Київ – місто, де все
починається!

Програма
фінансово-кредитної підтримки
суб'єктів малого та середнього
підприємництва у м. Києві,
затверджена рішенням Київської
міської ради від 21.09.2017 № 46/305
(зі змінам від 12.11.2019 № 60/7633)

Партнери
Програми фінансово-кредитної підтримки
суб'єктів малого та середнього підприємництва у м. Києві

ФРП
Фонд розвитку підприємництва

Київська міська державна адміністрація
Департамент промисловості та
розвитку підприємництва

Банки-партнери:
ПАТ «Ощадбанк»

АБ «Укргазбанк»
ПАТ «Кредобанк»

ПАТ «ПроКредит Банк»
ПАТ «КредитВест Банк»

Головна мета Програми:
Часткова компенсація відсоткових ставок
за кредитами з бюджету міста Києва на рівні 50 % номінальної
відсоткової ставки, що встановлюється кредитними договором
між банком-партнером та позичальником та діє на дату укладення
кредитного договору.

Критерії відбору
суб'єктів малого та середнього підприємництва
Критерій 1: Реєстрація та сплата податків в м. Києві, виробничі потужності
частково або повністю розміщені у Київській області
Критерій 2. Всі види діяльності (переробна промисловість, торгівля,
готельно-ресторанний бізнес, будівництво, телекомунікації, тощо), окрім:
виробництва алкоголю, тютюнових виробів, вибухових речовин, зброї,
фінансової та страхової діяльності, програмування, азартних ігор, тощо.

Критерій 3: Цільове використання: придбання устаткування,
обладнання, модернізація технологічного процесу, реконструкція
приміщень, впровадження енергозберігаючих проектів та зелених
технологій, поповнення обігових коштів

Критерій 4: Власний внесок позичальника не менше 20 %

Механізм фінансово-кредитної підтримки
суб'єктів малого та середнього підприємництва

Фонд розвитку підприємництва
Ставка фінансування – від 13 %
через банки - партнери

Відсоткова ставка для МСП ≈ від 6,5 %

ФРП

Департамент промисловості та розвитку
підприємництва

Фонд розвитку
підприємництва

Часткова компенсація відсоткових ставок за
кредитами з бюджету міста Києва на рівні 50 %
номінальної відсоткової ставки

Механізм реалізації Спільної програми КМДА та ФРП з часткового
відшкодування процентних ставок за кредитами МСП

Позика Уряду
Німеччини через
KfW

₴ 1,5
млрд
.

в 2020
році

₴7
млн.
грн.

Банкипартнери
Компенсація

50%
Програма ЄС з
компенсації валютних
збитків

від
номінальної
процентної
ставки

13%

МСП
України

Асигнування з
бюджету
м. Києва

6,5
%

МСП
регіону

Види діяльності:
1. Сільське господарство
2. Переробна
промисловість
3. Готельний бізнес
4. Ресторанний бізнес
5. Енергоефективність
6. Тощо
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Основні умови Спільної програми КМДА та ФРП з часткового відшкодування
процентних ставок за кредитами МСП
ОСНОВНІ УМОВИ ПРОГРАМИ
Малі
підприємст
ва
до

Річний дохід

50 осіб

Середні
підприємст
ва

до
€10
млн.

250

до
€50
млн.

Річний дохід

до
осіб

€600
тис.

6
років
Максималь
на сума
кредиту

Строк
виплати
компенсації

6,5%
Процентн
а ставка

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ МСП
Критері
й

Критері
й

Критері
й

Критері
й

1

2

3

4

Реєстрація МСП

Види діяльності:

Цільове використання:

в м. Київ,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

придбання, модернізація
обладнання;
придбання, будівництво,
реконструкція
приміщень;
енергозбереження;
обігові кошти

розміщення
виробничих
потужностей в м.
Київ та Київській
області

Сільське господарство
Переробна промисловість
Торгівля
Транспорт
Будівництво
Готельно-ресторанний
бізнес
7. Освіта
8. Інформація та
телекомунікації
9. Інші

Власний
внесок МСП не
менше 20% від
суми
інвестиційного
проекту

Процедура участі у Спільній програмі КМДА та ФРП

Крок 8
Крок 7
Крок 6
Крок 5
Крок 4
Крок 3
Крок 2
Крок 1
Підприємець
вивчає критерії
Програми для
визначення
своєї
прийнятності

Підприємець
звертається до
банку-партнера

Кредитна оцінка
та видача
кредиту
підприємцю

Погодження
реєстру

Подання
реєстру
підприємців на
погодження
компенсацій

Подання
реєстру
підприємців на
виплату
компенсації

Погодження
реєстру та
перерахування
сум
компенсацій

Перерахування
щомісячної
компенсації
підприємцю

Проходження всіх цих кроків забезпечує банк-партнер без залучення підприємця
10 робочих
днів після
подання
повного
пакету
документів

Щомісячно
до 15 числа

Протягом 5
робочих днів

Щомісячно
до 15 числа

Протягом 5
робочих днів

Протягом 3
робочих днів

У відповідності до процедуру підприємець з метою отримання кредиту та часткової компенсації
процентної ставки взаємодіє лише зі своїм банком-партнером ФРП
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Контактні особи
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Баган Анатолій Олександрович – заступник директора
Департаменту – начальник управління регуляторної
політики та підприємництва, тел. 234-02-01

Лобуренко Наталія Олександрівна – заступник
начальника управління регуляторної політики та
підприємництва, тел. 235-71-18,
моб. 063-346-97-83 (з 9:00 до 18:00),
e-mail: 2357118@ukr.net
Соловйова Світлана Анатоліївна – головний спеціаліст відділу
підприємництва та інфраструктури, тел. 235-71-18,
моб. 067-711-8000 (з 9:00 до 18:00),
e-mail: a2357118@gmail.com

Київська міська
державна
адміністрація

Фонд розвитку
підприємництва

