
Кейс 1. «Виробник спецій»
ТОВ «ДАНА»
Працює: 10 років
Річна виручка: 35 млн. грн.
Кількість співробітників: 14
Ціль кредиту: купівля нового станка по змішуванню спецій (обладнання)
Запрошувана сума кредиту: 1 млн. грн.

Стартова ставка по 
кредиту 

9%

Крок 1

За наступний 
квартал з’явилось 3 

нових 
співробітника, 
ставка складе  

7,5%

Крок 2

Зменшення ставки 
на 0,5% за створення 

кожного нового робочого 
місця

За наступний 
квартал кількість 

працівників 
зменшилась на 1, 

ставка складе  
8%

Крок 3

За наступний 
квартал кількість 

робочих місць 
збільшилась на 15, 

ставка складе  
5%

Крок 4

Збільшення ставки 
на 0,5% за зменшення 

кожного робочого місця, 
але не більше ставки 9%. 
Якщо кількість робочих 

місць не змінюється, 
ставка також не 

змінюється

Зменшення ставки 
на 0,5% за створення 

кожного нового робочого 
місця, але не нижче 

ставки 5%

Забезпечення по кредиту
! При купівлі нового обладнання, власний внесок складе від 30% (якщо обладнання було у використанні, 
власний внесок складе від 40%) ;
! При купівлі нового обладнання, додаткової застави не вимагається;
! Якщо нове обладнання купується в акредитованого банком продавця, його вартість складає сумі з ПДВ, що 
вказана в рахунку - фактурі або договорі купівлі – продажу;
! Якщо нове обладнання купується у неакредитованого банком продавця, його заставна вартість при 
купівельній вартості до 1 млн. грн. дорівнює вартості договору без ПДВ, при купівельній вартості понад 1 
млн. грн. дорівнює ринковій, визначеній  працівником УОМЗ;
! Якщо купується б/в обладнання, його вартість дорівнює  ринкової, з ПДВ, визначеній у Звіті про незалежну 
оцінку СОД (при купівельній вартості до 500 тис. грн. СОД може бути неакредитованою).



Кейс 2. «Стоматологічна діяльність»
ФОП «Миргородський І.Ф.»
Працює: 2 роки
Річна виручка: 3 млн. грн.
Кількість співробітників: 1
Ціль кредиту: купівля нового стоматологічного крісла (обладнання)
Запрошувана сума кредиту: 1,3 млн. грн. 
Затримка по виготовленню обладнання – 3 міс. (об’єкт кредитування в заставу не надається)
Застава – обладнання заставною вартістю 3 млн. грн.

Стартова ставка по 
кредиту 

7%

Крок 1

За наступний 
квартал з’явилось 5 

нових 
співробітника, 
ставка складе  

5%

Крок 2

Зменшення ставки 
на 2% за створення 

2 і більше нових робочих 
місць

За наступний 
квартал кількість 

працівників 
зменшилась на 2, 

ставка складе  
5%

Крок 3

За наступний 
квартал кількість 

робочих місць 
збільшилась на 1, 

ставка складе  
5%

Крок 4

Якщо кількість  нових робочих 
місць в порівнянні із датою 

підписання договору не менша, 
ніж 2, ставка не змінюється

Якщо кількість  нових робочих 
місць в порівнянні із датою 

підписання договору не менша, 
ніж 2, ставка також не змінюється

Забезпечення по кредиту

! При купівлі нового обладнання, власний внесок складе від 30% для застави рухомого майна і 20% для 
застави нерухомості або майнових прав під депозит;
! При купівлі нового обладнання, додаткової застави не вимагається;
! Якщо нове обладнання купується в акредитованого банком продавця, його вартість складає сумі з ПДВ, що 
вказана в рахунку - фактурі або договорі купівлі – продажу;
! Якщо нове обладнання купується у неакредитованого банком продавця, його заставна вартість при 
купівельній вартості до 1 млн. грн. дорівнює вартості договору без ПДВ, при купівельній вартості понад 1 
млн. грн. дорівнює ринковій, визначеній  працівником УОМЗ;



Кейс 3. «Послуги з клінінгу»
ТОВ «КЛІНІНГ ДЕЛЮКС»
Працює: 5 років
Річна виручка: 1,3 млн. грн.
Кількість співробітників: 6
Ціль кредиту: купівля нового автомобілю Renault Lodgy Intense вартістю 386 700 грн. 
Запрошувана сума кредиту: 300 тис. грн.

