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ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ НА ПОРТФЕЛЬНІЙ ОСНОВІ
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАНКІВ-УЧАСНИКІВ
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ОСНОВНІ УМОВИ ПРОГРАМИ

Мета програми – спрощення доступу для суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) до банківського кредитування.

Інструмент – державні гарантії на портфельній основі, що надаються банкам-кредиторам для часткового покриття зобов'язань за
портфелем кредитів ММСП, які відповідають умовам програми.

Державною гарантією забезпечуються

%до 50 зобов’язань за ОБ за портфелем кредитів

%до 70 зобов’язань за ОБ за окремим кредитом
25% від регулятивного капіталу банку

Сума гарантії

5 років з дати укладання гарантійного договору для кредитів, що надаються на інвестиційних цілей, фінансування оборотного 
капіталу та рефінансування заборгованості

Строк дії гарантії

10 років з дати укладання гарантійного договору для кредитів, що надаються для купівлі землі с/г призначення

Плата за надання гарантії (на користь державного бюджету)

▪ 0,5% від ліміту гарантії разово, яка на період строку дії карантину* становить 0,001% ліміту гарантії
(0,001% ліміту гарантії сплачується не пізніше п’яти банківських днів з дати укладення Договору про надання гарантії; 0,499% ліміту
гарантії сплачується після завершення строку дії карантину).

▪ додатково за портфелем кредитів для купівлі землі с/г призначення:
• під час карантину: 1,249% від частини зобов’язань з основного боргу, що покрита гарантією, за кожним кредитом на купівлю

землі с/г призначення, який вперше включені до реєстру.
• після закінчення карантину: 0,75% від частини зобов’язань з основного боргу, що покрита гарантією, за кожним кредитом на

купівлю землі с/г призначення, який вперше включені до реєстру

Комісії Агента (на користь АТ «Укрексімбанк» в якості Агента)
▪ 0,05% від ліміту гарантії разово - комісії за підготовку гарантії
▪ 0,25% від частини зобов’язань з основного боргу, що покрита гарантією, за портфелем кредитів - комісія за управління гарантією

* карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або обмежувальних заходів, пов’язаних з її поширенням
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збір 
документів  
від банків

підготовка 
гарантійних 

угод

моніторинг і 
звітування

супроводження розрахунків 
у разі настання гарантійних 

випадків

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ

Агент 
Уряду

ВІДБІР 
БАНКІВ

• до 10 числа першого місяця кварталу необхідно подати Агенту заявку разом з необхідним пакетом документів
• ліміт гарантії встановлюється пропорційно обсягу отриманих заявок, але не більше 25% регулятивного капіталу
• після рішення Уряду, між Урядом та банком укладається Договір про надання гарантії на портфельній основі

ФОРМУВАННЯ 
ПОРТФЕЛЮ

• банк  самостійно формує портфель кредитів, які покриваються державною гарантією на портфельній основі
• обсяг портфелю  не може перевищувати 25% регулятивного капіталу банку на кожну дату формування портфелю
• забороняється збільшувати портфель, якщо частка кредитів 90+ зростає до 25% реєстру або 30+ зростає до 35%

ЗВІТУВАННЯ
• банк щомісяця звітує Агенту про стан надання, повернення і обслуговування портфелю
• Агент контролює відповідність параметрів портфелю вимогам Порядку

ГАРАНТІЙНИЙ 
ВИПАДОК

(90+ днів 
несплати 

основного 
боргу)

• банк раз на місяць надає Гаранту вимогу щодо виконання гарантійних зобов’язань, Агенту – розрахунок суми 
вимоги

• Гарант, на підставі отриманої вимоги, перевіреної Агентом, здійснює виплату протягом 30 днів

• банк зобов’язаний застосувати інструменти врегулювання заборгованості за кредитом  (у т.ч. реалізації застави)

• звернення стягнення має бути здійснено банком відповідно до внутрішніх процедур у найкоротші строки 

• частина коштів, отриманих внаслідок врегулювання, перераховується до державного бюджету пропорційно частині 
кредиту, покритій державною гарантією 

