
Форма Заяви суб’єкта підприємництва на участь у Програмі 

(на фірмовому бланку суб'єкта підприємництва) 

 

_(дата)_ 
 

 

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» 

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

 

Заява ММСВП на участь у Програмі «Доступні кредити 5-7-9%» 

Цим просимо розглянути можливість участі суб’єкта господарської діяльності (назва 

підприємства або ПІБ фізичної особи-підприємця, організаційно-правова форма, код ЄДРПОУ/ІПН або 

РНОКПП) в Програмі « Доступні кредити 5-7-9%», що реалізується Урядом України. 

Інформація про підприємство / фізичну особу-підприємця та про пов’язаних з ним суб’єктів 

господарювання (у разі наявності групи пов’язаних компаній – в таблиці зазначаються аналогічні дані 

по кожному члену групи пов’язаних компаній шляхом додавання необхідної кількості колонок): 
 

1.  Назва Підприємства/ ПІБ фізичної особи-підприємця  

2.  ЄДРПОУ/ІПН або РНОКПП  

3.  Дата реєстрації  

4.  Адреса реєстрації  

5.  Дата фактичного початку ведення господарської діяльності  

6.  Адреса місць фактичного ведення господарської діяльності  

7.  ПІБ учасників (засновників) та їх частки в статутному капіталі  

8.  
ПІБ кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та їх 
частки власності 

 

9.  
Наявність статусу резидента України у підприємства/ФОП, у 
учасників (засновників) та бенефіціарних власників 
(контролерів) підприємства 

 

10.  
Види економічної діяльності ММСВП за КВЕД за яким 
реалізовується Інвестиційний проект ММСВП 

 

11.  
Середньооблікова кількість штатних працівників ММСП за 
місяць, згідно з даними звіту (Форма №Д4), наявного на дату 
подання цієї заяви, чол. 

 

12.  
Дохід від реалізації продукції/робіт/послуг за останні 4 звітні 
квартали/ рік, грн. 

 

13.  Річний дохід ММСВП на кінець звітного року, млн. грн.  

14.  
Річний дохід ММСВП на кінець попереднього звітного року, 
млн. грн. 

 

15.  Сума сплаченого податку на прибуток за звітний рік, грн.  

16.  
Сума сплаченого податку на прибуток за попередній звітний 
рік, грн. 

 

17.  Сума сплаченого ЄСВ за звітний рік, грн.  

18.  Сума сплаченого ЄСВ за попередній звітний рік, грн.  



 

Інформація про кредит: 

1.  Ціль отримання кредиту  

Вказується ціль отримання кредиту: 
Ціль І. 1.1. Інвестиційний кредит.  

1.2. Інвестиційний кредит рефінансування.  

1.3. Інвестиційний кредит (обігові до 25%).  

1.4. Інвестиційний кредит (обігові до 25%) 

рефінансування. 

 

Ціль ІІ. 2.1. Антикризовий кредит (інвест), 

2.2.Антикризовий кредит (інвест) 

рефінансування, 

2.3. Антикризовий кредит (обігові) 

 

Ціль ІІІ. 3.1. Кредит рефінансування (інвест),  

3.2. Кредит рефінансування (обігові) 

 

Ціль ІV. 4.1. Інвестиційний кредит (ФОП),  

4.2. Фінансування оборотного капіталу 

(ФОП) 

Ціль V. 5.1. С/Г товаровиробники (інвест) 

5.1. С/Г товаровиробники (обігові) 

Ціль VІ. 6.1. Антивоєнний (інвест) 

 6.2. Антивоєнний (обігові) 

2.  
Необхідна сума кредиту в розрізі цілей 
фінансування 

Вказується сума кредиту по кожній цілі, в рамках 
якої ММСВП планує фінансування 

3.  
Вартість інвестиційного проекту (з 
ПДВ) 

Вказується вартість основних засобів або 
загальний кошторис витрат на 
модернізацію/ремонти основних засобів (грн з 
ПДВ), якщо кредит залучається для фінансування 
інвестиційного проекту 

4.  
Розмір та частка участі ММСП 
власними коштами в реалізації 
інвестиційного проекту  

Вказується розмір коштів власної участі ММСП в 
реалізації інвестиційного проекту (грн.) та частка 
такої участі в загальній вартості інвестиційного 
проекту (%), якщо кредит залучається для 
фінансування інвестиційного проекту 

 

 
Організаційно-правова форма та Назва юридичної особи / ПІБ фізичної особи-підприємця 

підтверджує, що ознайомлене(-ий) та зобов’язується дотримуватись умов участі та критеріїв 

прийнятності Програми «Доступні кредити 5-7-9%». 

Організаційно-правова форма та Назва юридичної особи / ПІБ фізичної особи-підприємця 

підтверджує свою відповідність Критеріям прийнятності суб’єктів підприємництва для участі у 

Програмі, достовірність наданих даних та зобов’язується підтримувати відповідність Критеріям 

прийнятності суб’єктів підприємництва для участі у Програмі протягом усього строку дії 

кредитного(-их) договору(-ів). 

Організаційно-правова форма та Назва юридичної особи / ПІБ фізичної особи-підприємця 

зобов’язується на першу вимогу АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» повернути 

суми Державної підтримки, які отримає в рамках Програми «Доступні кредити 5-7-9%», у 

випадку порушення ним умов участі та критеріїв прийнятності Програми «Доступні кредити 5-7-

9%». 

Додатки: 



1.1.Згода на передачу інформації про ММСВП та суми отриманої Державної підтримки в 

рамках Програми “ Доступні кредити 5-7-9%” 

1.2.Довідка про суми отриманої ММСВП державної допомоги. 

Посада уповноваженої особи 

Підприємства / 

ПІБ ФОП       

Підпис ПІБ 

 

 
 

Прийнято Банком: 

    

Дата Посада ПІБ Підпис 

 


