Основні поняття та скорочення
Андеррайтинг - послуги, що надаються фінансовими установами, такими
як банки, страхові компанії, які гарантують отримання виплат у разі фінансових
збитків.
Бенефіціар - одержувач визначених вигід, що виникають у результаті
реалізації проєкту.
Бізнес-план - техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у
ринкових умовах, програма його діяльності. Бізнес-план складається для
діючого підприємства, нового підприємства, нового виду діяльності або
продукції.
Блокчейн – технологія обробки, зберігання інформації та ідентифікації
клієнтів. Розподілена база даних, яка містить інформацію про всі операції
(транзакції), проведених учасниками системи. Інформація зберігається у
вигляді ланцюжка блоків.
ВПК - військово-промисловий комплекс.
Грант (и) - це кошти, що надаються на безповоротній основі донорськими
або неприбутковими організаціями, що сприяють проведенню соціальних
проєктів, організації наукових досліджень та допомоги вразливим верствам
населення з подальшим звітуванням щодо отриманих результатів від
проведених дій в рамках грантового проєкту.
Грантодавець - організація, що надає грант та визначає умови грантового
конкурсу (обсяг фінансування, пріоритетні напрямки, дедлайн, учасники та ін.).
Грантоотримувач - це безпосередньо особа чи організація, що виграла
грантовий конкурс та відповідає всім умовам для його отримання.
Дедлайн - останній термін, граничний термін, дата або час, до якого має
бути виконана задача.
ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку.
ЄІБ – Європейський інвестиційний банк.
Комплаєнс – відповідність будь-яким внутрішнім або зовнішнім вимогам
або нормам.
ММСП - мікро-, малі та середні підприємства.
МСП - малі та середні підприємства.
МСФЗ - це документи, які прийняті Радою з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та визначають порядок складання та подання
фінансової звітності.
НДО - недержавна організація.
НУО - неурядова організація.
НУФ - Німецько-Український фонд.

ПДФО - податок на доходи фізичних осіб.
Пітч – коротка презентація ідеї чи концепції на розгляд людині чи людям,
які приймають рішення.
Стартап - нещодавно створена компанія (можливо, ще не зареєстрована
офіційно, але планує стати офіційною), що будує свій бізнес на основі
інновацій або інноваційних технологій, не вийшла на ринок або почала на нього
виходити і що володіє обмеженими ресурсами.
ТОВ - товариство з обмеженою відповідальністю.
ФОП - фізична особа-підприємець.
ЧБТР (BSTDB) - Чорноморський банк торгівлі та розвитку.
AR/VR – технології віртуального доповнення реальності.
EBITDA - аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до
вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних
відрахувань.
EURIBOR (Європейська міжбанківська ставка пропозиції) - усереднена
процентна ставка за міжбанківськими кредитами, що надаються в євро.
MIGA - багатостороння агенція з гарантій інвестицій.
MVP (мінімально життєздатний продукт) - продукт з мінімальним
функціоналом, який можна дати користувачам для використання.
UIRD (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – український індекс ставок
за депозитами фізичних осіб - індикативна ставка, що розраховується в системі
кожного банківського дня о 15:00 за київським часом.
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ГРАНТИ

ПРОЄКТ USAID «ЕКОНОМІЧНА ПІДТРИМКА СХІДНОЇ УКРАЇНИ»

Проєкт USAID шукає партнерів серед бізнесу, державних установ та
неурядових організацій для ініціатив з покращення конкурентних позицій
ММСП на Cході України та території Приазов’я.
Партнерські відносини повинні дозволити ММСП та їх громадам
пришвидшити відновлення після таких потрясінь, як збройний конфлікт та
супутня економічна криза, втрата доступу до традиційних ринків та пандемія
COVID-19, або пришвидшити зростання секторів, які вже адаптувались до цих
потрясінь.
ДЛЯ КОГО:
- ММСП, фінансовим установам, приватним асоціаціям;
- громадським організаціям, зареєстрованим організаціям приймаючої
країни та організаціям із приватного сектору, неурядовим організаціям
(зареєстрованим в США, міжнародним, національним та місцевим), навчальним
та освітнім установам та університетам;
- державним структурам – лише в тому випадку, якщо це грант у
негрошовій формі.
ТИП ГРАНТУ:
Команда Проєкту USAID визначає обсяг, тривалість та тип гранту на
основі результатів оцінювання запропонованої грантової діяльності, а також
фінансової
та
організаційної
спроможностей
заявника.
Можуть
використовуватися наступні типи грантів:
1) Грант у негрошовій формі – Проєкт USAID закуповує товари та послуги
та надає їх отримувачу гранту. Грошові кошти не видаються. Товари повинні
відстежуватися до отримання дозволу на остаточну передачу прав власності.
2) Грант з фіксованою сумою.
3) Стандартний/спрощений грант – відшкодування фактичних витрат на
основі квитанцій та фінансового звіту.
4) Змішаний тип гранту – це вид гранту, що поєднує два різних типи
грантів (наприклад, грант у негрошовій формі та грант з фіксованою сумою).

СУМА ГРАНТУ:
Сума гранту становить від 5 000 до 500 000 доларів США в гривневому
еквіваленті.
ДЕДЛАЙН:
23 лютого 2022 року.
ПРІОРИТЕТНІ ГАЛУЗІ:
- IT-технології;
- Овочі тепличного та інтенсивного виробництва;
- Мед;
- Альтернативне тверде паливо та енергоефективність;
- Середнє виробництво (оргскло, пластмаси);
- Послуги громадського харчування та ресторанів;
- Машинобудування;
- Будівництво;
- Промислове та хімічне машинобудування;
- Кераміка;
- Приватні медичні та стоматологічні послуги;
- Одяг, включаючи шкарпетки;
- Спеціалізований туризм;
- Вироби із соляних плит.
ВНЕСОК ОТРИМУВАЧА ГРАНТУ:
Від мікро- та малих підприємств очікується власний внесок щонайменше
15%.
Очікується, що власні внески середніх підприємств становитимуть не
менше 50%.
Власний внесок з боку НУО, державних установ, закладів освіти тощо
заохочується, але не вимагається.
ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВКИ:
Заявки подаються на онлайн-платформі за посиланням https://www.daiglobal-grants.com/app/
Етапи заявки

Заявки розглядаються за допомогою одноетапного процесу. Кандидати
повинні подати повну заявку.

Повна заявка

А. Загальні вимоги
Заявка повинна містити таку інформацію:
1. Технічна заявка;
2. План реалізації;
3. Фінансова документація, включно з бюджетом, описом бюджету та
супровідною документацією;
4. Підписані копії гарантій та інших заяв отримувача гранту;
5. Реєстраційні документи;
6. Бізнес-план (застосовується лише для ММСП).
ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ КРИТЕРІЯМ ПРИЙНЯТНОСТІ:
Розглядаються пропозиції від усіх зареєстрованих та зацікавлених
організацій. Крім того, заявники:
- Повинні бути законно визнаними та зареєстрованими. Повинні надати
реєстраційні документи та статути (коли це може бути застосовано).
- Не повинні бути пов’язаними з політичною партією і не займатися
жодною політичною діяльністю;
- Не повинні бути орієнтованими виключно на релігійну діяльність;
- Повинні дотримуватися гарантій та інших заяв отримувача гранту, які
повинні бути підписані та подані заявником.
ПОСИЛАННЯ:
https://www.dai-global-grants.com/app/UkraineERA
https://rfapublic.s3.amazonaws.com/Docs/APS2/UKR_2021_%20Annual%20Program%20Stat
ement_APS-ERA-002.pdf
КОНТАКТНІ ДАНІ:
Електрона адреса для питань: grants_era@dai.com.
З іншими питаннями щодо діяльності Проєкту USAID «Економічна
підтримка Східної України» звертайтеся за адресою: info_era@dai.com.

ПРОЄКТ USAID «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА
УКРАЇНИ»
(USAID КЕУ)

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (Програма
USAID КЕУ) підтримує малі та середні підприємства з метою підвищення
їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на
міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнесклімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись
перевагами міжнародної торгівлі.
ДЛЯ КОГО:
- малі та середні підприємства;
- організації з розвитку підприємництва;
- бізнес-асоціації.
СУМА ГРАНТУ:
Очікується, що сума кожної грантової угоди буде від 250 000 грн. до
40 000 000 грн., але кінцева сума залежатиме від заходів в рамках грантової
угоди та кінцевих перемовин, отже, може бути нижчою або виходити за межі
цього діапазону.
ДЕДЛАЙН (СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ):
2018-2023 роки.
ПРІОРИТЕТНІ ГАЛУЗІ:
Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» особливо
зорієнтована на роботу в галузях ІТ-послуг та виробництва меблів, однак,
Програма відкрита для грантових заявок від інших галузей економіки.
ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:
1. Збільшення інвестицій в українські МСП, які працюють в нових галузях
або в галузях, що розвиваються;

2. Збільшення обсягів збуту, як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринках, розширення ринку та клієнтської бази МСП;
3. Створення нових робочих місць;
4. Підтримка економічно вигідних заходів зі сприяння збуту, в яких
враховуються співпраця та узгодження дій з НУО, асоціаціями бізнесу/торгівлі
та аналітичними центрами, що представляють МСП у нових галузях та галузях,
які розвиваються;
5. Покращення спроможності МСП отримувати та ефективно
використовувати фінансування.
ВНЕСОК ОТРИМУВАЧА ГРАНТУ:
Власний внесок заохочується, але не вимагається.
Програма КЕУ надаватиме перевагу концепціям грантових проєктів, які
передбачають внески від отримувача гранту.
ТРИВАЛІСТЬ:
Очікується, що тривалість грантових угод в рамках даного конкурсу не
перевищуватиме 12 місяців.
ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВКИ:
Концепції грантових проєктів слід подавати в електронній формі на
електронну адресу: APS001@CEPUkraine.org. Концепції грантових проєктів у
паперовій формі не прийматимуться до розгляду.
Процес подання заявок складатиметься з двох етапів:
Етап 1: заявники подають концепцію та бюджет грантового проєкту.
Концепція грантового проєкту буде розглянута незалежним комітетом з
грантового відбору. Тільки найбільш життєздатні концепції будуть відібрані
для участі в Етапі 2.
Етап 2: заявники, обрані за результатами Етапу 1, подають повну заявку
згідно з рекомендаціями програми КЕУ. Заявники пройдуть експертизу/оцінку,
що буде проводитись Програмою перед наданням гранту, а відібраним
кандидатам буде надана технічна підтримка.
ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПОДАННЯ ЗАЯВКИ:
Етап 1: заявник повинен надати наступні документи.
Додаток A. Форма концепції грантового проєкту (https://cutt.ly/QmocMIw);
- свідоцтво про державну реєстрацію або витяг/виписка з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.
Етап 2: Необхідні форми/документи будуть надіслані заявникам, які
успішно пройшли Етап 1.
Додаток B (https://cutt.ly/QmocMIw). Мінімально необхідні засвідчення для
Етапу 2:
- заява юридичної особи про відсутність заборгованості з податків або
відсутність кримінальних проваджень проти неї.;

- заява щодо заборони надання допомоги суб'єктам, які потребують
укладення певних договорів про конфіденційність.
КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ:
- Заявниками повинні бути зареєстровані в Україні прибуткові та
неприбуткові НУО, бізнесові/торгові асоціації, аналітичні центри та/або
приватні підприємства, офіційно зареєстрованими, заснованими, створеними,
визнаними відповідними українськими органами влади, що мають добру
репутацію і відповідають усім чинним нормам цивільного та податкового
законодавства.
- Державні установи, в тому числі організації з участю державного
капіталу та організації, визначені в ADS 302.3.3 (https://cutt.ly/1movWXQ), не
мають права на отримання грантів у рамках проєкту.
- Грантові проєкти повинні мати інформаційну підтримку та зв'язки з
групою (-ами) бенефіціарів. Це слід показати у заявці шляхом включення
інформації з урахуванням інтересів бенефіціарів.
- Заявники повинні продемонструвати раціональний менеджмент у формі
фінансової, адміністративної та технічних процедур, а також представити
систему внутрішнього контролю, що забезпечує захист активів, захист від
шахрайства, розтрат і зловживань, а також підтримку у досягненні програмних
цілей і завдань. Програми КЕУ оцінить цю спроможність до прийняття рішення
про надання гранту.
ПОСИЛАННЯ:
https://openbiz.org.ua/sites/default/files/storinkafiles/usaidcepaps-2019001modno-3.pdf
https://chemonics.submittable.com/submit?fbclid=IwAR0CwcAdKAPPvGLhIII
8Yc8hLOYgBkmBI2UlsGhfqr0RzJkTtvmTKt_sVIU
КОНТАКТНІ ДАНІ:
Інформаційний центр: +38 (044) 501 7878
e-mail: info@cepukraine.org
вул. Б. Хмельницького 17/52, БЦ Леонардо, під'їзд А, 5-й поверх Київ,
Україна 01030

ПРОГРАМА ВІД УКРАЇНСЬКОГО ФОНДУ СТАРТАПІВ (USF)

Український фонд стартапів покликана сприяти створенню та зростанню
технологічних стартапів на ранній стадії розвитку в Україні з метою
підвищення їх глобальної конкурентоспроможності. Надаючи капітал для
стартапів на ранніх етапах, Фонд прагне сприяти зусиллям з фінансування та
просування цих стартапів, а також розвивати українську технологічну стартапекосистему.
Стартап - нещодавно створена компанія (можливо, ще не зареєстрована
офіційно, але планує стати офіційною), що будує свій бізнес на основі
інновацій або інноваційних технологій, не вийшла на ринок або почала на нього
виходити і що володіє обмеженими ресурсами.
ДЛЯ КОГО:
Підтримка надається виключно українському бізнесу, а саме проєктам на
ранніх стадіях розвитку (pre-seed and seed).
Також заклади вищої освіти та наукові установи можуть взяти участь у
конкурсі як співвиконавці.
УВАГА! Фізичні особи не можуть бути заявниками. Стартап повинен бути
зареєстрованим суб’єктом господарювання: ФОП чи ТОВ.
ПІДТРИМУЮТЬСЯ СТАРТАПИ, ЯКІ СПРЯМОВУЮТЬ
ДІЯЛЬНІСТЬ В НАСТУПНИХ ІНДУСТРІЯХ:
- Промисловість;
- Агротехнології;
- Роздрібна торгівля;
- Охорона здоров’я;
- Освітні технології;
- Енергетика та екологія;
- Безпека;
- Спосіб життя;
- Штучний інтелект;
- Медіа та реклама.

