
21 вересня 2017 року рішенням Київської 

міської ради №46/3053 затверджене Положення 

про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів 

малого та середнього підприємництва у місті 

Києві. 

 

Партнери: 

Київською міською владою налагоджено 

співпрацю з Німецько-Українським фондом, 

якому уряд Німеччини через Німецький банк розвитку (KfW) надав позику в розмірі 10 

млн євро, за рахунок якої Німецько-Український фонд пропонує дешевий фінансовий 

ресурс для позичальника на рівні ставка НБУ + 3% (12,5 +3  15%). Компенсація 

валютних ризиків здійснюється за рахунок ініціативи ЄС EU4Business, яка виділила на 

це 5 млн євро. 

В свою чергу Київською міською владою на фінансово-кредитну підтримку в 

міському бюджеті у 2017 році передбачено10 млн грн., у 2018 планується виділити 20 

млн грн.  

 

Суть Програми: 

За рахунок цих коштів для київських підприємців компенсуватиметься 50% 

номінальної відсоткової ставки, що встановлюється кредитним договором. Тож 

завдяки такій співпраці для кінцевого позичальника відсоткова ставка буде 

найнижчою в Україні – близько 7,5%! 

 

Параметри Програми: 

Позичальниками можуть бути суб’єкти господарювання – резиденти України, 

що зареєстровані в місті Києві, виробничі потужності яких розміщені на території міста 

Києва та які підпадають під визначення суб’єктів малого або середнього 

підприємництва згідно з положеннями Господарського кодексу України, зокрема:  

Суб’єкти малого підприємництва –  кількість працівників не перевищує 50 осіб, 

річний дохідне перевищує 10 млн євро. 

Суб’єкти середнього підприємства – кількість працівників  становить від 50 до 

250 осіб, річний дохід становитьвід 10 до 50 млн євро. 

Сума кредиту не може перевищувати 250 000 євро.  

Максимальний строк надання фінансово-кредитної підтримки не може 

перевищувати 2 роки. 

Надання фінансово-кредитної підтримки здійснюватиметься за чітко 

визначеними критеріями кредитного проекту. 

Критерій 1. Реєстрація та розміщення виробничих потужностей в м. Києві.  

Критерій 2. Вид діяльності згідно з КВЕД 2010: промисловість, розвиток 

інфраструктури освітніх закладів, діяльність з надання послуг у сфері житлово-

комунального господарства. 

Критерій 3. Цільове призначення кредитів: основні засоби. 

Критерій 4. Власний внесок позичальника: не менше 20%. 

Презентація Програми  
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фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва 

у місті Києві» 
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