
1. Хто може оформити кредит з отриманням компенсації за програмою «Доступні 

кредити 5-7-9%»? 

Юридичні особи без частки держави в статутному капіталі, учасники (засновники) якого є 

фізичними або юридичними особами – резидентами України та кінцеві бенефіціарні власники 

(контролери) якого є фізичними особами – резидентами України, та фізичні особи – підприємці, 

які є резидентами України та відповідають таким вимогам: 

- позичальник (разом з учасниками групи пов’язаних контрагентів) за останні три 

календарних роки не отримував державної підтримки, що перевищує суму еквівалентна 

200 000 євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним 

банком України, що діяв на останній день останнього фінансового року.  

- підприємства, учасником або кінцевим бенефіціаром яких є громадяни держави-агресора 

або ж особи, які належали до терористичних організацій. - не зможуть взяти кредит 

 

2. Чи можуть отримати компенсацію за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» 

підприємства, що зараз отримують будь-який із видів держкомпенсацій з 

місцевого або державного бюджету, у т. ч. учасники компенсацій для 

агробізнесу? 

Можуть. 

3. Які вимоги до стартапів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%»? 

Ведення господарської діяльності з моменту реєстрації не перевищує 12 місяців (разом з ГПК за 

наявності) 

Наявність якісного бізнес-плану.  

 

4. Максимальний строк кредитування, протягом якого може надаватись ММСП 

Державна підтримка за Програмою 
 

- 60 місяців – на реалізацію інвестиційного проекту, а також на цілі, пов’язані із здійсненням 

Уповноваженим банком рефінансування заборгованості ММСП за кредитом(-ами), наданим(-ми) 

банком(-ами) України; 

- 36 місяців – на фінансування оборотного капіталу ММСВП. 

- 6 місяців – щодо кредиту(-тів), наданого(-них) на кредит може бути наданий суб’єкту 

підприємництва cільськогосподарському товаровиробнику на придбання основних засобів та 

покриття будь-яких витрат, пов’язаних із впровадженням сільськогосподарської діяльності у 

значенні Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».  

 

5. Процедура відповідності ММСВП статусу учасника Програми  
 

- ММСВП має перевірити свою відповідність критеріям прийнятності Програми, розміщеним 

на веб-сайті Програми: https://5-7-9.gov.ua/.  

 

6. Напрями кредитування та цілі на які надаються кредити   
 

- Фінансування розвитку підприємництва (інвестиційні цілі), започаткування нового напряму 

бізнесу, start – up (далі - Фінансування розвитку підприємництва). 

- Фінансування «Антикризових заходів» для запобігання та подолання наслідків (запобігання 

виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів епідемії та пандемії гострої 

респіраторної хвороби COVID-19). 

- Рефінансування існуючої заборгованості за кредитами суб’єктів підприємництва в банках 

України. 

- Розвиток та підтримка суб’єктів мікропідприємництва, зареєстрованих у формі фізичних осіб-

підприємців (далі – ФОП), які для фінансування своєї підприємницької діяльності отримують 

https://5-7-9.gov.ua/


кредит(-ти) у сумі до 1 млн. гривень без застави майна (кредит може бути забезпечений 

порукою). 

- Фінансування сільськогосподарських товаровиробників для провадження їх 

сільськогосподарської діяльності на період воєнного стану 

- Фінансування суб’єктів підприємництва для запобігання російській агресії та подолання її 

наслідків 

 

7. Які клієнти можуть взяти кредит під 0% річних з метою запобігання 

пандемії COVID-19 та подолання її наслідків? 

Фінансування капітальних витрат тільки для виробників лікарських засобів, медичних 

виробів та медичного обладнання. 

Усі клієнти, які можуть брати участь у програмі «Доступні кредити 5-7-9%» (без додаткових 

вимог до КВЕД), з підтвердженням впливу пандемії COVID-19 на бізнес-діяльність 

відповідно до мети підпункту 2 пункту 4 ПОСТАНОВА від 24 січня 2020 р. № 28. 

 

8. Якими є вимоги до підприємств показників бізнесу та проєкту для отримання 

кредиту? 

 

- Основними вимогами для діючого бізнесу є прибуткова діяльність хоча б за один із двох 

останніх звітних років, а для новоствореного бізнесу – наявність бізнес-плану та ведення 

діяльності не менше 6 місяців.  