• робота із врегулювання простроченої заборгованості проводиться до того моменту, поки банк не прийме 
обґрунтованого рішення про те, що подальше проведення такої роботи є економічно недоцільним (таке рішення 
перевіряється Агентом та погоджується з Гарантом)
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▪ складення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності та надання річних висновків за результатами аудиту фінансової звітності протягом останнього 
календарного року 

▪ незастосування протягом останнього року Національним банком до банку таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи 
припинення здійснення окремих видів операцій і віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного

▪ відсутність у банку простроченої заборгованості перед державою із здійснення розрахунків з державним бюджетом і 
державними цільовими фондами

▪ відсутність випадків невиконання/несвоєчасного виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими 
кредиторами

▪ дотримання вимог, установлених Національним банком, щодо формування обов’язкових резервів

▪ наявність працюючого гривневого кредитного портфеля клієнтів мікропідприємництва, малого та/або середнього 
підприємництва в розмірі не менше ніж 500 млн. гривень на дату подання звернення

▪ наявність організаційної структури для кредитування ММСП

ВИМОГИ ДО БАНКІВ-УЧАСНИКІВ
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▪ не є пов’язаною з банком особою
▪ строк провадження господарської діяльності з моменту реєстрації повинен перевищувати 12 місяців, що підтверджується 

документально 
▪ позичальник є суб’єктом ММСП у визначенні ст. 55 Господарського кодексу України:

• річний дохід – до 50 млн євро (з урахуванням пов'язаних підприємств)
• кількість співробітників  - до 250 (з урахуванням пов'язаних підприємств)

▪ зареєстрованим на території України (крім тимчасово окупованих територій)
▪ учасники (засновники) та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) позичальника є фізичними особами – резидентами (не 

застосовується для сільськогосподарських виробників) 
▪ не повинен підпадати під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України “Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” (крім лізингових компаній)
▪ не може бути особою, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами якої є громадяни держави, визнаної 

Україною державою-агресором або державою-окупантом, та/або особою,  яка належать або належала до терористичних організацій, 
або юридичною особою, в якій особи, які належать або належали до терористичних організацій, виступають учасниками (акціонерами, 
членами) або кінцевими бенефіціарами

▪ клас згідно з Положенням про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, 
затвердженим постановою Правління Національного банку від 30 червня 2016 р. № 351:
• для юридичних осіб малого та середнього підприємства за інтегральним показником — не нижче 8, 
• для фізичних осіб - підприємців — не нижче 4
• за кредитами під інвестиційний проект на підставі встановлених критеріїв — не нижче 4

▪ додатково, для позичальників, яким надаються кредити на купівлю землі с/г призначення:
• основним видом економічної діяльності позичальника повинно бути сільське господарство, суб’єкт повинен мати у власності та/або 

користуванні земельні ділянки сільськогосподарського призначення в обсязі, що не перевищує 500 гектарів, включаючи земельні 
ділянки, що придбаваються за рахунок кредиту

• строк провадження господарської діяльності за основним видом економічної діяльності — сільське господарство, повинен 
перевищувати 12 місяців, що підтверджується документально

• позичальник не може бути особою, стосовно якої застосовано такі спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) 
відповідно до Закону України “Про санкції”, як заборони на укладення правочинів з набуття у власність земельних ділянок, а також
пов’язаними з ними особами

ВИМОГИ ДО ПОЗИЧАЛЬНИКІВ
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▪ кредит/кредитна лінія в гривні 
▪ строк кредиту — до 10 років (до 15 років для кредитів на купівлю землі с/г призначення)
▪ номінальна відсоткова ставка – не перевищує 3мUIRD (станом на найближчий робочий день, що передує даті підписання кредитного 

договору) + 11% (на період воєнного стану + 90 днів може бути 20%)
▪ максимальна сукупна заборгованість позичальника та учасників групи пов’язаних з ним контрагентів — 100 млн. гривень
▪ забезпечення — покриття кредиту основними видами майнового та/або іншого забезпечення (у разі коли кредит надається для купівлі 

землі с/г призначення, під заставу передаються земельні ділянки с/г призначення, що придбаваються за рахунок такого кредиту). До
портфеля кредитів не може включатися кредит, за яким надано забезпечення у формі гарантії за іншими програмами державної 
підтримки або програмами міжнародних фінансових організацій.

