
Спільний Проект України та Європейського 
інвестиційного банку «Основний кредит для МСП та 
компаній з середнім рівнем капіталізації» 
Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком, спрямовану на 
реалізацію Проекту «Основний кредит для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації» 
було ратифіковано Верховною Радою України 15 липня 2015 року. 
  
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – міждержавна фінансово-кредитна установа, 
акціонерами якої є держави – члени Європейського Союзу (ЄС). Банк був заснований у 1958 
році, відповідно до статті 308 Договору про функціонування ЄС. ЄІБ спільно з місцевими 
фінансовими установами бере участь у фінансуванні програм та інвестиційних проектів, що 
сприяють розвитку країни, де вони реалізуються, та досягненню цілей політики ЄС. 
 
За проектом «Основний кредит для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації» 
кредитні кошти обсягом 400 мільйонів євро спрямовуються через українські комерційні банки 
на підтримку розвитку приватного сектора економіки, проектів малого бізнесу та установ із 
середньою капіталізацією, а також проектів соціально-економічної інфраструктури, 
включаючи проекти з енергоефективності, пом’якшення наслідків змін клімату та адаптації до 
них. 
 
АТ АКБ «Львів» 10 квітня 2020 року уклав з Міністерством фінансів України та АТ 

«Укрексімбанк»  трьохсторонню Угоду  про субфінансування. в рамках Проекту «Основний 

кредит для малих та середніх підприємств та компаній із середнім рівнем капіталізації»,  

метою якого є розширення можливостей фінансування реального сектору економіки та 

підтримка приватного сектору, Це - можливість діючим та потенційним клієнтам АТ АКБ 

«Львів», що відповідають критеріям та цілям Спільного ЄІБ з Україною Проекту, отримати 

сприятливіші  умови кредитування. 

Завдяки участі Європейського інвестиційного банку Кінцеві бенефіціари Проекту 
отримуватимуть фінансову вигоду. АТ АКБ «ЛЬВІВ» надаватиме Кінцевим бенефіціарам 
фінансову вигоду, що відображатиметься на процентній ставці. Така фінансова вигода 
становитиме  мінімум 25 базисних пунктів (що складає 0,25% річних) у порівнянні з річною 
процентною ставкою, яку АТ АКБ «ЛЬВІВ» застосовував би до таких кредитів без участі 
Європейського інвестиційного банку. 

 

Реалізація Проекту «Основний кредит для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації» 
здійснюється шляхом надання Міністерством фінансів України кредитних коштів АТ АКБ 
«Львів» для подальшого кредитування до 100% вартості середньо- та довгострокових 
інвестицій (на термін до 10 років) та середньострокового обігового капіталу (від 2 років) 
підприємств приватного сектора економіки України, а саме : 

 Малих та середніх підприємств (МСП) – з кількістю персоналу до 250 осіб; 
 Компаній із середнім рівнем капіталізації (КСК) – від 250 до 3000 осіб; 
 Прийнятних компаній (ПК) – з кількістю персоналу понад 3000 осіб. 

 
Кредитування в рамках Проекту  можливе за умови відповідності вимогам ЄІБ діяльності, що 
здійснює  підприємство,  цілі проекту та здійснення закупівель в рамках проекту, а також за 
умови дотримання підприємством вимог законодавства України та Європейського Союзу з 
питань охорони довкілля та наявності всіх необхідних дозволів на реалізацію проекту.  
Інформацію можливо отримати звернувшись за тел +380673403129 Наталія Крупська 
 
Детальніше: 
 
EIB Guide to procurement 
 http://www.eib.org/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm 
EIB Statement of Environmental and Social Principles and Standards -
 http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_statement_esps_en.pdf 
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