Доступні кредити 5-7-9%
5-7-9.gov.ua

Сall-центр: 15-45

₴
Впроваджена
Кабміном з ініціативи
Президента України

Старт програми:
1 лютого 2020 року

Мета програми:
Спрощення доступу
мікро- та малого
бізнесу
до банківського
кредитування

Очікуваний ефект
за перший рік:
Понад 50 тисяч кредитів.
До 90 тисяч нових
робочих місць. Залучення
близько 2 млрд грн
внутрішніх інвестицій
у сферу малого бізнесу

Очікуваний
ефект за 5
років:
Сума виданих
доступних
кредитів сягне
30 млрд грн

Доступні кредити 5-7-9%
Сall-центр: 15-45

5-7-9.gov.ua

Для участі у Програмі ви маєте відповідати таким критеріям:
Ви — офіційно зареєстрована юридична або фізична
особа-підприємець

Кредит спрямовується на інвестиційні цілі: придбання,
модернізація основних засобів, ремонт виробничих
приміщень

Учасники та кінцевий власник є фізичними особами –
резидентами України

Ваша діяльність за останні 4 квартали є прибутковою
(для діючих підприємств)

Середня кількість працівників на момент подачі заявки не
перевищує 50 осіб (з урахуванням пов'язаних підприємств)

Ви маєте реалістичний та обґрунтований бізнес-план
(для новостворених підприємств)

Річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує 50 млн
грн на момент подачі заявки з урахуванням пов'язаних
підприємств

Ваша діяльність не підпадає під обмеження щодо
надання державної підтримки, визначені статтею 13
Закону України «Про розвиток та державну підтримку
малого середнього підприємництва»

Розмір державної підтримки за Програмою не призведе
до перевищення еквіваленту 200 000 євро
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Марія,
вже має власний
бізнес — кав’ярню

1

3

5

Планує
відкрити ще
один бізнес —
пекарню

7

Марія має 20% потрібної суми
для відкриття пекарні та закупівлі
обладнання

Вибрала банк, який надаватиме
кредит на решту потрібної
суми

Банк видав кредит!
Марія отримає до 1,5 млн грн
на 5 років під 9% річних,
щоб розширити бізнес

За місяць Марія
відкрила пекарню

2

4

6

!

Решту грошей на обладнання
може надати державна програма
«Доступні кредити 5-7-9%»
Марія вивчила перелік
документів, необхідних для
подачі на кредит та подала
заявку до банку

Марія купила обладнання:
банк перевів гроші безпосередньо
виробнику обладнання

Урядова програма підтримки мікро-, малого
підприємництва та створення робочих місць —
твоя можливість відкрити або розширити свій
бізнес вдома, в Україні!
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Максим,
починаючий
підприємець

1

Зайшов на сайт
www.5-7-9.gov.ua

3

Вивчив перелік документів,
необхідних для подачі на кредит

5

Планує
відкрити
бізнес

7

Скористався безкоштовною
навчальною програмою для
підготовки бізнес-плану

Банк видав кредит! Зазвичай ставка
кредитування складає 21%,
але Максим сплатить тільки 7%.
Різницю ставки за кредитом
Максима компенсує Уряд

2

Вибрав банк,
який надаватиме кредит

4

Дізнався, що для подачі на кредит
потрібен якісний бізнес-план

6

Подав заявку до банку: всі необхідні
документи+свій бізнес план

7

Три місяці потому:
власний бізнес
«Меблі від Максима»
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