СВОЮ

СУМА ГРАНТУ:
Фонд надає фінансування в розмірі 25 000 та 50 000 доларів США.
Стартап має можливість отримати до 75 000 доларів на розвиток та
поточну діяльність, а також до 100 000 доларів на проходження тренінгових
програм, семінарів та навчання.
ДЕДЛАЙН:
Термін подачі заявок не встановлений. Заявки приймаються на постійній
основі.
ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВКИ:
Заявка проходить наступні етапи відбору та оцінювання:
- Реєстрація
та
подання
Заявки
на
грант
на
вебпорталі
(https://portal.usf.com.ua/);
- Внутрішня
перевірка
Заявки
на
відповідність
Положенню
https://usf.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/nova-grantova-.docx);
- Експертне оцінювання;
- Коротка презентація ідеї та оцінювання Конкурсною комісією;
- Затвердження Наглядовою радою;
- Укладення договору про надання гранту.
Внутрішня перевірка на відповідність. Після подачі Заявки
уповноваженими особами Фонду здійснюється її внутрішня перевірка, тобто
перевірка Заявки на відповідність Положенню.
Експертне оцінювання. Після проходження внутрішньої перевірки Заявка
потрапляє на розгляд Експертів. У Експерта є три робочі дні на прийняття
Заявки до оцінювання, а також п’ять робочих днів – на оцінку Заявки. У
випадку, якщо порушуються хоча б один з зазначених строків – Заявка
переходить на оцінку до іншого Експерта.
Презентація та оцінювання Конкурсною комісією. Заявки, які не були
відхилені за результатами Експертного оцінювання, беруть участь у презентації
та презентують стартап перед Конкурсною комісією.
Затвердження Наглядовою радою.
Наглядова рада приймає рішення про фінансування стартапу з
урахуванням рекомендацій Конкурсної комісії більшістю голосів від загального
складу Наглядової ради.
Pre-seed етап – це фаза розвитку стартапу, при якій відсутній мінімальний
життєздатний продукт, а діяльність стартапу спрямована на його розробку з
метою подальшого виведення його на споживчий ринок. Сума грантового
фінансування становить 25 000 доларів США в гривневому еквіваленті.
Seed етап – це фаза розвитку стартапу, що має мінімальний життєздатний
продукт та вийшов на споживчий ринок. Сума грантового фінансування
становить 50 000 доларів США в гривневому еквіваленті.
Стартапи на Pre-seed етапі заповнюють Заявку, яка складається з
наступних розділів:
1 Анотація (українською та англійською мовою): короткий опис стартапу,

який буде використовуватись у публічній комунікації Фонду.
2. Команда (опис команди та корпоративних зв’язків з наданням резюме
кожного з членів команди, а також, за потреби, технічного завдання на
залучення необхідних фахівців).
3. Модель стартапу: проблема, наявні альтернативи, розв’язання проблеми,
ключові метрики, структура надходжень та витрат, унікальна цінність
пропозиції, неринкова конкурентна перевага, шлях до споживача, сегменти
споживачів, опис ідеального споживача.
4. Аналіз конкурентів.
5. Аналіз ринку з описом методики аналізу.
6. Кошторис, де вказуються витрати стартапу, які будуть здійснені за
рахунок коштів Фонду в рамках грантової програми. Кошторис формується на
загальний період, який не перевищує двадцяти чотирьох місяців, але не може
бути меншим, ніж три місяці.
7. План розвитку стартапу та його цілі: план створення мінімального
життєздатного продукту, а також кінцеві цілі, яких стартап планує досягти за
рахунок коштів Фонду в рамках грантової програми.
8. До Заявки додаються наступні документи: pitchdeck (графічна
презентація стартапу, яка буде використовуватись на етапі пітчу),
підтвердження прав інтелектуальної власності (за наявності), документ про
отримання інвестицій, та/або грантових коштів, та/або державної допомоги за
весь період діяльності стартапу (за наявності), документ, що підтверджує
розмір доходу за весь період діяльності стартапу, а також відеозапис
орієнтовною тривалістю не менше 8 хв (допускаються незначні відхилення по
хронометражу), де не менше половини засновників стартапу презентують
стартап.
Стартапи на Seed етапі заповнюють Заявку, яка складається з
наступних розділів:
1. Анотація (українською та англійською мовою): короткий опис стартапу,
який буде використовуватись у публічній комунікації Фонду.
2. Команда (опис команди та корпоративних зв’язків з наданням резюме
кожного з членів команди, а також, за потреби, технічного завдання на
залучення необхідних фахівців).
3. Модель стартапу: проблема, наявні альтернативи, розв’язання проблеми,
ключові метрики, структура надходжень та витрат, унікальна цінність
пропозиції, неринкова конкурентна перевага, шлях до споживача, сегменти
споживачів, опис ідеального споживача.
4. Аналіз конкурентів.
5. Аналіз ринку з описом методики аналізу.
6. Опис продукту з демонстрацією мінімального життєздатного продукту;
7. SWOT аналіз продукту;
8. Кошторис, де вказуються витрати стартапу, які будуть здійснені за
рахунок коштів Фонду в рамках грантової програми. Кошторис формується на
загальний період, який не перевищує двадцяти чотирьох місяців, але не може

бути меншим, ніж три місяці.
9. План розвитку стартапу та його цілі: план виведення мінімального
життєздатного продукту на ринок, а також кінцеві цілі, яких стартап планує
досягти за рахунок коштів Фонду в рамках грантової програми;
8. До Заявки додаються наступні документи: pitchdeck (графічна
презентація стартапу, яка буде використовуватись на етапі пітчу),
підтвердження прав інтелектуальної власності (за наявності), документ про
отримання інвестицій, та/або грантових коштів, та/або державної допомоги за
весь період діяльності стартапу (за наявності), документ, що підтверджує
розмір доходу за весь період діяльності стартапу, а також відеозапис
орієнтовною тривалістю не менше 8 хв (допускаються незначні відхилення по
хронометражу), де не менше половини засновників стартапу презентують
стартап.
Стартап подає одну заявку на один вид гранту: seed або pre-seed. У
випадку відхилення можливо подати її повторно, але не більше 3 разів на рік.
ПОДАТКИ:
Сума податків, що підлягають сплаті, напряму залежать від обраної
стартапом форми реєстрації суб’єкта господарювання:
- ТОВ сплачує податки за обраною ним системою оподаткування (загальна
або спрощена) – податок на прибуток товариства або єдиний податок.
- Фондом із ФОПу утримується із загальної суми гранту податок на доходи
фізичних осіб (18%) + військовий збір (1,5%).
ПОСИЛАННЯ:
https://usf.com.ua/grant-usf/
https://portal.usf.com.ua/
КОНТАКТНІ ДАНІ:
Інформаційний центр: +38(044) 465-70-35
support@usf.com.ua

ПРОГРАМА ДАНСЬКОЇ РАДИ У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ – ДАНСЬКОЇ
ГРУПИ З РОЗМІНУВАННЯ «НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ
ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ»

Данська Рада у справах Біженців - Данська Група з розмінування (DRCDDG) за фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та
співробітництва (SDC) і уряду Великої Британії надає фінансову допомогу
власникам мікро-, малого та середнього бізнесів на території Донецької та
Луганської областей для підтримки функціонування бізнес-діяльності з метою
збереження існуючих робочих місць в умовах поточної епідеміологічної
ситуації, пов'язаної з поширенням коронавірусу COVID-19 і введенням
карантинних обмежень в країні.
ДЛЯ КОГО:
Суб'єкти мікро-, малого та середнього бізнесів підконтрольних уряду
України територій Донецької та Луганської областей.
СУМА ГРАНТУ:
Програма передбачає надання фінансової допомоги в розмірі до 5 000
доларів США в залежності від кількості робочих місць, які планується зберегти,
а також від індивідуальних потреб бізнесу, пов'язаних з адаптацією /
перепрофілюванням / переорієнтацією бізнес-діяльності.
Одержувач фінансової допомоги зобов'язаний буде сплатити всі податки
відповідно до чинного законодавства України.
ПРИ РОЗГЛЯДІ ЗАЯВОК БУДУТЬ ВРАХОВУВАТИСЯ ТАКІ КРИТЕРІЇ:
- Діючий бізнес, який був рентабельним до поширення коронавірусу
COVID-19 і введення карантинних заходів;
- Детальний бізнес-план і чітке розуміння схеми реалізації ідеї адаптації /
перепрофілювання / переорієнтації існуючої бізнес-діяльності в рамках
поточної епідеміологічної ситуації в країні, пов'язаної з поширенням
коронавірусу COVID-19 і введенням карантинних заходів, з акцентом на
збереження робочих місць;
- Відсутність юридичних і правових перешкод, а також порушень чинного
законодавства до здійснення бізнес-діяльності в рамках поточної
епідеміологічної ситуації в країні, пов'язаної з поширенням коронавірусу
COVID-19 і введенням карантинних заходів.

ТРИВАЛІСТЬ:
Граничний термін подачі заявок поки не встановлений, наразі програма
безстрокова.
ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВКИ:
Необхідно подати заявку до участі на онлайн платформі за посиланням:
https://lap.drc.ngo/user/form-sme-covid-19/
ПОСИЛАННЯ:
https://lap.drc.ngo/title/sme-covid
КОНТАКТНІ ДАНІ:
Інформаційний центр в Луганській області:
+38063252 6727
+380933501459

ПРОГРАМА ДАНСЬКОЇ РАДИ У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ – ДАНСЬКОЇ
ГРУПИ З РОЗМІНУВАННЯ
«ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СХІДНОЇ УКРАЇНИ»

Данська Рада у справах Біженців - Данська Група з розмінування (DRCDDG) за фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та
співробітництва (SDC) і уряду Великої Британії впроваджує «Програму
економічного розвитку східної України», яка спрямована на підтримку
вразливих верств населення через посилення їхньої ролі в місцевій економіці та
залучення у виробничо-збутові ланцюжки.
ДЛЯ КОГО:
Приватні підприємства будь-яких форм реєстрації, об'єднання виробників
сільськогосподарської продукції, комунальні підприємства та ін.
СУМА ГРАНТУ:
Сума грантової підтримки становить від 10 тис. до 100 тис. доларів США.
Партнерство буде здійснюватися за принципом співфінансування до 50 %
загального бюджету проєкту.
ТРИВАЛІСТЬ:
Безстроково.
ОСНОВНІ УМОВИ ПРОГРАМИ:
Кінцевим результатом проєкту має бути збільшення доходів місцевого
населення на певній цільовій території в Донецькій та/або Луганській області, в
тому числі за рахунок прямого залучення місцевого населення у виробничозбутові ланцюжки;
Ідея проєкту повинна передбачати розширення бізнес-діяльності партнера.
Також однією зі складових частин бізнес-проєкту має бути залучення у
виробничо-збутові ланцюжки місцевого вразливого населення, включаючи
внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від конфлікту.
Проєкт повинен бути прибутковим/життєздатним для місцевого партнера;
При цьому створення нових офіційних робочих місць не є обов'язковою
умовою програми.

ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВКИ:
Для участі у даній програмі необхідно подати заявку за посиланням:
https://lap.drc.ngo/form/msd
ПОСИЛАННЯ:
https://lap.drc.ngo/title/msd
КОНТАКТИ:
Інформаційний центр в Луганській області:
+38-063-252-67-27
+38-093-350-14-59

ПРОГРАМА ДІЛОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ЄБРР
(BUSINESS ADVISORY SERVICES - BAS)

Програма ділових консультаційних послуг ЄБРР (BAS) допомагає мікро-,
малим і середнім підприємствам в отриманні широкого спектру
консалтингових (консультаційних) послуг, залучаючи для цього вітчизняних
консультантів.
BAS допомагає підприємствам визначити потреби розвитку їхнього
бізнесу і зрозуміти, яку користь можуть принести їм професійні консультанти в
підвищенні ефективності їх роботи.
ДЛЯ КОГО:
Мікро-, малі та середні підприємства.
СУМА ГРАНТУ:
Програма надає підприємствам гранти, що становлять від 25 до 75 %
вартості кожного консультаційного проєкту, при цьому сума гранту на проєкт
не перевищує 10 000 євро.
ТРИВАЛІСТЬ:
Безстроково.
ПЕРЕЛІК КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ:
Аналіз ринку і план маркетингової діяльності:
- дослідження ринку;
- розробка стратегії та бренду підприємства;
- підготовка рекламних матеріалів;
- створення вебсайту;
- підбір продуктової лінійки;
- розвиток майданчика електронної торгівлі.
Планування розвитку підприємства:
- бізнес - стратегічне планування;
- планування розширення діяльності;
- аналіз витрат;
- фінансове управління.
Підготовка техніко-економічних обґрунтувань.

Пошук/підбір партнерів: пошук постачальників, інвесторів, клієнтів,
ведення процесу закупівель.
Реорганізація/реструктуризація:
- організаційний;
- розвиток;
- робота з кадрами;
- система збуту/дистрибуції;
- логістика.
Автоматизація обліку та систем управління інформацією:
- інформаційні системи фінансового управління;
- система підтримки взаємин з клієнтами;
- система планування ресурсів підприємства.
Сільське господарство:
- система сівозміни;
- зоотехніка;
- управління земельними ресурсами.
Автоматизація виробничих систем:
- системи автоматизованого проєктування;
- автоматизація виробництва;
- оптимізація конструкцій;
- імітація дій і навантажень.
Інженерно-технічні рішення:
- розробка архітектурних планів і проєктів;
- оптимізація використання площ;
- розробка ІТ-інфраструктури;
- підбір машин і устаткування;
- монтаж.
Управління якістю і сертифікація:
- ISO 9000 – 27000;
- аналіз ризиків і критичні контрольні точки (НАССР).
Енергоефективність та навколишнє середовище:
- проведення енергоаудиту;
- механізм чистого розвитку;
- відновлювальна енергетика;
- оцінка екологічного впливу.
КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПІДПРИЄМСТВ:
- число працюючих – від 10 до 250.
- наявність довіри до компанії та гарна репутація.
- наявність потенціалу росту і реальна потреба в консультаційному
супроводі.
- здатність сплатити від 25 до 75% вартості проєкту.
- до участі в Програмі BAS НЕ допускаються фінансові установи,
підприємства ВПК, грального бізнесу та тютюнової промисловості.

ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВКИ:
Необхідно звернутися в офіс BAS в Україні.
Проєкт заявки доступний за посиланням:
https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395245249203&pagename
=EBRD%2FC
ontent%2FDownloadDocument
ПРОЄКТНИЙ ЦИКЛ BAS:
1. Подача заявки
Підприємство звертається до офісу BAS в Україні за електронною
адресою: basukraine@ebrd.com.
У разі схвалення заявки розробляється технічне завдання по проєкту.
2. Відбір
Підприємство і команда BAS в Україні відбирають найбільш відповідного
місцевого консультанта (за домовленістю).
Після того, як консультант найнятий підприємством, ЄБРР і підприємство
підписують угоду про надання гранту.
3. Реалізація
Проєкт виконується консультантом під наглядом команди BAS в Україні.
4. Виплата гранту
Підприємство підтверджує успішне виконання проєкту, оплачує роботу
консультанта і отримує грант від BAS.
5. Оцінка
Через рік після реалізації проєкту команда BAS в Україні проводить оцінку
результативності проєкту та прогресу, досягнутого в роботі підприємства.
ПОСИЛАННЯ:
https://www.ebrd.com/downloads/tambas/country/BAS_Ukraine_Newsletter_N
ov_2012.pdf
https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395245249203&pagename
=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
КОНТАКТИ:
Офіс Програми BAS в Україні
Україна 01133, м. Київ вул. Немировича-Данченка, б. 16, 1-й поверх
Тел.: +38 044 277 1145 (43)
basukraine@ebrd.com

КРЕДИТНІ ПРОГРАМИ

ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%

Державна кредитна програма «Доступні кредити 5-7-9%» запроваджена за
ініціативи Президента України та Прем'єр-Міністра України з метою
спрощення доступу мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування.
Завдання програми - посилення конкурентоспроможності українського
мікро- та малого бізнесу, створення нових робочих місць, повернення трудових
мігрантів.
ДЛЯ КОГО:
Учасником Програми може стати ММСП, що відповідає наступним
критеріям прийнятності:
- ММСП зареєстровано на території України та є суб’єктом малого або
середнього підприємництва;
- ММСП є юридичною особою, учасники (засновники) якого є фізичними
або юридичними особами — резидентами України та кінцеві бенефіціарні
власники (контролери) якого є фізичними особами - резидентами України;
- ММСП є фізичною особою, зареєстрованою в установленому законом
порядку як фізична особа - підприємець;
- ММСП є резидентом України.
МАКСИМАЛЬНА СУМА КРЕДИТУ:
Максимальна сума кредиту становить 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів)
гривень.
СТРОК КРЕДИТУВАННЯ:
- 60 місяців - на реалізацію інвестиційного проєкту;
- 36 місяців - на фінансування оборотного капіталу ММСП.
ВІДСОТКОВІ СТАВКИ:
У рамках програми діють три відсоткові ставки (залежно від дати
заснування бізнесу та його розміру (річного обороту):

5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих
місця протягом першого кварталу;
7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн;
9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.
Додаткова компенсація відсоткової ставки
0,5 процентних пунктів за кожного нового співробітника.
КОМІСІЯ БАНКІВ ПАРТНЕРІВ:
Максимальний розмір - 1%.
ПЕРШИЙ ВНЕСОК:
Передбачений власний внесок учасника до Програми:
- від 20% вартості проєкту – для діючого бізнесу ФОП/ЮО;
- від 30% вартості проєкту - для новоствореного бізнесу ФОП/ЮО.
УМОВИ ДЛЯ МСП:
- Для новостворених підприємств ведення господарської діяльності менше
ніж 12 міс, для діючих підприємств понад 12 міс.
- Наявність досвіду та бізнес-плану для реалізації інвестиційного проєкту.
- Річний дохід від діяльності не більше еквіваленту 10 млн. євро.
- Незалежно від виду економічної діяльності.
- Ведення прибуткової господарської діяльності хоча б за один із двох
останніх звітних років;
- Загальний обсяг державної допомоги, який отримав бізнес протягом
будь-якого трирічного періоду реалізації Програми, не може перевищувати
еквіваленту 200 тис. євро.
ЗАСТАВА:
Програма передбачає обов'язкове забезпечення (заставу, поруку) для
отримання кредиту. Нею може бути: об’єкт кредитування, рухоме, нерухоме
майно - комерційна нерухомість, спецтехніка, основні засоби, в т.ч. такі, що
купуються за кредитні кошти, депозитний вклад тощо.
ПРОЦЕДУРА НАБУТТЯ ММСП СТАТУСУ УЧАСНИКА ПРОГРАМИ:
КРОК 1
Перевірка умов та критеріїв для участі у Програмі за посиланням:
https://cutt.ly/XbKuVv8.
КРОК 2
Подача заявки на участь у Програмі до Уповноваженого банку, який у
свою чергу надасть вичерпний перелік документації, необхідної для
подальшого оформлення кредиту.
КРОК 3

Обраний Уповноважений банк на підставі одержаних документів приймає
остаточне рішення про видачу кредиту. ММСП підписує договір з банком, а
держава виплачує компенсацію, для того щоб отримати кредит.
БАНКИ ПАРТНЕРИ:
- ПРИВАТБАНК - https://privatbank.ua/business/5-7-9
- УКРГАЗБАНК - https://ecoboom.ukrgasbank.com/services/dostupni-krediti5-7-9-9
- ОЩАДБАНК - https://www.oschadbank.ua/ua/business/579
- EXIM Bank - https://www.eximb.com/ua/business/klientam-msb/msbkredyty/derzhavna-programa-dostupni-kredyty-5-7-9/
- ALLIANCEBANK - https://bankalliance.ua/5-7-9
- БАНК ЛЬВІВ - https://business.banklviv.com/credit-5-7-9/
- ПУМБ - https://b2b.pumb.ua/finance/5-7-9
- RAIFFEISEL BANK AVAL - https://www.aval.ua/news/raiffeisen-bank-avalpriyednuyetsya-do-uryadovo-programi-dostupni-krediti-5-7-9-1096
- ТАСКОБАНК - https://tascombank.ua/news/5ebd60013af5b900112d55f9
- ВОСТОК БАНК - https://bankvostok.com.ua/ru/b2b/financing/smallbusiness-loan
- KREDOBANK
https://kredobank.com.ua/business/malomu-ta-serednomubiznesu/kredyty-5-7-9
- CREDIT
AGRICOLE
https://credit-agricole.ua/ru/o-banke/prescentr/novini/dostupni-krediti-5-7-9-955
- АЛЬФА БАНК - https://alfabank.ua/ru/small-business/get-money/dostupnikrediti-5-7-9
- ГЛОБУС БАНК - https://globusbank.com.ua/ru/programma-5-7-9.html
- CREDITWEST - https://promotions.creditwest.ua/credit_5_7_9/
- MEGABANK - https://5-7-9.megabank.ua/
- OTPBANK - https://www.otpbank.com.ua/
- ПОЛІКОБАНК - https://www.policombank.com/index.php?page=152&lng=
- AGROPROSPERIS BANK - https://ap-bank.com/page/loans-579
- ProCredit Bank - https://www.procreditbank.com.ua/
- БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - https://www.ukrcapital.com.ua/uk/
- АКОРД БАНК - https://accordbank.com.ua/ua/corporate/lending/5-7-9/
- MTB Bank - https://www.mtb.ua/credits-5-7-9
- PIRAEUS BANK - https://www.piraeusbank.ua/ua/affordable_loans.html
- АСВІО БАНК - https://asviobank.ua/dostupni-krediti-5-7-9.html
- COM IN BANK - https://cib.com.ua/uk/business/products/krediti-1
- БАНК ПІВДЕННИЙ - https://bank.com.ua/ru/credit/5-7-9
- РАДАБАНК - https://www.radabank.com.ua/ru/dostupni-kredyty-5-7-9
КОНТАКТИ:
На кожному етапі участі у Програмі можливо отримати консультацію
щодо її умов за телефоном 15-45 call-центру Уряду.

ПРОГРАМА З ВІДНОВЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЄКТІВ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ НА СХОДІ УКРАЇНИ
«FINANCEAST»

Відновлення фінансування інвестиційних проєктів ММСП, які
зареєстровані на території України через банківські та лізингові установи, які
відбираються НУФ (Німецько-Українським Фондом).
ДЛЯ КОГО:
ММСП
Критерії
класифікації

Мікро підприємства

Середні
підприємства
фізичні особи-підприємці або юридичні юридичні особи
особи

Середня
кількість
працівників
за
повний календарний 10 осіб
рік не перевищує

Малі підприємства

50 осіб

250 осіб

Річний дохід від
реалізації
продукції/послуг не
перевищує
суму,
еквівалентну
(визначену
за 2 мільйони євро
5 мільйони євро
10 мільйони євро
офіційним
курсом
Національного банку
України на кінець
останнього
фінансового року)
Власність
більше 75 (сімдесят п’ять) відсотків статутного капіталу яких
перебуває у приватній власності. Частка державної власності не
може перевищувати 25%.

МАКСИМАЛЬНА СУМА КРЕДИТУ:
Максимальна сума фінансової підтримки, що надається одному ММСП на
реалізацію інвестиційного проєкту становить 150 000 євро в гривневому
еквіваленті.

