГПК окремо) 

1) Сума запитаної державної допомоги, грн. 

Зазначити суми 

запитуваної 

державної допомоги, 

заявки на отримання 

якої були подані 

Клієнтом. 

Наприклад:  

100 000,00 грн 

Якщо подані заявки 

відсутні – заповнити 

поле прочерками 

Зазначити суми запитуваної 

допомоги, заявки на 

отримання якої були подані                     

членом ГПК. 
Наприклад: 
100 000,00 грн 
Якщо подані заявки відсутні 

– заповнити поле прочерками 

2) Дата подання заявки на отримання державної допомоги  

Зазначити дати 
подання  заявок. 

Наприклад: 

01.10.2021 

Якщо подані заявки 

відсутні - заповнити 

поле прочерками 

Зазначити дати подання 

заявок членом ГПК. 
Наприклад: 01.10.2021 
Якщо подані заявки відсутні 
– заповнити поле прочерками 

3) 
Державна/комерційна установа/організація, до якої(-их) 

було подано заявку(-и) на отримання державної допомоги  

Зазначити фінансові 
установи, через які 

планується 
отримання 
державної допомоги. 

Наприклад: 

АТ «БАНК 

ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ» 

Якщо заявки не 

подавались - заповнити 

поле прочерками 

Зазначити фінансові установи, 

через які член ГПК планує 

отримувати державну допомогу. 

Наприклад: 

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ» 

Якщо заявки не подавались – 

заповнити поле прочерками 

 

Підприємство або фізична особа-підприємець (назва або ПІБ) гарантує, що вищенаведена інформація про 

суми отриманої або такої, що планується до отримання, державної допомоги відповідає дійсності. 

Підприємство або фізична особа-підприємець (назва або ПІБ) усвідомлює, що подання неправдивої 

інформації у Довідці є підставою для відмови у наданні Державної підтримки в рамках Програми «Доступні 

кредити 5-7-9%», а також в рамках інших державних програм та підставою для притягнення уповноважених 

осіб Підприємства / ФОП до відповідальності, передбаченої чинним законодавством України. 

Посада уповноваженої особи  

Підприємства / 

ПІБ ФОП                            ________________                            ________________ 

                                                            
Підпис 

       
         ПІБ 

 

Прийнято Банком: 

    

Дата Посада ПІБ Підпис 

 


