
Відповідно до порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам 
мікро- та малого підприємництва, затвердженого постановою КМУ від 24.01.20 
№ 28, в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» допускається придбання 
транспортних засобів, але тільки для використання в комерційних і виробничих 
цілях. 
 
Типи авто, що доступні в кредит у рамках програми 
 
Комерційні авто 
Критерії: 

1. Вантажопідйомність усіх авто – від 3,5 т.  
2. Авто малої вантажопідйомності (до 1 т) для перевезення вантажу: 
● авто із закритим вантажним відсіком (незаскленим);  
● автомобілі з вантажною платформою.  
3. Авто малої вантажопідйомності (1–3,5 т) для перевезення вантажу:  
● вантажні авто із закритим вантажним відсіком (незаскленим);  
● вантажні авто із закритим вантажним відсіком;  
● авто із незаскленим і збільшеним салоном (два ряди сидінь);  
● авторефрижератори (авто, забезпечені холодильними установками, що 

підтримують у вантажному відсіку потрібний температурний режим); 
● автомобілі з вантажною платформою з одинарною чи подвійною кабіною.  
4. Авто для перевезення пасажирів: 
● малої вантажопідйомності – до 1 т.  
● малої вантажопідйомності – від 1 до 3,5 т.  

 
 

  
Легкові авто 
 
У рамках програми дозволяється придбання легкових авто для 
комерційних цілей (надання конкретних оплачуваних послуг). 
Критерії: 

1. Легкові автомобілі класів А та В – Daewoo Matiz, Kia Picanto, Volkswagen 
Polo, Peugeot 208, Ford Fiesta, Skoda Fabia (КВЕД – «Діяльність із 
забезпечення стравами та напоями»). 

2. Автомобілі малої вантажопідйомності (до 1 т) для перевезення вантажу: 
● авто із закритим вантажним відсіком (незаскленим); 
● автомобілі з вантажною платформою.  

 
Якщо підприємству для надання оплачуваних послуг обов’язково потрібен 
транспорт, дозволяється придбавати легкові автомобілі в базовій або базовій+ 
комплектації: 

1) класу А та В – для підприємців, які здійснюють діяльність за напрямком 
«Діяльність і забезпечення стравами і напоями»; 



2) класу А, В, С, D – для підприємців, які здійснюють діяльність за 
напрямками «Надання послуг таксі», «Послуги охорони»; 

3) класу А, В, С – для підприємців, які здійснюють діяльність за напрямком 
«Навчання водіння автомобіля» (за умови відповідного переоснащення 
транспортного засобу); 

4) незалежно від класу (А, В або С) – для підприємців, які здійснюють 
діяльність за напрямком «Надання в оренду автотранспортних засобів». 

Забороняється придбавати легкові автомобілі в рамках програми, якщо 
надання послуг не залежить від наявності/відсутності транспортного засобу 
(аудиторські, бухгалтерські, юридичні, IТ-послуги, тощо). 
 
 