Стартова ставка по 
кредиту 

7%

Крок 1

За наступний 
квартал з’явилось 2 

нових 
співробітника, 
ставка складе  

5%

Крок 2

Зменшення ставки 
на 2% за створення 

В 1-й квартал понад 2 
робочих місць в 

порівнянні із датою 
договору

За наступний 
квартал кількість 

працівників 
зменшилась на 1, 

ставка складе  
7 %

Крок 3

За наступний 
квартал кількість 

робочих місць 
збільшилась на 5, 

ставка складе  
5%

Крок 4

Якщо кількість  нових робочих місць в 
порівнянні із датою підписання 

договору стала менша, ніж 2, ставка в 
перший квартал порушення становить 

7%, а потім змінюється на 0,5% від 
зміни 1 працівника в порівнянні із 

датою підписання договору

Зменшення ставки 
на 0,5% за створення 

кожного нового робочого 
місця, але не нижче 

ставки 5%

Забезпечення по кредиту
! При купівлі нового транспортного засобу, власний внесок складе від 20% (якщо ТЗ було у використанні, 
власний внесок складе від 30%);
! При купівлі нового транспортного засобу, додаткової застави не вимагається;
! Якщо новий транспортний засіб купується в акредитованого банком продавця, його вартість складає сумі з 
ПДВ, що вказана в рахунку - фактурі або договорі купівлі – продажу;
! Якщо новий транспортний засіб купується у неакредитованого банком продавця, його заставна вартість 
при купівельній вартості до 1 млн. грн. дорівнює вартості договору без ПДВ, при купівельній вартості понад 
1 млн. грн. дорівнює ринковій, визначеній  працівником УОМЗ;
! Якщо купується б/в транспортний засіб, його вартість дорівнює  ринкової, з ПДВ, визначеній у Звіті про 
незалежну оцінку СОД (при купівельній вартості до 500 тис. грн. СОД може бути неакредитованою).



Кейс 4. «Сфера послуг»
ТОВ «РЕЛАКС»
Працює: 2 роки
Річна виручка: 0,6 млн. грн.
Кількість співробітників: 5
Ціль кредиту: купівля б/в обладнання вартістю 420 000 грн. 
Запрошувана сума кредиту: 300 тис. грн. 

Стартова ставка по 
кредиту 

7%

Крок 1

За наступний 
квартал з’явилось 3 

нових 
співробітника, 
ставка складе  

5%

Крок 2

Зменшення ставки 
на 0,5% за створення 

кожного нового робочого 
місця

За наступний 
квартал кількість 

працівників 
зменшилась на 3, 

ставка складе  
7%

Крок 3

За наступний квартал 
кількість робочих місць 
зменшилась ще на 4, 

ставка складе  
7%

Крок 4

Зменшення робочих місць 
порівняно з датою укладання 

кредитного договору  
підвищується до 7%

Зменшення робочих місць порівняно з 
датою укладання кредитного договору, 

підвищується на 0,5% за кожне скорочене 
робоче місце порівняно з датою договору, 

але не більше 7% 

Забезпечення по кредиту

! Для кредитування обладнання не потрібно надавати додаткову заставу, обладнання, на купівлю якого 
надається кредит, може виступати єдиним об’єктом забезпечення;
! При купівлі обладнання, що було у використанні, власний внесок складе від 40%;
! Якщо купується б/в обладнання, його вартість дорівнює  ринкової, з ПДВ, визначеній у Звіті про незалежну 
оцінку СОД (при купівельній вартості до 500 тис. грн. СОД може бути неакредитованою).