СТРОК КРЕДИТУВАННЯ:
В рамках реалізації ММСП інвестиційного проєкту мінімальний термін
фінансування за кредитним договором або договором фінансового лізингу
становить 24 місяці.
При цьому, ММСП забороняється здійснювати дострокове повне/часткове
погашення заборгованості за кредитним договором протягом 12 місяців з дати
отримання кредитних коштів або предмета лізингу.
ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ПОТРІБНО ВІДПОВІДАТИ ТАКИМ
КРИТЕРІЯМ:
- бути зареєстрованим на території України та здійснювати
підприємницьку діяльність з розміщенням своїх виробничих потужностей
(виробничих приміщень, обладнання, устаткування, с/г угідь тощо) на
підконтрольних територіях не ближче, ніж 5 км до лінії розмежування.
- реалізовувати Інвестиційний проєкт на підконтрольних територіях, не
припускаючи нелегальної зайнятості персоналу або оформлення працівників за
статусом фізичної особи-підприємця.
- на момент укладення кредитного договору та/або договору фінансового
лізингу мати стабільний фінансовий стан: вести реальну господарську
діяльність не менше 1 року, в тому числі прибуткову діяльність принаймні в
останньому звітному році (для сезонних підприємств акумульовано за останні 4
квартали з врахуванням сезонності), мати клас боржника для юридичних осіб не гірший ніж 6-й; для фізичних осіб-підприємців – не гірший ніж 4-й (згідно з
вимогами Національного банку України);
- не мати простроченої заборгованості за кредитами та/або договорами
фінансового лізингу перед будь-яким кредитором на момент укладення
кредитного договору та/або договору фінансового лізингу в рамках програми;
- не мати негативної кредитної історії впродовж останніх 12 місяців.
- не перебувати у стані припинення, ліквідації, реорганізації, банкрутства
та ін. на момент укладення ММСП кредитного або лізингового договору;
- не бути об’єктом будь-яких персональних (індивідуальних), спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
- дотримуватися Єдиної системи стандартів у веденні бізнесу, в т.ч. в
реалізації Інвестиційного проєкту.
- 25% і більше відсотків статутного капіталу ММСП не може належати
опосередковано або напряму одному або більше юридичним особам, які не
підпадають під визначення ММСП;
- ММСП не можуть бути підконтрольними та фінансово-економічно
залежати від великих підприємств (великих груп компаній).
ЦІЛІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ:
- Придбання або модернізація ММСП основних засобів (машин,
обладнання тощо), включаючи транспортування, монтаж, введення в
експлуатацію, необхідних для розширення діючої або започаткування нового
виду господарської діяльності.

- Придбання нової техніки та транспортних засобів (мінімальна вага – 2
тони) напряму від виробників або через офіційних дилерів.
- Придбання, будівництво або реконструкція приміщень, необхідних для
розширення діючої або започаткування нового виду господарської діяльності.
- Поповнення обігових коштів, необхідних для реалізації інвестиційних
заходів, в розмірі, що не перевищує 20% від загальної вартості інвестиційного
проєкту.
БАНКИ ПАРТНЕРИ:
- ОЩАДБАНК – https://www.oschadbank.ua/ua/business/finansuvannya-biznesu
- УКРГАЗБАНК - https://www.ukrgasbank.com/small_bussiness/credit/prbpsm/
- OTPLEASING - https://otpleasing.com.ua/financeast/
ПОСИЛАННЯ:
https://bdf.gov.ua/programma-FinancEast.pdf
КОНТАКТИ:
вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601
тел.:+380 44 206 59 78
e-mail: mail@bdf.gov.ua

СПРОЩЕНИЙ ПІДХІД ДО САНІТАРНИХ ТА ФІТОСАНІТРНИХ
ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В РАМКАХ КРЕДИТНОЇ
ЛІНІЇ EU4BUSINESS-ЄБРР

Спрощений підхід кредитної лінії EU4Business-EBRD – це спільна
ініціатива ЄС та ЄБРР щодо допомоги українським МСП, який призначений
виключно для інвестицій, спрямованих на досягнення повної відповідності
технічним регламентам та стандартам ЄС або безпечності харчових продуктів.
ДЛЯ КОГО:
Малі та середні підприємства.
СУМА КРЕДИТУ:
Максимальна сума кредиту становить 300 000 євро.
Програмою передбачено повернення позичальнику коштів у розмірі 15%
від суми кредитування, після успішної реалізації та перевірки проєкту.
КАТЕГОРІЇ КРЕДИТУВАННЯ:
- Реконструкція виробничих та складських будівель.
- Складські приміщення для збору врожаю.
- Холодне зберігання швидкопсувних товарів.
- Технологічне, пакувальне та етикетне обладнання.
- Автоматизовані системи управління процесами.
- Лабораторії.
- Витрати на сертифікацію продукції та/або системи HACCP.
ТРИВАЛІСТЬ:
Безстроково.
ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВКИ:
1. Заявник заповнює Бланк заявки за посиланням https://www.eu4businessebrdcreditline.com.ua/downloads/, який перевіряє Консультант проєкту на
відповідність умовам МСП.

2. Консультант проєкту підтримає заявника у підготовці плану та
перевірить документацію та, якщо необхідно, проінформує про будь-які
необхідні зміни. Консультант також зазначить індивідуальний максимальний
розмір інвестиції.
3. Якщо заявник відповідає стандартним критеріям банківського
кредитування, заявнику буде запропоновано підписати лист про згоду.
4. На наступному етапі заявник повинен заповнити заявку на позику та
долучити Інвестиційний план, наданого консультантом проєкту. Якщо всі
сторони досягли згоди, заявник підписує кредитний договір з Банком.
5. Після реалізації проєкту позичальник надсилає заповнений Запит на
перевірку відповідності Консультанту проєкту, який направляє його
Консультанту з верифікації.
6. Консультант з верифікації перевіряє, чи відповідає проєкт параметрам,
зазначеним у Інвестиційному плані. В результаті перевірки відповідності,
заохочувальний грант буде перерахований на рахунок.
КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ:
Цей підхід використовується для проєктів, які допомагають заявнику
виконувати технічні регламенти та заходи СФЗ.
Проєкт не повинен отримувати вигоду від іншого гранту ЄС.
Проєкт повинен бути викладений у прийнятному інвестиційному плані,
підготовленому МСП, за підтримки консультанта проєкту.
Проєкт повинен включати: будівництво та/або реконструкцію будівель,
пристосувань та обладнання, включаючи машини, інструменти, консультаційні
послуги у сфері технологічних процесів та продуктів, а також сертифікацію,
необхідну для сільського господарства, агропромислового та промислового
виробництва продукції замовника.
ВИМОГИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ КОМПАНІЙ:
Для отримання прямого фінансування від ЄБРР для підприємств малого та
середнього бізнесу необхідно мати показник EBITDA за останній фінансовий
рік від 1 млн. Євро.
Право на участь мають усі МСП згідно з визначенням ЄС (менше 250
працівників та оборот менше 50 млн. Євро або менше 43 млн. Євро загального
балансу), індивідуальні підприємці та приватні підприємці (мікро-, мале та
середнє підприємство які визначені в Рекомендації Європейської Комісії
(https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en).
Бізнес повинен бути зареєстрований в Україні, здійснювати свою
діяльність переважно в Україні та діяти відповідно до законодавства України.
Принаймні 51% у приватній власності, в якій більше ніж 50% належить
громадянам України.
Період діяльності підприємства не менше двох років.
Гарна ділова репутація
Заявники повинні відповідати звичайним критеріям оцінки фінансування
Партнерських фінансових установ.

ВІДСОТКОВІ СТАВКИ:
ЄБРР мають конкурентоспроможні цінові параметри, що встановлюються
на базі поточних ринкових ставок, наприклад, EURIBOR. ЄБРР пропонує
процентні ставки як фіксовані, так і плаваючі (з верхньою межею і фіксованими
максимумом і мінімумом).
Відсоткові ставки визначаються індивідуально для кожного проєкту.
Набір умов кредитування узгоджується в ході переговорів з клієнтом по
кожному проєкту.
Забезпечення кредиту ЄБРР зазвичай вимагає від фінансованих компаній
забезпечити повернення кредиту шляхом застави проєктного майна, а саме:
залога основних фондів, таких як земельні ділянки, виробничі та інші
будівлі;
залога рухомого майна, такого як обладнання та інші виробничогосподарські фонди.
БАНКИ ПАРТНЕРИ:
- ТОВ «ОТП Лізинг» https://otpleasing.com.ua/special-conditions/
- АТ «УКРЕКСІМБАНК»
https://www.eximb.com/ua/business/corporate/corporate-kredyty/corporatemfo/corporate-mfo-ebrr.html
- БАНК ЛЬВІВ https://business.banklviv.com/cashback/
- АТ «КРЕДИТ АГРІКОЛЬ БАНК» https://credit-agricole.ua/ru
ПОСИЛАННЯ:
https://www.eu4business-ebrdcreditline.com.ua/simplified-approach/
КОНТАКТНІ ДАНІ:
Тел.:+380504623732 Станислав Дубко, проєктний консультант.
E-Mail: info.ukraine@eu4business-ebrdcreditline.com

СТАНДАРТНИЙ ПІДХІД (LET) В РАМКАХ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ
EU4BUSINESS-ЄБРР

Стандартний підхід (LET) в рамках кредитної лінії EU4BUSINESS-ЄБРР – це спільна ініціатива ЄС та ЄБРР щодо допомоги українським МСП, який
призначений для закупівлі обладнання для малих та середніх підприємств.
ДЛЯ КОГО:
Малі та середні підприємства.
СУМА КРЕДИТУ:
Максимальна сума кредиту становить 300 000 євро.
Програмою передбачено повернення позичальнику коштів у розмірі 10%
від суми кредитування, після успішної реалізації та перевірки проєкту.
ОХОПЛЮЮТЬСЯ НАСТУПНІ КАТЕГОРІЇ ТЕХНОЛОГІЙ:
- Сільськогосподарське обладнання;
- Будівельне обладнання;
- Будівельний транспорт;
- Харчове обладнання;
- Системи опалення/охолодження;
- Промислове допоміжне обладнання;
- Медичне обладнання;
- Обладнання для обробки;
- Відновлювальна енергія;
- Транспортні засоби;
ТРИВАЛІСТЬ:
Безстроково.
ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВКИ:
1. Необхідно обрати обладнання на сайті LET Technology Selector за
посиланням: https://www.list-of-eligible-technologies.com/).

2. Заповнити форму заявки, вказавши тип обладнання, яке необхідно
придбати
(за
посиланням
https://www.eu4businessebrdcreditline.com.ua/downloads/).
До форми заявки надається інформація, що підтверджує статус МСП
компанії, а також рахунок-фактуру або пропозицію постачальника для обраного
обладнання.
3. Партнерська фінансова установа перевірить, що вибране обладнання не
перевищує максимальну орієнтовну ціну згідно з прейскурантом LET та
відповідність компанії стандартним критеріям фінансування установи.
4. Після того, як інвестиція буде завершена, необхідно подати відповідну
документацію до Фінансової установи-партнера, включаючи рахунки-фактури
на придбання, підтвердження оплати, сертифікат приймання (якщо є) разом
із формою «Запит на стимулювання» за посиланням https://www.eu4businessebrdcreditline.com.ua/downloads/.
КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ:
Все обладнання, що міститься у виборі технологій LET, було попередньо
схвалено консультантом проєкту та відповідає критеріям кредитної лінії
EU4Business-EBRD.
У разі відсутності необхідного обладнання у списку. Потрібно зв’язатися з
командою проєкту для оцінки придатності обладнання та, якщо це допустимо,
команда проєкту включить обладнання до вибору технології LET.
ВИМОГИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ КОМПАНІЇ:
Для отримання прямого фінансування від ЄБРР для підприємств малого та
середнього бізнесу необхідно мати показник EBITDA за останній фінансовий
рік від 1 млн. Євро.
Право на участь мають усі МСП згідно з визначенням ЄС (менше 250
працівників та оборот менше 50 млн. Євро або менше 43 млн. Євро загального
балансу), індивідуальні підприємці та приватні підприємці (мікро-, мале та
середнє підприємство які визначені в Рекомендації Європейської Комісії
(https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en).
Бізнес повинен бути зареєстрований в Україні, здійснювати свою
діяльність переважно в Україні та діяти відповідно до законодавства України.
Принаймні 51% у приватній власності, в якій більше ніж 50% належить
громадянам України.
Період діяльності підприємства не менше двох років.
Гарна ділова репутація
Заявники повинні відповідати звичайним критеріям оцінки фінансування
Партнерських фінансових установ.
ВІДСОТКОВІ СТАВКИ:
ЄБРР мають конкурентоспроможні цінові параметри, що встановлюються
на базі поточних ринкових ставок, наприклад, EURIBOR. ЄБРР пропонує

процентні ставки як фіксовані, так і плаваючі (з верхньою межею і фіксованими
максимумом і мінімумом).
Відсоткові ставки визначаються індивідуально для кожного проєкту.
Набір умов кредитування узгоджується в ході переговорів з клієнтом по
кожному проєкту.
Забезпечення кредиту ЄБРР зазвичай вимагає від фінансованих компаній
забезпечити повернення кредиту шляхом застави проєктного майна, а саме:
залога основних фондів, таких як земельні ділянки, виробничі та інші
будівлі;
залога рухомого майна, такого як обладнання та інші виробничогосподарські фонди.
БАНКИ ПАРТНЕРИ:
ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» https://otpleasing.com.ua/special-conditions/
АТ «УКРЕКСІМБАНК»
https://www.eximb.com/ua/business/corporate/corporate-kredyty/corporatemfo/corporate-mfo-ebrr.html
БАНК ЛЬВІВ https://business.banklviv.com/cashback/
АТ «КРЕДИТ АГРІКОЛЬ БАНК» https://credit-agricole.ua/ru
ПОСИЛАННЯ:
https://www.eu4business-ebrdcreditline.com.ua/standard-approach/
КОНТАКТНІ ДАНІ:
Тел.:+380504623732, Станислав Дубко, проєктний консультант
E-Mail: info.ukraine@eu4business-ebrdcreditline.com

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД В РАМКАХ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ
EU4BUSINESS-ЄБРР

Комплексний підхід в рамках кредитної лінії EU4BUSINESS-ЄБРР - це
спільна ініціатива ЄС та ЄБРР щодо допомоги українським МСП у
фінансуванні інвестицій.
Комплексні позики призначені для підприємств будь-якого сектору
(промисловість, транспорт, сфера послуг тощо).
ДЛЯ КОГО:
Малі та середні підприємства.
СУМА КРЕДИТУ:
Максимальна сума кредиту становить 3 млн. євро.
Програмою передбачено повернення позичальнику коштів у розмірі 15%
від суми кредитування, після успішної реалізації та перевірки проєкту.
ТИПОВІ КОМПЛЕКСНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Закупівля нових верстатів, виробничого обладнання, виробничих ліній.
Закупівля нових котлів, систем охолодження.
Реконструкція та будівництво виробничих будівель.
Комплексний ремонт та будівництво виробничих ліній та будівель.
Реконструкція та будівництво складських приміщень, холодильних камер,
складів, включаючи внутрішні транспортні засоби.
Закупівля машин для пакування.
Вантажівки та причепи.
Землерийне обладнання.
Системи зберігання зерна, млини, комбікорми.
Заводи для розведення тварин (корів, птиці, курей тощо).
Очисні споруди.
Установки для зменшення викидів в атмосферу.
ТРИВАЛІСТЬ:
Безстроково.

ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВКИ:
1. Заявник заповнює форму заявки на участь у програмі, яку перевірятиме
консультант проєкту на відповідність заявника (форма заявки за посиланням
https://www.eu4business-ebrdcreditline.com.ua/downloads/).
2. У разі якщо заявник відповідає звичним для банків критеріям
кредитоспроможності такої позики, заявнику пропонується підписати лист про
згоду.
3. Консультант проєкту допоможе заявнику підготувати Інвестиційний
план.
4. Банк-партнер укладає договір позики із заявником, включаючи
рекомендації та умови позики.
5. Заявник реалізує проєкт та надсилає заповнений контрольний список
Консультанту проєкту, який передає його разом із Інвестиційним планом
Консультанту з верифікації.
6. Консультант з верифікації проводить перевірку на місці, щоб
переконатися, що проєкт відповідає узгодженим параметрам.
7. Якщо результат буде позитивним, 15% стимулювання субсидії
перераховується на рахунок заявника.
КРИТЕРІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПРОЄКТОМ:
Відповідає одній або кільком відповідним директивам ЄС у галузі охорони
навколишнього середовища, безпеки працівників та якості і безпеки продукції.
Проєкт не повинен отримувати вигоду від іншого гранту ЄС.
Проєкт повинен бути викладений у прийнятному інвестиційному плані,
підготовленому МСП, за підтримки консультанта проєкту.
Сума позики не повинна перевищувати 100% інвестиційної вартості
відповідного проєкту (без ПДВ).
ВИМОГИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ КОМПАНІЇ:
Для отримання прямого фінансування від ЄБРР для підприємств малого та
середнього бізнесу необхідно мати показник EBITDA за останній фінансовий
рік від 1 млн. Євро.
Право на участь мають усі МСП згідно з визначенням ЄС (менше 250
працівників та оборот менше 50 млн. Євро або менше 43 млн. Євро загального
балансу), індивідуальні підприємці та приватні підприємці (мікро-, мале та
середнє підприємство які визначені в Рекомендації Європейської Комісії
(https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en).
Бізнес повинен бути зареєстрований в Україні, здійснювати свою
діяльність переважно в Україні та діяти відповідно до законодавства України.
Принаймні 51% у приватній власності, в якій більше ніж 50% належить
громадянам України.
Період діяльності підприємства не менше двох років.
Гарна ділова репутація
Заявники повинні відповідати звичайним критеріям оцінки фінансування
Партнерських фінансових установ.

ВІДСОТКОВІ СТАВКИ:
ЄБРР мають конкурентоспроможні цінові параметри, що встановлюються
на базі поточних ринкових ставок, наприклад, EURIBOR. ЄБРР пропонує
процентні ставки як фіксовані, так і плаваючі (з верхньою межею і фіксованими
максимумом і мінімумом).
Відсоткові ставки визначаються індивідуально для кожного проєкту.
Набір умов кредитування узгоджується в ході переговорів з клієнтом по
кожному проєкту.
Забезпечення кредиту ЄБРР зазвичай вимагає від фінансованих компаній
забезпечити повернення кредиту шляхом застави проєктного майна, а саме:
залога основних фондів, таких як земельні ділянки, виробничі та інші
будівлі;
залога рухомого майна, такого як обладнання та інші виробничогосподарські фонди;
залога акцій спонсора в компанії.
БАНКИ ПАРТНЕРИ:
ТОВ «ОТП Лізинг» https://otpleasing.com.ua/special-conditions/
АТ «УКРЕКСІМБАНК»
https://www.eximb.com/ua/business/corporate/corporate-kredyty/corporatemfo/corporate-mfo-ebrr.html
БАНК ЛЬВІВ https://business.banklviv.com/cashback/
АТ «КРЕДИТ АГРІКОЛЬ БАНК» https://credit-agricole.ua/ru
ПОСИЛАННЯ:
https://www.eu4business-ebrdcreditline.com.ua/complex-approach/
КОНТАКТНІ ДАНІ:
Тел.:+380504623732 Станислав Дубко, проєктний консультант
E-Mail: info.ukraine@eu4business-ebrdcreditline.com

ПРОГРАМА З КРЕДИТУВАННЯ ММСП УКРАЇНИ ЗА
ПРІОРИТЕТНИМИ ГАЛУЗЕВИМИ НАПРЯМАМИ

Програма пропонує пільгові умови кредитування підприємств, які
працюють в окремих галузях, що розглядаються Фондом розвитку
підприємництва як пріоритетні та стратегічно важливі.
ДЛЯ КОГО:
- Фізичні особи-підприємці;
- Мікропідприємства (не більш ніж 20 постійних працівників);
- Малі підприємства (не більш ніж 250 постійних працівників);
- Середні підприємства (не більш ніж 500 постійних працівників).
ПРІОРІТЕТНІ ГАЛУЗІ:
- Сільське господарство та харчова промисловість;
- Розвиток готелів, зелений туризм;
- Ресторани та заклади громадського харчування;
- Легка промисловість;
- Проєкти, пов’язані з енергоефективністю та енергозбереженням;
- Виробництво;
- Надання послуг (усі галузі);
- Імпортозаміщенням, підвищення продуктивності праці та створення
робочих місць;
- Торгівля (тільки для ФОП та мікропідприємств).
МАКСИМАЛЬНА СУМА КРЕДИТУ:
- 25 000 € (для ФОП та мікропідприємств);
- 100 000 € (для малих підприємств);
- 250 000 € (для середніх підприємств).
Кредит надається у еквіваленті гривневій валюті.

СТРОК КРЕДИТУВАННЯ:
- 3 роки (для фінансування обігового капіталу).
- 5 років (для фінансування інвестицій в основні засоби).
ЗАСТАВА:
Можливе забезпечення (застава, поруку) для отримання кредиту. Нею
може бути: об’єкт кредитування, рухоме, нерухоме майно - комерційна
нерухомість, спецтехніка, основні засоби, в т.ч. такі, що купуються за кредитні
кошти, депозитний вклад тощо.
ВІДСОТКОВІ СТАВКИ:
В гривні
Для інвестиційних кредитів:
- не більше рівня індексу UIRD* (3 міс.) + 5% річних.
Для кредитів на оборотні кошти:
- не більше рівня індексу UIRD* (3 міс.) + 6% річних.
КОМІСІЯ БАНКІВ ПАРТНЕРІВ:
Комісія за надання кредиту – не більше 1,5% від суми кредиту.
ТРИВАЛІСТЬ:
Безстроково.
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ:
Для отримання кредиту можливі додаткові витрати на оформлення
документів, які можливо запросить банк-партнер програми, а саме:
- виписка з Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
- виписка з Бюро кредитних історій;
- нотаріальне оформлення;
- страхування (за рішенням Кредитного комітету).
ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВКИ:
КРОК 1.
Подача заявки на участь у програмі кредитування до Уповноваженого
банку, який у свою чергу надасть вичерпний перелік документації, необхідних
для подальшого оформлення кредиту.
КРОК 2.
Обраний Уповноважений банк на підставі одержаних документів приймає
остаточне рішення про видачу кредиту. ФОП та/або ММСП підписує договір з
уповноваженим банком, який надає кредит.

БАНКИ ПАРТНЕРИ:
- PROCREDIT
BANK
https://www.procreditbank.com.ua/businessclients/loans/loan-programmes/
- УКРГАЗБАНК https://www.ukrgasbank.com/small_bussiness/credit/prbpsm/prioritet_direct
- ОЩАДБАНК
https://www.oschadbank.ua/ua/business/finansuvannyabiznesu
ПОСИЛАННЯ:
https://bdf.gov.ua/uk/programa-z-kredituvannya-mmsp
КОНТАКТИ:
вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601
Інформаційний центр: +380 44 206 59 78
e-mail: mail@bdf.gov.ua

ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК ТОРГІВЛІ ТА РОЗВИТКУ
(BLACK SEA TRAVEL AND DEVELOPED BANK)

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (BSTDB) підтримує економічний
розвиток та регіональне співробітництво за допомогою кредитування торгівлі
та фінансування проєктів, гарантій та участі в акціонерному капіталі приватних
підприємств та державних структур країн-учасниць.
Основними формами прямого фінансування, які пропонує банк, є позики,
власний капітал та гарантії.
БАНК ПРОПОНУЄ:
- Позики
Чорноморський банк торгівлі та розвитку пропонує широкий спектр позик,
що дозволяє гнучко та ефективно реагувати на різноманітні потреби клієнтів та
вирішувати їх конкретні фінансові ризики.
- Вкладення капіталу
Чорноморський банк торгівлі та розвитку інвестує власний капітал у
компанії приватного сектору та фінансові установи з метою сприяння або
посилення участі приватного капіталу, а також заохочення мобілізації
додаткового капіталу із зовнішніх джерел.
- Фінансова торгівля
Програма торгового фінансування використовує ряд інструментів,
призначених
для
задоволення
потреб
у
фінансуванні
постачальників/експортерів та/або покупців/імпортерів країн-учасниць.
- Розвиток фінансового сектору
Чорноморський банк торгівлі та розвитку допомагає обраним фінансовим
установам зміцнити свій баланс, краще поєднувати активи з пасивами,
покращити клієнтську базу та якість портфеля.
- Співфінансування
Одним із ключових завдань Чорноморського банку торгівлі та розвитку є
мобілізація іноземного та місцевого капіталу, як державного, так і приватного
сектору, для отримання позик та гарантій у країнах, в яких він працює.
Питання та суми співфінансування визначаються індивідуально для
кожного проєкту.

- Гарантії https://www.bstdb.org/what-we-offer/guarantees
Чорноморський банк торгівлі та розвитку надає різні типи гарантій.
Гарантії Чорноморського банку торгівлі та розвитку захищають фінанси від
ризиків та понесених витрат/втрат.
- Мале та середнє підприємництво
https://www.bstdb.org/what-we-offer/smes
Фінансування підтримки та сприяння зростанню та стабільності МСП за
доступними ставками.
- Спеціальні кошти на технічну допомогу https://www.bstdb.org/what-weoffer/special-funds-for-technical-assistance
Фінансування для створення або зміцнення інституційних структур,
практики, досліджень, ініціатив та підготовки до майбутньої роботи.
ЦІЛЬОВІ ПОЗИЧАЛЬНИКИ ТА ПРОЄКТИ:
- Державні та приватні компанії, що здійснюють діяльність в одній або
декількох державах-учасницях.
- Економічно стійкі/фінансово життєздатні підприємства.
ПРІОРИТЕТНІ ГАЛУЗІ:
- агропромисловий комплекс,
- енергоефективність та енергозбереження,
- транспорт, зв'язок,
- інформаційні технології.
Тобто перспективні сектори економіки та ті, що розвиваються.
Позитивними факторами будуть наявність експорту, що дозволить
уникнути валютні ризики, а також підвищення стандартів роботи, створення
робочих місць, впровадження нових продуктів і технологій і т.п.
ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ:
Поточний максимум фінансування, яке може бути надане окремому
приватному сектору становить 80 млн. євро та 120 млн. євро. для позичальників
державного сектору.
Мінімальна сума фінансування безпосереднього залучення Банку до
операції зазвичай 10 мільйонів, але може варіюватися до 3 мільйонів євро/долар
США, в особливих випадках.
ВІДСОТКОВІ СТАВКИ:
Відсоткові ставки визначаються індивідуально для кожного проєкту.
КОМІСІЯ БАНКУ-ПАРТНЕРУ:
На 0,5% річних більше ніж ставка комісії за зобов'язаннями, зазначена в
Угоді про позику.

