Спільна з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) Програма кредитування
малих і середніх підприємств та установ із середньою капіталізацією
Набрала чинності угода між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
(«Укрексімбанк») та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на суму 100 мільйонів євро.
У рамках угоди кредитуються українські підприємства малого та середнього бізнесу,
проекти у галузі енергоефективності, охорони довкілля та інші пріоритетні проекти розвитку
місцевого приватного сектору, подолання наслідків змін клімату та адаптації до них тощо.
Кредитні кошти надаються як для фінансування інвестицій, так і оборотного капіталу
(закупівля сировини).
Для участі у фінансуванні в рамках спільної з ЄІБ Програми визначено такі типи
позичальників:
 Малі та середні підприємства (далі – МСП).


Підприємства з середнім рівнем капіталізації (далі – ПСК).



Приватні компанії (далі – ПК).

Критерій належності до типу позичальника – кількість працівників:
 МСП – до 250 осіб
 ПСК – від 250 до 3000 осіб
 ПК – від 3000 осіб
Умови фінансування проектів у рамках спільної з ЄІБ Програми залежно від типу
позичальника:
Тип
позичальника

Категорія
кредиту

Сума проекту

Сума фінансування
Частка
за рахунок коштів
фінансування за
ЄІБ
рахунок коштів ЄІБ

МСП,
ПСК

Кредит А

Не більше ніж
Не більше ніж
екв. 25,0 млн. євро екв. 12,5 млн. євро

До 100% вартості
проекту

ПСК

Кредит В

Від екв. 25,0 до
Не більше ніж
екв. 50,0 млн. євро екв. 25,0 млн. євро

До 50% вартості
проекту

ПК

Кредит С

Не більше ніж
Не більше ніж
екв. 50,0 млн. євро екв. 25,0 млн. євро

До 50% вартості
проекту

Цілі, що не фінансуються:
 фінансові операції;
 рефінансування заборгованості за раніше наданими кредитами;
 придбання підприємств;
 придбання фермерських угідь;
 придбання землі, окрім випадків, коли це є технічно необхідним для створення інвестицій;
 будівництво, реставрація, придбання нерухомості, у т.ч. з метою подальшого
продажу/передачі в оренду;
 споживчий кредит;
 витрати, пов’язані з придбанням ліцензій, квот, прав на виробництво та інших прав,
наданих державними органами;
 витрати, пов’язані зі сплатою податків.
Особливості кредитування
Закупівлі в рамках спільного з ЄІБ фінансування мають здійснюватися з урахуванням вимог
Європейського інвестиційного банку.
Важливою умовою надання кредитів у рамках спільної з ЄІБ Програми є дотримання
позичальниками вимог законодавства України та Європейського Союзу з питань охорони
довкілля, наявність у них всіх необхідних дозволів на реалізацію проектів.
З усіх питань стосовно отримання кредиту в рамах спільної з ЄІБ Програми кредитування
МСП та установ із середньою капіталізацією просимо звертатися до кредитних підрозділів
та філій АТ «Укрексімбанк».

