
Створення сучасних, екологічних 
та рентабельних МСП в Україні 
шляхом надання кредитів та 
грантової допомоги  
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Покращуйте якість своєї продукції 
та ефективно конкуруйте в Україні 
та на ринках ЄС. 

ЩО ТАКЕ КРЕДИТНА ЛІНІЯ EU4BUSINESS-ЄБРР?
Кредитна лінія EU4Business-ЄБРР – це спільна ініціатива ЄС та ЄБРР для надання допомоги українським малим та середнім 
підприємствам (МСП), аби через стійкі інвестиції вони мали змогу вийти на ринки ЄС, долучитися та відповідати найкращим 
стандартам ЄС у сфері технологій якості продукції, гігієни праці та безпеки, охорони навколишнього середовища, заохочуючи 
використання екологічних технологій. 

Кредитна лінія EU4Business-ЄБРР пропонує:
• Кредити ЄБРР, які надають наші партнерські Банки та Лізингові Компанії в Україні 
• Грантова допомога для успішно верифікованих проектів, що фінансуються  EU4Business ініціативою
• Безкоштовна технічна допомога, яку забезпечує міжнародна група технічних експертів: вони допомагають МСП знаходити 

найкраще рішення для бажаних інвестиційних цілей 

Відповідайте Директивам ЄС та 
підвищуйте свою рентабельність. 

Надавайте пріоритет інвестиціям 
у Екологічні Технології для 
відповідального виробництва та 
зменшення вартості. 

Розширюйте свій експортний 
потенціал завдяки сучасним 
виробничим потужностям. 
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ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
Три типи кредитування, що відповідають різноманітним вимогам різних компаній: 
 

 

ПОПЕРЕДНЬО ЗАТВЕРДЖЕНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ 

Для простого оновлення обладнання 
на основі переліку Затверджених 
Технологій. Застосовується для 
інвестицій розміром до 300 000 євро. 
Можливість отримати грантову 
допомогу розміром до 10%.

СПРОЩЕНІ ПРОЕКТИ 

Швидкий процес оновлення 
обладнання у сфері санітарних і 
фітосанітарних заходів, а також 
безпеки харчових продуктів. 
Застосовується для інвестицій 
розміром до 300 000 євро. 
Можливість отримати грантову 
допомогу розміром до 15%.

КОМПЛЕКСНІ ПРОЕКТИ 

Доступний для майже будь-якого 

бізнесу в різноманітних галузях. 

Застосовується для інвестицій 

розміром до 3 млн. євро. Можливість 

отримати грантову допомогу 

розміром до 15%.
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ЯК ПРАЦЮЄ ПІДХІД ППТ?

ППТ означає Перелік Прийнятних Технологій
Для простих інвестицій розміром до 300 000 євро ми розробили перелік «Автоматично Прийнятних Технологій», який містить кілька 
тисяч найменувань попередньо затвердженого обладнання. Його можна отримати, увійшовши до нашого Переліку Прийнятних 
Технологій (ППТ). Там ви можете обрати бажане обладнання та знайти відповідних постачальників (www.list-of-eligible-technologies.
com). 
Підхід ППТ – це динамічні нові технології, які регулярно додаються до Переліку Прийнятних Технологій. Вашого бажаного 
обладнання немає у переліку? Зверніться до нашої команди за деталями, і ми оцінимо, чи ваше бажане обладнання можна додати 
до переліку. 
Відвідайте наш веб-сайт www.eu4business-ebrdcreditline.ua/en/standard-approach/ для отримання більш детальної інформації та Форми Заявки для 
ППТ. 

Обладнання 
зазначено в Переліку 
Прийнятних 
Технологій:  

Обладнання НЕ 
зазначено в Переліку 
Прийнятних 
Технологій:  

Попереднє затвердження займає до 3 робочих днів

Подайте Заявку 
для ППТ разом із 

підтверджувальними 
документами до 
Банку-Партнера. 

Подання Форми Заявки 
для ППТ разом із 

підтверджувальними 
документами Консультанту 

Проекту. 

Консультант Проекту 
перевіряє, чи відповідає 

обладнання вимогам. 

Отримайте грантову 
допомогу у розмірі 

10%, що фінансується 
за рахунок ініціативи 

EU4Business 

Отримайте 
перевірку проекту 
консультантом з 

верифікації.

Реалізуйте проект.Банк-Партнер 
підтверджує 
відповідність 

ППТ і критеріям 
кредитування та надає 

кредит. 

10% 
ГРАНТ 



 Програма фінансової та консультаційної підтримки малого й середнього бізнесу | 5 

ПІДХІД ППТ: ПРИКЛАДИ ІНВЕСТИЦІЙ 
Приклади ППТ, які включено до переліку сьогодні: 

Якщо Ваше обладнання не зазначено в переліку, будь ласка, зв’яжіться з нами для уточнення деталей, і ми оцінимо прийнятність 
обладнання для Вас.