ЗАСТАВА:
Питання застави та/або поручення визначаються індивідуально для
кожного проєкту.
СТРОКИ ПОГАШЕННЯ:
Строки погашення проєктної позики, як правило, коливаються від 3 до 10
років.
Для інфраструктурних проєктів з великим впливом на розвиток, Банк може
надавати більш тривалі строки кредитування.
УМОВИ ДЛЯ МСП:
- На момент схвалення кредиту наявність прозорої структури управління;
- Власники не повинні бути залучені в політику;
- Наявність аудиту фінансової звітності за системою міжнародних
стандартів фінансової звітності або готовність до проведення аудиту;
- Успішний досвід реалізації проєктів;
- Дотримання принципів екологічної та соціальної відповідальності.
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ВІДПОВІДНОСТІ:
Для отримання прямого фінансування від Чорноморського банку торгівлі
та розвитку для підприємств малого та середнього бізнесу необхідно мати
показник EBITDA* за останній фінансовий рік від 3-4 млн. доларів США.
ПРОЦЕДУРА УЧАСТІ:
Компанії, які бажають подати заявку на фінансування Чорноморського
банку торгівлі та розвитку, необхідно зв’язатися з Банком через Інтернет та
надати бізнес-план відповідно до вказівок, наведених у Основній інформаційній
вказівці https://www.bstdb.org/Basic_Information_Guidelines_for_an_Oper.pdf
1. Початковий підхід.
Для зручності заявників існує форма бізнес-пропозиції, доступна за
посиланням https://www.bstdb.org/work-with-us/apply-for-financing.
Усі запити щодо фінансових операцій слід надсилати безпосередньо до
штаб-квартири Чорноморського банку торгівлі та розвитку за електронною
адресою info@bstdb.org.
2. Схвалення.
Всі проєкти проходять ретельну процедуру оцінки, після чого їх
представляють Раді директорів.
НЕ МОЖУТЬ ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ:
Чорноморський банк торгівлі та розвитку не фінансує будь-які операції, які
прямо чи опосередковано включають виробництво, використання,
розповсюдження, комерційну діяльність або торгівлю наступним:
- Примусова праця або дитяча праця;
- Виробництво або торгівля будь-якими продуктами або діяльністю,
визнаними незаконними, згідно із законодавством чи положеннями країн-

учасниць або міжнародними конвенціями та угодами, або підпадають під
міжнародні заборони.
- Виробництво або торгівля зброєю та боєприпасами.
- Виробництво або торгівля алкогольними напоями (крім пива та вина).
- Виробництво або торгівля тютюном.
- Азартні ігри та казино.
- Торгівля товарами без необхідних ліцензій на експорт чи імпорт або
інших підтверджень на транзит.
- Операції, що суперечать будь-якому чинному законодавству чи
міжнародним конвенціям.
Повний
перелік
доступний
за
посиланням
https://www.bstdb.org/BSTDB_Environmental_and_Social_Exclusion.pdf
ПОСИЛАННЯ:
Офіційний сайт https://www.bstdb.org/
Проєкти https://www.bstdb.org/our-projects
Подати заявку https://www.bstdb.org/work-with-us/apply-for-financing
Стандартні положення та умови
https://www.bstdb.org/Standard_terms_and_conditions.pdf
БАНКИ-ПАРТНЕРИ:
CREDITWEST BANK UKRAINE - https://www.creditwest.ua/uk/
КОНТАКТИ:
Ukraine CREDITWEST BANK
Інформаційний центр: +380 44 3650005
www.creditwest.ua
https://www.bstdb.org/Financial_Intermediaries_2020.pdf

ДЕРЖАВНА
ДОПОМОГА

КОМПЕНСАЦІЯ РОБОТОДАВЦЯМ ВИТРАТ У РОЗМІРІ ЄДИНОГО
ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ
СТРАХУВАННЯ

Компенсація фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування
осіб, яким надано статус безробітного, на нові робочі місця.
ДЛЯ КОГО:
Право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує на нове
робоче місце, строком не менше ніж на два роки за направленням центру
зайнятості, зареєстрованих безробітних з таких категорій громадян:
1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
2) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
3) молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної
середньої, професійної (професійно-технічної), фахової та вищої освіти,
звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби
(протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби)
і яка вперше приймається на роботу;
4) особи, яким до настання права на пенсію за віком, відповідно до статті
26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,
залишилося 10 і менше років;
5) особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого
статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування»;
6) один з батьків або особа, яка їх замінює, і:
- має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;
- виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з
інвалідністю;
- утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства
(незалежно від віку) та/або особи з інвалідністю I групи (незалежно від причини
інвалідності);
7) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19-21 частини першої статті 6
Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
8) непрацюючі працездатні особи, які отримують державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям.
КОМПЕНСАЦІЯ
НЕ
ВИПЛАЧУЄТЬСЯ
У
РАЗІ,
КОЛИ
РОБОТОДАВЕЦЬ:
- має заборгованість зі сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

- визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього
порушено справу про банкрутство.
РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ:
Розмір компенсації визначається на підставі даних Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування про суму єдиного
внеску, сплаченого роботодавцем за працівника.
Якщо працівник працював у роботодавця повний місяць, а виплата
компенсації здійснюється за неповний місяць, розмір компенсації за такий
період обчислюється пропорційно шляхом ділення суми сплаченого
роботодавцем за працівника єдиного внеску за місяць на кількість календарних
днів місяця та множення на кількість календарних днів, за які надається
компенсація.
ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВКИ:
- Роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного на
нове робоче місце, для отримання компенсації подає протягом двох місяців з
дня працевлаштування особи, до центру зайнятості заяву довільної форми, до
якої
додає
довідку
за
формою
за
посиланням
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2013-%D0%BF#n54.
- На підставі поданої роботодавцем заяви та довідки, персональних даних
про особу, якими володіє центр зайнятості, даних органів доходів і зборів щодо
відсутності у роботодавця заборгованості зі сплати єдиного внеску, інформації
органів Пенсійного фонду України про працевлаштування особи на нове робоче
місце та відсутність у роботодавця заборгованості із сплати страхових внесків
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також даних Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо
порушеної справи про банкрутство або визнання роботодавця банкрутом, центр
зайнятості приймає протягом п’яти робочих днів рішення про виплату
компенсації роботодавцю.
ПОСИЛАННЯ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2013-%D0%BF#n54
КОНТАКТНІ ДАНІ:
- Луганський обласний центр зайнятості
Юридична адреса: 93412, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 116.
Поштова адреса: 93405, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 20 В,
тел./факс: (06452) 2-19-03.
E-mail: inform@lgocz.gov.ua

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ЗАХОДІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ
КОМПЛЕКСІ ШЛЯХОМ ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ

Використання коштів, передбачених Мінекономіки у державному бюджеті
за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які
спрямовуються суб’єктам господарювання агропромислового комплексу на
часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті
банківськими кредитами.
ДЛЯ КОГО:
Компенсація надається суб’єктам господарювання агропромислового
комплексу - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та
форми власності та фізичним особам - підприємцям, які:
- не мають порушених справ про банкрутство, яких не визнано
банкрутами, що не перебувають на стадії ліквідації;
- не мають на перше число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо
здійснення виплат, прострочену більш як шість місяців заборгованість з
платежів, контроль за справленням яких покладено на органи ДПС.
РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ:
Компенсація надається позичальникам за нараховані і сплачені у
поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі 1,5 облікової
ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище
розмірів, передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових
пунктів.
Сума компенсації, що надається позичальникам та пов’язаним із ними
особам протягом бюджетного року за короткостроковими, середньостроковими
та довгостроковими кредитами, не може перевищувати:
- для позичальників, які провадять діяльність у галузях тваринництва та
використали кредитні кошти для покриття витрат, пов’язаних із провадженням
діяльності у галузі тваринництва - 15 млн. гривень;
- для інших позичальників - 5 млн. гривень.
ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВКИ:
Для отримання компенсації за укладеними кредитними договорами
позичальники подають щороку до 1 листопада уповноваженому банку заявку за
встановленою Мінекономіки формою та згоду про надання уповноваженим
банком Мінекономіки інформації, яка становить банківську таємницю або
містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком.
Уповноважений банк розглядає подані позичальниками заявки для
отримання права на компенсацію та за результатами оцінки заявок

позичальників на відповідність вимогам, визначеним у пункті 3 Порядку
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-%D0%BF#n8), включає таких
позичальників до реєстру на одержання компенсаційних виплат.
ПОСИЛАННЯ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-%D0%BF#n8
КОНТАКТНІ ДАНІ:
Заступник директора Департаменту - начальник управління економічного
аналізу, продовольства та аграрного ринку Луганської обласної державної
адміністрації
Партала Микола Олександрович
Тел. 050-598-80-54
apk@loga.gov.ua
https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/kontakti

ПІДТРИМКА ВІД УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ
ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

ДЛЯ КОГО:
Новим фермерським господарствам - новоствореним фермерським
господарствам та фермерським господарствам з відокремленими фермерськими
садибами, фермерським господарствам.
Діючим фермерським господарствам (крім новостворених) - іншим
фермерським господарствам, строком до п’яти років.
РОЗМІР ПІДТРИМКИ:
Фінансова підтримка на конкурсних засадах та на поворотній основі
надається у розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень, із забезпеченням
виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів.
ПІДТРИМКА НАДАЄТЬСЯ:
Новоствореним фермерським господарствам - для виробництва, переробки
і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності
Діючим фермерським господарствам - для придбання техніки, обладнання,
поновлення обігових коштів, у тому числі для придбання маточного поголів’я
сільськогосподарських тварин (телиць, нетелей, корів, свиноматок, ярок,
вівцематок, кізочок та козоматок) та проведення оцінки відповідності
виробництва органічної продукції (сировини), виробництва та переробки
сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих і
невиробничих приміщень, для закладення багаторічних насаджень, розвитку
кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому числі для сплати пайових
внесків до пайових фондів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,
утворених фермерськими господарствами самостійно або разом з членами
особистих селянських господарств, зрошення та меліорації земель.
ЗАСТАВА:
Для забезпечення виконання зобов’язань фермерське господарство надає в
заставу майно (рухоме, нерухоме).

ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВКИ:
Для отримання фінансової підтримки на конкурсних засадах та на
поворотній основі необхідно звернутися до регіонального відділення
Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Адреси
та контакти відділень – у розділі «Регіональні відділення» ЗА ПОСИЛАННЯМ
https://udf.gov.ua/index.php/pro-fond/rehionalni-viddilennia.
Фермерські господарства подають до регіональної комісії Укрдержфонду
заявку у двох примірниках за формою, визначеною Мінекономіки
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1116-11#Text) та такі документи:
1. Копію статуту фермерського господарства із статусом юридичної особи
або копію договору про створення сімейного фермерського господарства - для
фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи
відповідно до статті 8-1 Закону України «Про фермерське господарство».
2. Копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу,
членом якого є фермерське господарство, або протокол рішення установчих
зборів про створення такого.
3. Копії документів, що підтверджують право власності або користування
земельною ділянкою.
4. Довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства.
5. Довідку, видану виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської
ради, районної, Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що
фермерське господарство має відокремлену фермерську садибу (для надання
фінансової підтримки на безповоротній основі);
6. Баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за
останній звітний період за встановленою формою.
Для одержання фінансової підтримки на поворотній основі також
подаються:
1. Довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів,
видану органами доходів і зборів.
2. Копію заяви про перехід на виробництво органічної продукції
(сировини), поданої до органу з оцінки відповідності (у разі наявності).
3. Копію титульної сторінки проєктно-кошторисної документації на
створення та зрошення багаторічних насаджень (у разі наявності).
4. Бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання
фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіку
повернення коштів.
5. Пропозиція фермерського господарства щодо способу забезпечення
виконання зобов'язання.
ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ:
Кошти наданої фінансової підтримки на поворотній основі потрібно
повертати згідно з графіком повернення, визначеним у договорі про надання
фінансової підтримки фермерському господарству, графік повернення
складається на термін до 5 років.