▪ максимальний розмір комісій за кредитним договором (крім договорів на купівлю землі с/г призначення):
• для договорів, що укладаються під час дії карантину:

· 0,001 відсотка разово від суми кредиту, що покрита державною гарантією
· 0,499 відсотка від суми кредиту, що покрита державною гарантією (сплачується разово після завершення строку дії карантину)
· 1 відсоток річних від суми кредиту (для кредитів із строком кредитування менше ніж один рік — до 1 відсотка разово) 

• для договорів, що укладаються після завершення строку дії карантину:
· 0,5 відсотка разово від суми кредиту, що покрита державною гарантією
· 1 відсоток річних від суми кредиту (для кредитів із строком кредитування менше ніж один рік — до 1 відсотка разово)

▪ максимальний розмір комісій за кредитним договором на купівлю землі с/г призначення:
· 1,25 відсотка разово від суми кредиту, що покрита державною гарантією
· 1 відсоток річних від суми кредиту (для кредитів із строком кредитування менше ніж один рік — до 1 відсотка разово)

▪ кредит може бути надано для фінансування:
• реалізації інвестиційного проекту та інвестиційних цілей
• рефінансування заборгованості за кредитом, наданими банками України
• оборотного капіталу, крім овердрафтів
• купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

▪ можна поєднувати з програмою «5-7-9»
▪ кредит не може бути надано на заборонену діяльність, виробництво зброї або діяльність, за якою більше ніж 10% річних надходжень 

генерується за рахунок азартних ігор, алкоголю, тютюну

ВИМОГИ ДО КРЕДИТІВ
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ОСОБЛИВІ УМОВИ НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

На період воєнного стану для кредитів, що надаються:
✓ сільськогосподарським товаровиробникам*
✓ підприємствам з КВЕД 10.51, 10.61, 10.71 (виробництво, переробка с/г продукції та її реалізація)*
✓ на відновлення виробничих потужностей, зруйнованих частково або повністю внаслідок проведення воєнних (бойових) дій**

*крім кредитування у вигляді кредитної лінії
**крім кредитування у вигляді відновлювальної кредитної лінії. Позичальник повинен провадити станом на 1 січня 2022 р.  прибуткову господарську діяльність протягом року, виробничі 
потужності розташовані на території не ближче ніж за 50 кілометрів до районів проведення воєнних (бойових) дій, що не перебуває в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

1. Державною гарантією забезпечуються

%до 80 зобов’язань за ОБ за портфелем кредитів

зобов’язань за ОБ за окремим кредитом%до 80

5. Не застосовуються наступні вимоги програми:

▪ позичальник є суб’єктом ММСП у визначенні ст. 55 Господарського кодексу України:
• річний дохід – до 50 млн євро (з урахуванням пов'язаних підприємств)
• кількість співробітників  - до 250 (з урахуванням пов'язаних підприємств)

До позичальників:

3/2 роки для кредитів с/г товаровиробникам та підприємствам з КВЕД 10.51, 10.61, 10.71*

2. Строк дії гарантії / строк кредиту

5/10 років на відновлення виробничих потужностей, зруйнованих частково або повністю внаслідок проведення воєнних (бойових) дій**

25% від регулятивного капіталу банку▪ сума гарантії

До банків-учасників:

4. Сума кредитів сільськогосподарським товаровиробникам – до 1 500 млн. гривень

3. Можна поєднувати з програмою «5-7-9» (за напрямами, визначеними пп. 1 - 3 п.9 Порядку 28)
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Як стати учасником

Банки можуть долучитися до програми 
або збільшити вже існуючий ліміт гарантії 

щоквартально 
за умови існування вільного ліміту гарантій у державному бюджеті на відповідний рік

Для цього необхідно 
до 10 числа першого місяця кварталу 

подати агенту звернення зі всіма необхідними документи,
на електронну пошту 

agent@eximb.com

з подальшою відправкою оригіналів на адресу агента:
АТ «Укрексімбанк»

Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127
До уваги: Агент Уряду

+ 380(44)247-38-85
+ 380(44)247-38-97
+ 380(67)724-60-32

mailto:agent@eximb.com