Виробник парових котлів, металевих ємностей, резервуарів та контейнерів 
інвестував у обладнання для лазерного різання. Завдяки цьому вдалося покращити 
якість продукції, мінімізувати відходи матеріалів, а також поліпшити здоров’я та 
безпеку працівників. 
Розмір кредиту: € 270.126
Сума ґранту: € 27.013
Економія первинної енергії: 106 кВт -год/рік
Економія матеріалів: 146 тонн/рік 
Зменшення викидів парникових газів: 17 т CO2/рік
Коефіцієнт енергозбереження: 35% 

• Будівельне обладнання 
• Обладнання харчової промисловості 
• Системи опалення / охолодження 

• Допоміжне промислове обладнання 
• Переробне обладнання 
• Відновлювальна енергетика 

Поліграфічна компанія, що надає своїм клієнтам різноманітну друковану продукцію 
для внутрішнього та зовнішнього використання, інвестувала в новий УФ-принтер 
і допоміжне обладнання. Головна перевага цієї техніки друку полягає у високій 
точності зображення, що робить кінцеву продукцію стійкою як до погодних умов, 
так  і до вицвітання. За допомогою інвестицій компанія покращила якість продукції, 
збільшила експортні потужності, суттєво зменшивши при цьому споживання 
енергії та викиди вуглецю. 
Розмір кредиту:  € 99.276
Сума ґранту:  € 9.927
Економія первинної енергії: 17,4 кВт -год/рік 
Зменшення викидів парникових газів: 1,2 т CO2/рік
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ЯК ПРАЦЮЄ ПІДХІД СПРОЩЕНИЙ ПРОЕКТ?
Цей спрощений підхід призначений виключно для інвестицій, спрямованих на досягнення повної відповідності з технічними 
регламентами і стандартами ЄС щодо санітарних і фітосанітарних вимог (SPS) або питань безпеки продуктів харчування, з 
інвестиційною вартістю до 300 000 євро та грантовою допомогою до 15%. 
Відвідайте наш веб-сайт http://www.eu4business-ebrdcreditline.ua/en/simplified-approach/ для отримання більш детальної інформації 
та форми заявки для SPS. 

Завантажте і 
заповніть форму 
заявки. Цей етап 

перевіряється 
консультантами.

Підготуйте 
Спрощений 

інвестиційний 
план (СІП). 
Надається 

безкоштовна 
консультаційна 

підтримка! 

Банк-Партнер 
перевіряє 

відповідність 
критеріям 

кредитування. 
Підписання Листа-

згоди. 

Отримайте грантову 
допомогу розміром 

15%, що фінансується 
за рахунок ініціативи 

EU4Business. 

Отримайте 
перевірку проекту 
консультантом з 

верифікації.

Замовник реалізує 
проект.

15% 
ГРАНТ 

Подайте 
кредитну заявку 
та Спрощений 

інвестиційний план 
(СІП). Надається 

безкоштовна 
консультаційна 

підтримка!  

Якщо всі сторони 
згодні, підпишіть 

кредитний договір. 

Попереднє затвердження займає до 5 робочих днів. 

Процес повного затвердження займає до 30 робочих днів. 
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СПРОЩЕНИЙ ПРОЕКТ: ПРИКЛАДИ ІНВЕСТИЦІЙ

• Переоснащення виробничих та складських споруд  
• Холодне зберігання швидкопсувних товарів 
• Обладнання переробки, пакування та маркування  

• Автоматизовані системи управління виробничими 
процесами 

• Лабораторії 
• Витрати на сертифікацію продукції та / або системи 

HACCP

Виробник сухофруктів та лікарських трав покращив якість та збільшив 
експорт продукції завдяки інвестиціям у нове обладнання – сушарку, 
прально-різальне устаткування, а також машину для пресування 
листя. 
Проінвестовано: будівництво приміщення для переробки та виробництва, 
технологічне обладнання для сировини, ремінна сушарка, навчальний центр для 
команди, а також склад для зберігання сировини
Розмір кредиту: € 129.090
Сума гранту (15%): € 19.363
Директиви ЄС, вимоги яких були виконані:
• Регламент Ради (ЄС) № 834/2007 про органічне виробництво та маркування 

органічних продуктів, що скасовує Регламент (ЄЕС) №2092/91 
• Регламент (ЄС) №178/2002 про встановлення загальних принципів і вимог 

харчового законодавства, створення Європейського органу з безпеки харчових 
продуктів, а також встановлення процедур у сфері продовольчої безпеки 

• Регламент 2023/2006 про належну виробничу практику виготовлення 
матеріалів і виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами

Виробник яєць інвестував у нове обладнання, чим забезпечив високу 
якість процесів сортування та пакування, безпеки харчових продуктів, 
а також гігієни у процесі виробництва.
Проінвестовано: закупівля та встановлення машини для сортування та 
пакування яєць
Розмір кредиту: € 253.713
Сума ґранту (15%): € 38.056
Директиви ЄС, вимоги яких були виконані:
• Регламент 2023/2006 про належну виробничу практику виготовлення 

матеріалів і виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами 
• Основні технічні вимоги до сировини, видання 5, що включає (Пакетне 

відстеження, Мікробіологія, важкі метали, Мікотоксини, упаковка залишків 
тощо) 

• Регламент (ЄС) №178/2002 про загальні принципи та вимоги харчового 
законодавства, створення Європейського органу з безпеки харчових 
продуктів, а також встановлення процедур у сфері продовольчої безпеки 
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Завантажте і 
заповніть заявку 
для комплексних 

проектів. 
Цей етап 

перевіряється 
консультантами. 