- Прибуткова господарська діяльність за останній звітній рік 

 

9. Цінові умови надання Кредиту 
 

9.1 Фінансування розвитку підприємництва (Інвестиційні кредити, інвестиційні кредити 

рефінансування, інвестиційні кредити (фінансування оборотного капіталу)) 

 

- кредит(-ти) у сумі до 60  000 000 млн. гривень 

- з процентною ставкою (річних) - 5% - 7% -9% річних 

- у заставу можна оформити майно клієнта або поручителя, обладнання, транспортні засоби, 

нерухоме майно, а також основні засоби, що купуються за рахунок кредитних коштів. 

-  період надання кредиту – 01.02.2025 р. 

 

9.2 Фінансування «Антикризових заходів» 

 

- кредит(-ти) у сумі до 60  000 000 млн. гривень 

- з процентною ставкою (річних) - 0% , 7% річних 

- у заставу можна оформити майно клієнта або поручителя, обладнання, транспортні засоби, 

нерухоме майно, а також основні засоби, що купуються за рахунок кредитних коштів. 

- період надання кредиту - строк дії карантину та протягом 90 днів з дня його відміни 

 

9.3 Рефінансування існуючої заборгованості в банках України  

 

- кредит(-ти) у сумі до 60  000 000 млн. гривень 

- з процентною ставкою (річних) - 3%  річних  

- період надання кредиту -5 років (строк кредиту) та/або термін протягом строку дії карантину 

та протягом 90 днів з дня його відміни) 

- у заставу можна оформити майно клієнта або поручителя, обладнання, транспортні засоби, 

нерухоме майно, а також основні засоби, що купуються за рахунок кредитних коштів 

 

9.4 Розвиток та підтримка суб’єктів мікропідприємництва  

 

- кредит(-ти) у сумі до 1 000 000 млн. гривень  

- без застави майна (кредит може бути забезпечений поручительством). 

- з процентною ставкою (річних) - 12% річних  



- період надання кредиту -  5 років  та/або термін протягом строку дії карантину та протягом 90 

днів з дня його відміни 

 

9.5 Фінансування суб’єктів підприємництва — сільськогосподарських товаровиробників для 

провадження їх сільськогосподарської діяльності на період воєнного стану  

 

- кредит(-ти) у сумі до 60  000 000 млн. гривень 

- з процентною ставкою (річних) - 0%  річних, 5 % річних - після завершення 6 місяців 

кредитування та до завершення строку кредитування 

- період надання кредиту - до 6 місяців (до 31 травня 2022 р.) 

- у заставу можна оформити майно клієнта або поручителя, обладнання, транспортні засоби, 

нерухоме майно, а також основні засоби, що купуються за рахунок кредитних коштів 

 

9.6 Фінансування суб’єктів підприємництва для запобігання російській агресії та подолання її 

наслідків  

 

- кредит(-ти) у сумі до 60  000 000 млн. гривень 

- з процентною ставкою (річних) - 0% річних протягом дії воєнного стану та протягом одного 

місяця після його припинення або скасування; 5% річних - після завершення воєнного стану та 

протягом одного місяця після його припинення чи скасування 

- період надання кредиту - період дії воєнного стану 

- у заставу можна оформити майно клієнта або поручителя, обладнання, транспортні засоби, 

нерухоме майно, а також основні засоби, що купуються за рахунок кредитних коштів 

 

10. Що потрібно зробити для отримання кредиту 579 у Вашому банку? 

 

10.1. Зателефонувати до Контакт Центру. 

10.2. Зайти на сайт банку та заповнити анкету 

https://www.bisbank.com.ua/credit_msb/derzhavna-prohrama-kredytuvannia-dostupni-kredyty-5-7-

9/  

10.3. Зайти на сайт фонду  https://bdf.gov.ua/uk та обрати БІСбанк. 

10.4. Звернутися до відділення. 

10.5.Написати лист, клопотання на адресу банку, у довільній формі або написати на  E-mail: 

info@bisbank.com.ua  
10.6. Отримати інформацію від знайомих зі свого оточення, які мають досвід роботи з банком, 

взяти номер телефону та зателефонувати, за отриманим номером до співробітника/менеджера 

Банку. 

https://www.bisbank.com.ua/credit_msb/derzhavna-prohrama-kredytuvannia-dostupni-kredyty-5-7-9/
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