Програма фінансово-кредитної підтримки суб’єктів господарювання в м. Києві
Найменування параметру програми

1.1.
Категорія
Клієнтів

Зміст параметру
Суб’єкти господарювання – резиденти України,
виробничі потужності яких розміщені повністю
або частково на території міста Києва або
Київської області, ведуть реальну господарську
діяльність не менше 3 (трьох) років та які
підпадають під визначення суб’єктів малого або
середнього підприємництва згідно з
положеннями Господарського кодексу України,
зокрема:
- суб’єкти малого підприємництва – середня
кількість працівників за звітний період
(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний
дохід не перевищує суму, еквівалентну 10
мільйонам євро
- суб’єкти середнього підприємства – середня
кількість працівників за звітний період
(календарний рік) становить від 50 до 250 осіб та
річний дохід становить суму від 10 до 50
мільйонів євро

1.2. Форма кредитування

Кредит/кредитна лінія

1.3. Валюта

гривня

1.4. Максимальний ліміт

Сума кредиту не може перевищувати суму в
національній валюті, еквівалентну 600 000 євро

1.5. Строк

Максимальний строк надання строк надання
фінансово-кредитної підтримки не може
перевищувати 6 років

1.6. Вид забезпечення

Рухоме та/або нерухоме майно

1.7. Розмір фінансової підтримки

- до 50 % від суми відсотків за кредитним
договором, які фактично сплачені
позичальником за звітний період, за рахунок
власних коштів
- з 01 січня 2021 року на період дії карантину,
встановленого з метою запобігання
поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, але
не раніше 30 червня 2021 року – на рівні 99 %
від суми відсотків за кредитним договором

які фактично сплачені позичальником за
звітний період, за рахунок власних коштів

1.8. Комісії

визначаються індивідуально

1.9. Власний внесок

Не менш 20% (вимога не стосується кредитів або
кредитних ліній цільове призначення яких є
поповнення обігових коштів та/або
фінансування оборотного капіталу)

-

-

-

1.10. Цільове використання

-

-

придбання устаткування, обладнання та
інших основних засобів виробничого
призначення, а також транспорту, який
буде використовуватись в комерційних та
виробничих цілях.
Модернізація технологічного процесу
виробництва або основних засобів
(машин, обладнання тощо) для
розширення діючого або створення
нового виробництва, зниження
собівартості;
придбання нежитлової нерухомості та/або
земельних ділянок з метою провадження
суб’єктом підприємництва господарської
діяльності без права передачі такої
нерухомості та/або земельних ділянок в
платне або безплатне користування
третім особам
здійснення будівництва, реконструкції
або ремонту приміщень, у яких суб’єкт
підприємництва провадить основну
господарську діяльність, які на праві
власності або користування належать
суб’єкту підприємництва
Придбання, будівництво або
реконструкція приміщень, необхідних
для розширення діючого або створення
нового виробництва.
Впровадження енергозберігаючих
проєктів та проєктів, спрямованих на
зменшення енергозатрат.
Впровадження «зелених технологій»
виробництва.
Поповнення обігових коштів (кредит
тільки за кошти банків-партнерів)
придбання об’єктів права інтелектуальної
власності, за договори комерційної
концесії (франчайзингу), пов’язані із
реалізацією суб’єктом підприємництва
інвестиційного проєкту

Види економічної діяльності ДК 009:2010, які відносяться до основних напрямів діяльності
позичальника, що не можуть претендувати на фінансовому підтримку
Секція
B

Назва

Розділ /
Група /
Клас

Добувна промисловість і
розроблення кар'єрів

Назва
Всі розділи, групи та класи
Тільки наступні розділи, групи та класи:

C

D

Переробна промисловість

11.01

Дистиляція, ректифікація та змішування
алкогольних напоїв

11.02

Виробництво виноградних вин

11.03

Виробництво сидру та інших плодовоягідних вин

11.04

Виробництво інших недистильованих
напоїв із збуджуючих продуктів

11.05

Виробництво пива

11.06

Виробництво солоду

12.0

Виробництво тютюнових виробів

19.0

Виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

20.11

Виробництво промислових газів

20.51

Виробництво вибухових речовин

24.1

Виробництво чавуну, сталі та
феросплавів

24.2

Виробництво труб, порожнистих
профілів і фітингів зі сталі

24.4

Виробництво дорогоцінних та інших
кольорових металів

25.40

Виробництво зброї та боєприпасів

30.40

Виробництво військових транспортних
засобів

Постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого
повітря

Всі розділи, групи та класи
Тільки наступні розділи, групи та класи:

G

Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів

46.1

Оптова торгівля за винагороду чи на
основі контракту

46.21

Оптова торгівля зерном, необробленим
тютюном, насінням і кормами для тварин
(в частині торгівлі тютюном)

46.35

Оптова торгівля напоями (в частині
торгівлі алкоголем)

46.35

Оптова торгівля тютюновими виробами

46.39

Неспеціалізована оптова торгівля
продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами (в частині
тютюнових виробів, алкоголю)

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих
магазинах переважно продуктами
харчування, напоями та тютюновими
виробами (в частині тютюнових виробів,
алкоголю)

47.25

Роздрібна торгівля напоями в
спеціалізованих магазинах (в частині
алкоголю)

47.26

Роздрібна торгівля тютюновими
виробами в спеціалізованих магазинах

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках
харчовими продуктами, напоями та
тютюновими виробами (в частині
тютюнових виробів, алкоголю)

47.9

Роздрібна торгівля поза магазином
Тільки наступні розділи, групи та класи:

H

Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур'єрська діяльність

49.1

Пасажирський залізничний транспорт
міжміського сполучення

49.2

Вантажний залізничний транспорт

49.5

Трубопровідний транспорт

50.1

Пасажирський морський транспорт

50.2

Вантажний морський транспорт

51.22

Космічний транспорт

53.1

Діяльність національної пошти

K

Фінансова та страхова
діяльність

Всі розділи, групи та класи

L

Операції з нерухомим майном

Всі розділи, групи та класи
Тільки наступні розділи, групи та класи:

N

Діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного обслуговування

77.4

Лізинг інтелектуальної власності та
подібних продуктів, крім творів,
захищених авторськими правами

78.0

Діяльність із працевлаштування

82.0

Адміністративна та допоміжні офісна
діяльність, інші допоміжні комерційні
послуги

O

Державне управління й
оборона; обов'язкове
соціальне страхування

R

Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

S

Надання інших видів послуг

T

Діяльність домашніх
господарств

Всі розділи, групи та класи

U

Діяльність екстериторіальних
організацій і органів

Всі розділи, групи та класи

Всі розділи, групи та класи
Тільки наступні розділи, групи та класи:
92.0

Організація азартних ігор
Тільки наступні розділи, групи та класи:

94.0

Діяльність громадських організацій

