Спеціальна програма фінансово-кредитної підтримки (ФКП) суб’єктів малого та
середнього підприємництва у м. Києві

Програма реалізується у співпраці з Київською міською державною адміністрацією,
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» та Фондом розвитку підприємництва.
Метою впровадження даної програми є сприяння розвитку малого та середнього підприємництва,
збільшення інвестиційної та економічної активності, створення робочих місць.
Програма поширюється на підприємства, що зареєстровані м. Київ та мають
потужності в м. Київ та Київській області-кредит

Цільове
використання

виробничі

· Придбання або модернізація основних засобів (машин, обладнання тощо),
включаючи транспортування, монтаж, введення в експлуатацію, необхідних для
розширення діючого або створення нового виробництва.
· Придбання, будівництво або реконструкція приміщень, необхідних для
розширення діючого або створення нового виробництва.
· Поповнення обігових коштів, необхідних для розширення діючого або
створення нового виробництва.
малі підприємства (до 50 працівників, виручка менше 5 млн. євро в рік)

Позичальники
середні підприємства (до 250 працівників, виручка менше 10 млн. євро в рік)
· Сільське, лісове та рибне господарство та надання пов’язаними з ними послуг
· Переробна промисловість
Вид діяльності

· Тимчасове розміщування й організація харчування
· Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Перелік основних галузей для кредитування у Додатку №1

• сума – до 250 тис. євро у еквіваленті
• строк – до 6 років / інвестиційні цілі
• строк – до 2 років/ поповнення обігових коштів
• ставка – UIRD3m* x 1.1 *UIRD
3m UIRD3m на 31.03.2020 року становить 11,82%.
Умови
кредитування Ставка кредитування 13% річних
Джерело, де публікується інформація про значення
Індексу UIRD3m: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sectorfinancial#2fs
• комісія – 0,5%
• власна участь – 20% / інвестиційні цілі

Розмір
50% номінальної відсоткової ставки компенсації від
Ставка кредитування – 6,5% річних
КМДА
· нерухомість

Забезпечення

· обладнання
· транспортні засоби
· порука власника

Схема
погашень
Додаткові
витрати

· Можливий гнучкий графік
· Нотаріальне оформлення
· Страхування застави

ної

Додаток № 1
Перелік основних галузей для кредитування
Основні галузеві напрями для
Пріоритетні* галузеві напрями для інвестиційних
інвестиційних Субкредитів
Субкредитів
Секція
Назва
Розділ
Назва
А
Сільське господарство, лісове
01 Сільське господарство, мисливство та надання
господарство та рибне господарство
пов'язаних із ними послуг
С
Переробна промисловість
10 Виробництво харчових продуктів
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Тимчасове розміщування й
організація харчування
Постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря**

Текстильне виробництво
Виробництво одягу
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів
Оброблення деревини
Виробництво паперу та паперових виробів
Поліграфічна діяльність, тиражування записаної
інформації
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів
Виробництво гумових і пластмасових виробів
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
Виробництво готових металевих виробів
Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної
продукції
Виробництво електричного устаткування
Виробництво машин і устаткування
Виробництво автотранспортних засобів
Виробництво інших транспортних засобів
Виробництво меблів
Виробництво іншої продукції
Пріоритетні галузеві напрями не передбачені

35

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