ПОСИЛАННЯ:
https://udf.gov.ua/index.php/pro-fond/pro-ukrderzhfond
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1116-11#Text
КОНТАКТНІ ДАНІ:
Регіональне відділення Укрдержфонду у Луганській області
вул. Новікова, буд. 16, Сєвєродонецьк, Луганська область,
Україна 93402 а/с 7
Тел.:+38 050 281-86-13
e-mail:ukrdergfond@ukr.net

УРЯДОВА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВ У 2021 РОЦІ

ДЛЯ КОГО:
Фермерські господарства зареєстровані та які здійснюють діяльність на
території України.
РОЗМІР ПІДТРИМКИ/КОМПЕНСАЦІЇ:
Часткова компенсація витрат фермерським господарствам, пов’язаних з
наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (крім новостворених)
за напрямами зоотехнія, ветеринарія, агрономія, оподаткування в сільському
господарстві, бухгалтерський облік в сільському господарстві, управлінський
облік, органічне виробництво, залучення фінансово-кредитних ресурсів,
впровадження систем безпечності під час виробництва харчових продуктів і
кормів для тварин, екологічне управління та зовнішньоекономічна діяльність
надається у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10000 гривень.
Фінансова підтримка новостворених фермерських господарств у період
їх становлення (перші три роки після створення) для отримання
сільськогосподарських дорадчих послуг за напрямами зоотехнія, ветеринарія,
агрономія, оподаткування в сільському господарстві, бухгалтерський облік в
сільському господарстві, управлінський облік, органічне виробництво,
екологічне управління, залучення фінансово-кредитних ресурсів та
диверсифікація сільськогосподарської діяльності, надається один раз у розмірі,
що не перевищує 36000 гривень, за умови попередньо укладеного до кінця
поточного бюджетного періоду договору та на підставі акта/актів виконаних
робіт.
Новоствореним фермерським господарствам у період їх становлення
(перші три роки після створення) виділяється бюджетна субсидія на одиницю
оброблюваних угідь (1 гектар) один раз виключно для провадження
сільськогосподарської діяльності у розмірі 5000 гривень на 1 гектар, але не
більше 100 000 гривень на одне фермерське господарство.
Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів усіх напрямів
продуктивності надається на безповоротній основі одержувачам, у власності
яких перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно
до законодавства, за кожну наявну станом на 1 липня поточного року корову в
розмірі 5000 гривень, але не більше 250000 гривень.
ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА НАДАЄТЬСЯ:
- фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до

2 000 0000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі
сільськогосподарського призначення;
- зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у
власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського
призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки).
ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА НЕ НАДАЄТЬСЯ ОДЕРЖУВАЧАМ:
- стосовно яких порушено справу про банкрутство;
- яких в установленому порядку визнано банкрутами;
- які перебувають на стадії ліквідації;
- які мають на 1 число місяця прострочену більш як шість місяців
заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи
ДПС.
- які не провадили господарську діяльність протягом трьох попередніх
років (крім новостворених);
- щодо яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового
використання бюджетних коштів.
ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВКИ:
Для отримання часткової компенсації одержувач подає уповноваженому
банку заяву та такі документи:
- копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або
копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського
господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу
юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське
господарство”), дійсну на дату подання заявки;
- копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік;
- копію сертифіката на право надання дорадчих послуг, виданого
сільськогосподарській дорадчій службі, яка зареєстрована відповідно до Закону
України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” та з якою укладено
договір;
- копію договору про надання дорадчих послуг;
- копію акта про надання дорадчої послуги;
- копію платіжного доручення про оплату послуг згідно з договором.
Для отримання фінансової підтримки одержувач подає уповноваженому
банку заяву та такі документи:
- копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або
копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського
господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу
юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське
господарство”), актуальну на дату подання заявки;
- копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік, а
фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, - копію

фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній
звітний період;
- копію сертифіката на право надання дорадчих послуг, виданого
сільськогосподарській дорадчій службі, або кваліфікаційного свідоцтва
сільськогосподарського дорадника/експерта-дорадника, які зареєстровані
відповідно до Закону України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність”
та з якими укладено договір;
- копію договору про надання сільськогосподарських дорадчих послуг;
- акт/акти виконаних робіт.
Для отримання бюджетної субсидії новостворені фермерські
господарства подають регіональним відділенням Укрдержфонду заяву та такі
документи:
- копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або
копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського
господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу
юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське
господарство”);
- копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для
фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в
поточному році, копію фінансового звіту або податкову декларацію платника
податку за останній звітний період;
- одну із таких відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною
ділянкою, актуальну на дату подання заявки:
- стосовно земель фермерського господарства як юридичної особи - для
земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні
фермерського господарства, або земельних ділянок, які перебувають у
користуванні голови фермерського господарства, наданих йому із земель
державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства;
- стосовно земель фермерського господарства, створеного без набуття
статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про
фермерське господарство”, для земельних ділянок, які перебувають у власності
та/або користуванні членів фермерського господарства.
Для отримання дотації за утримання корів одержувачі подають до
структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання
функцій з питань агропромислового розвитку, заявку із зазначенням кількості
корів усіх напрямів продуктивності (станом на 1 липня поточного року) та такі
документи:
- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком.
- копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або
копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського
господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу

юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське
господарство”), дійсну на дату подання заявки.
- копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік, а
фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, - копію
фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній
звітний період.
ДЕДЛАЙН:
Граничний строк подання документів для отримання часткової компенсації
- 15 листопада поточного року.
ПОСИЛАННЯ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2018-%D0%BF#Text
КОНТАКТНІ ДАНІ:
Заступник директора Департаменту - начальник управління розвитку
агропромислового виробництва Луганської обласної державної адміністрації
Безкоровайна Любов Григорівна
e-mail: apk@loga.gov.ua
apk-loda@ukr.net
тел.: +380953016775

УРЯДОВА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ТВАРИННИЦТВА У 2021 РОЦІ

Ціллю використання бюджетних коштів є збільшення обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності в сільському
господарстві, сприяння розвитку аграрного ринку та забезпечення продовольчої
безпеки.
БЮДЖЕТНІ КОШТИ СПРЯМОВУЮТЬСЯ НА:
- державну
підтримку
розвитку
тваринництва
та
переробки
сільськогосподарської продукції;
- фінансову підтримку розвитку фермерських господарств;
- часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та
обладнання вітчизняного виробництва;
- фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом
здешевлення кредитів;
- фінансову підтримку розвитку садівництва, виноградарства та
хмелярства;
- надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової
підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- державну підтримку страхування сільськогосподарської продукції;
- відшкодовування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських
культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру;
- державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, які
використовують меліоровані землі;
- державну підтримку виробників органічної сільськогосподарської
продукції;
- державну підтримку виробників картоплі.
ДОТАЦІЯ ЗА НАЯВНІ БДЖОЛОСІМ’Ї
Надається на безповоротній основі юридичним особам, фізичним особампідприємцям та фізичним особам, які є власниками бджолосімей, за наявні в
поточному році від 10 до 300 бджолосімей.
РОЗМІР ПІДТРИМКИ:
200 гривень за бджолосім’ю. Максимальний розмір дотації становить
60 000 гривень одному отримувачу.

ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВКИ/УМОВИ:
КРОК 1.
Підготувати для отримання дотації за бджолосім’ю документи:
- копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;
- копію рішення про державну реєстрацію потужності;
- копію довідки про відкриття поточного рахунка, видану банком (суб’єкти
господарювання);
- копію довідки або договору про відкриття рахунка в банку (фізичні
особи);
копію паспорта громадянина України (фізичні особи);
- копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків (фізичні особи);
- копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість
сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент
подання документів (суб’єкти господарювання, які є юридичними особами);
- довідку, видану органом місцевого самоврядування, про реєстрацію
пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату на
момент подання документів (фізичні особи та фізичні особи – підприємці,
зокрема сімейні фермерські господарства).
КРОК 2.
Подати документи до 01 жовтня поточного року за місцезнаходженням
пасіки до відповідної сільської, селищної, міської ради або територіальної
громади або її виконавчого органу.
КРОК 3.
Отримати бюджетні кошти на рахунки відкриті у банку.
ПОСИЛАННЯ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2017-%D0%BF#Text
https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/tvarinnictvo
КОНТАКТИ:
Заступник директора Департаменту - начальник управління розвитку
агропромислового виробництва Луганської обласної державної адміністрації
Безкоровайна Любов Григорівна
e-mail: apk@loga.gov.ua apk-loda@ukr.net
тел.: +380953016775
ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ЗАКУПЛЕНИХ ПЛЕМІННИХ
ТВАРИН, БДЖІЛ, СПЕРМИ ТА ЕМБРІОНІВ
РОЗМІР ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ:
Надається юридичним особам та фізичним особам-підприємцям незалежно
від організаційно-правової форми та форми власності за закуплені ними
вітчизняні або імпортовані племінні тварини, бджоли, сперму та ембріони у
розмірі – до 80 % вартості (без податку на додану вартість), але не більше ніж:
за племінні телиці, нетелі, корови – 50 400 грн за голову;

за племінні свинки та кнурці– 16 000 грн за голову;
за племінні вівцематки, барани, ярки – 17 600 грн за голову;
за племінні козематки, цапи, кізочки, цапки – 17 600 грн за голову;
за сперму бугаїв/кнурів – 160 грн за дозу (не більше 3-х доз на голову ВРХ
та 5 доз на голову свиней), сексована – 480 грн за дозу не більше 1-ї дози на
голову;
бджоли – бджолопакети – 800 грн, бджоломатки – 160 грн;
за ембріони ВРХ – 800 грн за одну штуку.
ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВКИ/УМОВИ:
КРОК 1.
Закупити для подальшого відтворення племінних тварин, бджіл, сперму та
ембріони у період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року.
КРОК 2.
Підготувати для отримання часткового відшкодування документи:
- заявку;
- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
- засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії відповідних
платіжних документів, а також видаткових накладних, рахунків на оплату,
ордерів на відправлення сперми, договорів купівлі-продажу худоби;
- копію акта про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім
тварин, бджолопакетів та бджоломаток, що були ввезені в режимі імпорту),
засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання;
- копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість
сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент
подання документів (суб’єкти господарювання, які є юридичними особами);
- копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних
(генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання;
- карток племінних кнурів (форма № 1-св), засвідчені підписом керівника
суб’єкта господарювання, – для часткового відшкодування вартості сперми
кнурів;
- довідку про плідну пересадку ембріонів, видану підприємством
(лабораторією) із трансплантації ембріонів, - для часткового відшкодування
вартості ембріонів великої рогатої худоби;
- відомість проведення штучного осіменіння маточного поголів’я, яка
складається на підставі журналів штучного осіменіння (форми № 3-врх, № 4-св
визначені відповідними інструкціями з ведення племінного обліку), засвідчену
підписом керівника суб’єкта господарювання, – для часткового відшкодування
вартості сперми бугаїв, кнурів;
- письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний
строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я станом на 1 січня двох
наступних років – для отримання часткового відшкодування вартості племінних
тварин.
Додатково для тих, що були ввезені у режимі імпорту:
- копії відповідного контракту;
- копії рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів;

- копії митної декларації.
КРОК 3.
Подати документи до 10 жовтня поточного року до структурних
підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з
питань агропромислового розвитку.
КРОК 4.
Отримати кошти на рахунки, відкриті у банку.
ПОСИЛАННЯ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2017-%D0%BF#Text
https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/tvarinnictvo
КОНТАКТИ:
Заступник директора Департаменту - начальник управління розвитку
агропромислового виробництва Луганської обласної державної адміністрації
Безкоровайна Любов Григорівна
e-mail: apk@loga.gov.ua apk-loda@ukr.net
тел.: +380953016775
ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ
Відшкодування вартості об'єктів тваринницьких ферм і комплексів для
утримання (вирощування та розведення) сільськогосподарських тварин, птиці,
об’єктів аквакультури (на рибницьких господарствах), доїльні зали,
підприємства з переробки сільськогосподарської продукції (у тому числі для
виробництва харчових продуктів м’ясних, рибних, молочних) та/або побічних
продуктів тваринного походження, що належать до II та III категорій.
РОЗМІР ВІДШКОДУВАННЯ:
Надається юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми
та форми власності і фізичним особам-підприємцям у тому числі сімейним
фермерським
господарствам
у
розмірі
до
50 %
вартості,
а
сільськогосподарським кооперативам в розмірі до 70 % вартості.
ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВКИ:
КРОК 1.
Завершити у листопаді-грудні 2020 року та січні-жовтні поточного року
етап будівництва та/або реконструкції об’єкта.
КРОК 2.
Підготувати такі документи:
- заявку із зазначенням у ній номеру та дати документа, що підтверджує
прийняття в експлуатацію закінченого об’єкта;
- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
- засвідчену підписом керівника копію кошторисної частини проєктної
документації;
- засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію
експлуатаційного дозволу (для часткового відшкодування вартості будівництва

та/або реконструкції підприємства з переробки сільськогосподарської
продукції).
- типову форму № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього
переміщення) основних засобів» (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в
поточному році, зокрема обладнання) – для часткового відшкодування вартості
будівництва об’єктів;
- типову форму № ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих,
реконструйованих та модернізованих об’єктів» – для часткового відшкодування
вартості реконструкції об’єктів.
Важливо! Для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів в
розмірі до 70 % вартості сільськогосподарські кооперативи додатково до вище
вказаних документів подають копію статуту сільськогосподарського
кооперативу, засвідчену підписом керівника кооперативу, та список його
членів, дійсний на дату подання заявки.
КРОК 3.
Подати документи до 15 листопада поточного року до структурних
підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з
питань агропромислового розвитку.
КРОК 4.
Отримати кошти на рахунки, відкриті у банку.
ПОСИЛАННЯ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2017-%D0%BF#Text
https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/tvarinnictvo
КОНТАКТИ:
Заступник директора Департаменту - начальник управління розвитку
агропромислового виробництва Луганської обласної державної адміністрації
Безкоровайна Любов Григорівна
e-mail: apk@loga.gov.ua apk-loda@ukr.net
тел.: +380953016775
ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ ІЗ ЗБЕРІГАННЯ ТА
ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА
Надаватиметься сільськогосподарським товаровиробникам юридичним
особам, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських
товарів/послуг, вироблених ними на власних або орендованих основних
засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг
становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ними за
попередній податковий (звітний) рік, новоутвореним сільськогосподарським
товаровиробникам, які провадять господарську діяльність менш як 12
календарних місяців
РОЗМІР ВІДШКОДУВАННЯ:
Надається на безповоротній основі в розмірі до 50 % вартості.

ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВКИ:
КРОК 1.
Завершити у листопаді-грудні 2020 року та січні-жовтні поточного року
етап будівництва та/або реконструкції об’єкта.
КРОК 2.
Подати до 15 жовтня Мінекономіки повідомлення про намір отримати
часткове відшкодування вартості об'єктів зі зберігання та переробки зерна.
КРОК 3.
Підготувати такі документи:
- заявку із зазначенням у ній номеру та дати документа, що підтверджує
прийняття в експлуатацію закінченого об’єкта;
- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
- засвідчену підписом керівника копію кошторисної частини проєктної
документації;
- типову форму № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього
переміщення) основних засобів» (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в
поточному році, зокрема обладнання) – для часткового відшкодування вартості
будівництва об’єктів із зберігання та переробки зерна;
- типову форму № ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих,
реконструйованих та модернізованих об’єктів» – для часткового відшкодування
вартості реконструкції об’єктів із зберігання та переробки зерна;
- довідку, чинну на дату подання заявки, про набуття (підтвердження)
статусу платника єдиного податку четвертої групи, видану місцевим
контролюючим органом, та розрахунок питомої вартості поставлених
сільськогосподарських товарів/послуг, вироблених ним на власних або
орендованих основних засобах, який становить не менше 75 відсотків вартості
всіх товарів/послуг, поставлених ним за попередній податковий (звітний) рік,
завірений контролюючим органом за місцем основного податкового обліку
сільськогосподарського товаровиробника.
КРОК 4.
Подати документи до 15 листопада року до структурних підрозділів
облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань
агропромислового розвитку.
КРОК 5.
Отримати кошти на рахунки, відкриті у банку.
ПОСИЛАННЯ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2017-%D0%BF#Text
https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/tvarinnictvo
КОНТАКТИ:
Заступник директора Департаменту - начальник управління розвитку
агропромислового виробництва Луганської обласної державної адміністрації
Безкоровайна Любов Григорівна
e-mail: apk@loga.gov.ua apk-loda@ukr.net
тел.: +380953016775

ДОТАЦІЯ ЗА УТРИМАННЯ КІЗ ТА ОВЕЦЬ
Надається юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми
та форми власності та фізичним особам - підприємцям, зокрема сімейним
фермерським господарствам, які є власниками кіз та овець.
РОЗМІР ДОТАЦІЇ:
За кожну наявну станом на 1 січня поточного року ідентифіковану та
зареєстровану в установленому порядку кізочку, козематку, ярку, вівцематку в
розмірі 1000 гривень за одну голову.
ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВКИ:
КРОК 1.
Підготувати для отримання дотації за утримання кіз та овець документи:
- заявку;
- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
- копію звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість
сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма № 24 (річна))
станом на 1 січня (суб’єкти господарювання, які є юридичними особами);
- копії реєстраційних свідоцтв овець/кіз, виданих у встановленому
порядку, а у разі утримання 10 і більше голів - виданий в установленому
порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин.
КРОК 2.
Подати документи до 01 липня поточного року до структурних підрозділів
облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань
агропромислового розвитку.
КРОК 3.
Отримати бюджетні кошти на рахунки відкриті у банку.
ПОСИЛАННЯ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2017-%D0%BF#Text
https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/tvarinnictvo
КОНТАКТИ:
Заступник директора Департаменту - начальник управління розвитку
агропромислового виробництва Луганської обласної державної адміністрації
Безкоровайна Любов Григорівна
e-mail: apk@loga.gov.ua apk-loda@ukr.net
тел.: +380953016775
ДОТАЦІЯ ЗА ПРИРІСТ ПОГОЛІВ’Я КОРІВ
Надається суб’єктам господарювання, які є юридичними особами і
власниками корів.
РОЗМІР ДОТАЦІЇ:
За кожну наявну прирощену корову власного відтворення, на яку
збільшено основне стадо станом на 1 липня поточного року порівняно з

наявним поголів'ям корів станом на 1 січня поточного року в розмірі
30 000 гривень за одну голову.
ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВКИ/УМОВИ:
КРОК 1.
Підготувати для отримання дотації за приріст поголів’я корів документи:
- заявку;
- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
- копію звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість
сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма № 24 (річна)
станом на 1 січня;
- копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість
сільськогосподарських тварин (форма 24-сг (місячна) за січень-червень
поточного року;
- виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру
тварин про загальну кількість наявних ідентифікованих та зареєстрованих в
установленому порядку корів, у тому числі корів, що народжені у господарстві
суб’єкта господарювання, який є юридичною особою і власником корів, станом
на 1 січня та 1 липня поточного року.
КРОК 2.
Подати документи до 01 вересня поточного року до структурних
підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з
питань агропромислового розвитку.
КРОК 3.
Отримати бюджетні кошти на рахунки відкриті у банку.
ПОСИЛАННЯ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2017-%D0%BF#Text
https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/tvarinnictvo
КОНТАКТИ:
Заступник директора Департаменту - начальник управління розвитку
агропромислового виробництва Луганської обласної державної адміністрації
Безкоровайна Любов Григорівна
e-mail: apk@loga.gov.ua apk-loda@ukr.net
тел.: +380953016775

ГАРАНТУВАННЯ

ГАРАНТУВАННЯ ВІД БАГАТОСТОРОННЬОЇ АГЕНЦІЇ З ГАРАНТІЙ
ІНВЕСТИЦІЙ (MIGA)

Гарантії від Багатосторонньої агенції з гарантій інвестицій захищають
інвестиції від некомерційних ризиків і дозволяють інвесторам отримати доступ
до джерел фінансування на більш вигідних фінансових умовах.
ПРАВО НА УЧАСТЬ:
Корпорації та фінансові установи мають право на покриття, якщо вони
зареєстровані в країні-учасниці або мають місце діяльності в країні-учасниці.
Державна компанія має право на покриття, якщо вона працює на
комерційній основі.
MIGA страхує нові та існуючі інвестиції.
Інвестиційні проєкти повинні бути фінансово та економічно
життєздатними та відповідати стандартам MIGA щодо соціальних та
екологічних показників.
MIGA НЕ ПІДТРИМУЄ НАСТУПНІ ПРОЄКТИ:
- Виробництво або торгівля будь-якими продуктами або діяльністю, що
визнані незаконними відповідно до міжнародних конвенцій і угод, або
підпадають під міжнародні заборони:
- Виробництво або торгівля зброєю та боєприпасами.
- Виробництво або торгівля алкогольними напоями (крім пива та вина).
- Виробництво або торгівля тютюном.
- Азартні ігри (у тому числі онлайн), казино та подібні види діяльності.
- Діяльність, пов’язана з ядерною промисловістю або ядерними
матеріалами. Не поширюється на придбання медичного обладнання, апаратури
для контролю якості (вимірювальної техніки) і будь-якого іншого обладнання з
незначним радіоактивним випромінюванням.
- Виробництво
та
торгівля
фармацевтичною
продукцією,
пестицидами/гербіцидами та іншими шкідливими речовинами, що підлягають
виведенню з міжнародного обігу або підпадають під дію міжнародних заборон.
- Виробництво або торгівля незв’язаними азбестовими волокнами.
- Дрифтерне риболовство у морському середовищі з використанням сіток
понад 2,5 км в довжину.
ІНВЕСТИЦІЙНІ ГАРАНТІЇ MIGA НАДАЮТЬСЯ НА:
1. Неконвертованість валюти та обмеження переказу - захист від
збитків, спричинених неможливістю законно конвертувати місцеву валюту в
іншу.

2. Експропріація (примусове позбавлення власності) - захист від збитків,
спричинених певними діями уряду, які можуть зменшити право власності на
застраховану інвестицію.
3. Війна, тероризм та громадянські порушення - захист від втрати,
пошкодження або зникнення матеріальних цінностей, спричинених
політичними актами війни чи громадянськими заворушеннями.
4. Порушення договору - захист від збитків, що виникли внаслідок
порушення договору урядом або відмови від контракту з інвестором.
5. Невиконання фінансових зобов'язань - захист від збитків щодо
неможливості здійснити платіж суверенним, субсуверенним або державним
підприємством у належний час.
ТЕРМІН ДІЇ ГАРАНТІЇ:
MIGA надає гарантії на термін не менше одного року і не більше 15 років
(а в деяких випадках і до 20 років, якщо це виправдано характером проєкту).
Після видачі гарантії і її вступу в силу MIGA не має права розірвати
договір, за винятком випадків дефолту.
РОЗМІР ПОКРИТТЯ:
За позиками та гарантіями MIGA надає страхування в розмірі до
95 відсотків суми основного боргу (в окремих випадках покриття може бути і
вище).
ПРОЦЕДУРА УЧАСТІ:
КРОК 1.
Процес участі починається коли клієнт подає попередню заявку за
посиланням:
https://ebizprd.worldbank.org/index.html#/ebiz/miga/pa/form/true
Як тільки MIGA отримає заявку, буде призначено андеррайтера (гаранта)
для її розгляду, щоб визначити, чи відповідає проєкт критеріям прийнятності.
Потім MIGA зв’яжеться з клієнтом для обговорення проєкту.
На цьому етапі андеррайтер (гарант) обговорює з клієнтом попередні ціни,
потенційний розмір гарантії та покриття MIGA, які найбільш підходять для
інвестицій. Також визначаються екологічні та соціальні оцінки впливу.
КРОК 2.
Остаточна заявка та документація клієнта.
Наступним кроком є подання клієнтом остаточної заявки (форма буде
надана командою MIGA). Отримавши заповнену остаточну заявку, MIGA
розпочинає ретельний розгляд проєкту.
Необхідні документи, які потрібні для початку офіційного процесу,
зазвичай можуть включати:
- Техніко-економічне обґрунтування або бізнес-план, що підтверджує
економічну доцільність та фінансову стійкість проєкту.
- Фінансовий прогноз/модель.

- Вся кредитна документація, включаючи позики акціонерів та
неакціонерів та всі документи, пов’язані з позиками.
- Фінансова звітність та реєстраційні документи від інвестора та
проєктного підприємства.
- Екологічні дозволи/оцінка впливу на навколишнє середовище (якщо
застосовується).
- Договори купівлі/оренди землі.
- Усі інші застосовні ліцензії/дозволи/угоди/контракти на проєкти.
ЗБОРИ ЗА ГАРАНТУВАННЯ:
Остаточний внесок за подання заявки:
- 5000 доларів США на покриття менше ніж 25 мільйонів доларів;
- 10 000 доларів США на більші суми.
Плата за обробку: Для складних проєктів можуть залучатися додаткові
збори. Наприклад, додаткова плата може вимагатися для обстеження об’єктів
на екологічну та соціальну експертизу.
ПОСИЛАННЯ:
https://www.miga.org/our-process
КОНТАКТИ:
Загальні ділові запити - migainquiry@worldbank.org.

КОНТАКТИ
Контакті особи Старобільської райдержадміністрації – відповідальні за
залучення інвестицій, підтримку малого та середнього підприємництва:
ВІРЮТІНА Олена, начальник відділу соціально-економічного розвитку
територій Старобільської районної державної адміністрації Луганської області.
ЗАВОЛОДЬКО Олексій, провідний спеціаліст відділу
економічного розвитку територій Старобільської районної
адміністрації Луганської області.

соціальнодержавної

Адреса: Старобільська районна державна адміністрація, поштовий індекс 92703
місто Старобільськ Луганської області, вулиця Центральна, 35
Телефон: (06461) 2-14-54
E-mail:

starobilsk-rda@loga.gov.ua
starobilsk-ekonom@ukr.net

Офіційний сайт: http://stb.loga.gov.ua
Ми в соціальних мережах та месенджерах:
Facebook - https://fb.com/starobilskrda
Instagram - https://instagram.com/starobilskrda
Viber - https://bit.ly/2WSVfjv
Telegram - https://t.me/starobilskrda
YouTube - https://bit.ly/3BLYQyr