Банк-Партнер 
перевіряє 

відповідність 
критеріям 

кредитування. 
Підписання Листа-

згоди. 

Отримайте грантову 
допомогу розміром 

15%, що фінансується 
за рахунок ініціативи 

EU4Business.

Отримайте 
перевірку проекту 
консультантом з 

верифікації. 

Замовник реалізує 
проект. 

15% 
ГРАНТ 

Консультант 
Проекту та 
Замовник 

разом готують 
Інвестиційний План 

(ІП). 

Замовник і Банк-
Партнер підписують 

кредитну угоду. 

Попереднє затвердження займає 
до 5 робочих днів

Повний процес затвердження займає до 30 робочих днів

ЯК ПРАЦЮЄ ПІДХІД КОМПЛЕКСНИЙ ПРОЕКТ?
Комплексні проекти – це інвестиції, спрямовані на досягнення відповідності щонайменше одній або більшій кількості директив 
ЄС у сфері охорони праці та безпеки, охорони навколишнього середовища, а також якості та безпеки продукції. Максимальний 
розмір кредиту у рамках цього підходу становить 3 млн. євро. Крім того, є можливість отримати грантову допомогу розміром до 
15%. Протягом всього процесу подання заявки можна скористатися безкоштовною технічною підтримкою від міжнародної компанії 
Консультанту Проекту. 
Відвідайте наш веб-сайт https://www.eu4business-ebrdcreditline.com/ для отримання більш детальної інформації та форми заявки 
для комплексного проекту. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПРОЕКТ: ПРИКЛАДИ ІНВЕСТИЦІЙ 

Виробник меду завдяки 500 власним вуликам і надзвичайно ефективній мережі 
місцевих пасічників виготовляє натуральний мед, що не містить добавок. Завдяки 
інвестиціям у обладнання для переробки та зберігання продукції та у сонячні 
панелі власнику вдалося зменшити викиди вуглецю, а, отже, підняти свій бізнес 
на новий рівень. Адже нове устаткування повністю покриває потреби в енергії 
для виробництва продукції. Програма ЄБРР «Консультації для малого бізнесу» 
за фінансового сприяння ЄС також надала компанії підтримку у створенні 
впізнаваного іміджу бренду, Smart-пакування та яскравого веб-дизайну для 
збільшення експортних продажів.  
Розмір кредиту: € 350.000
Сума гранту: € 52.500 
Економія первинної енергії: 1,370 ГДж/рік
Зменшення викидів парникових газів: 76 т CO2/рік

Компанія виробляє широкий асортимент металевих виробів, включаючи листовий 
метал, огорожі, металеві балки, труби  та дроти. Завдяки інвестиціям в інноваційне 
та екологічно чистіше металообробне обладнання вдалося модернізувати 
виробничі потужності, покращити умови праці та безпеки працівників, а також 
зробити виробничі процеси менш енергоємними, скоротивши вуглецевий слід 
компанії більш ніж на 80 тонн СО2 на рік. 
Розмір кредиту: € 494.902
Сума гранту: € 74.235
Економія первинної енергії: 919 МВт -год/рік 
Зменшення викидів парникових газів: 81 т CO2/рік

• Нова техніка, виробниче обладнання, технологічні лінії 
• Нові котли, системи охолодження, теплові насоси 
• Переоснащення та будівництво виробничих споруд 
• Комплексне переоснащення та будівництво виробничих 

ліній та споруд

• Переоснащення та будівництво складських об’єктів, 
приміщень холодного зберігання, складів з внутрішніми 
засобами транспортування 

• Техніка для пакування 
• Аспіраційні системи та системи зниження пилу 
• Установки для очищення стічної води 
• Установки для зниження атмосферних викидів 
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НАШІ БАНКИ-ПАРТНЕРИ 
З метою спрощення процесу 
фінансування всі кредити 
кредитної лінії EU4Business-

ЄБРР надаються через партнерські установи – місцеві 
банки та/або лізингові компанії. Наші місцеві партнерські 
банки та/або лізингові компанії користуються постійною 
підтримкою консультантів Проекту. 

Умови кредитування 
визначаються місцевими 
фінансовими установами-
партнерами (банками та/або 

лізинговими компаніями) й остаточне рішення про надання 
фінансування компанії-заявнику приймають лише фінансові 
установи-партнери. ЄБРР, ЄС та Консультанти Проекти не 
мають на це рішення жодного впливу. 

Консультант Проекту відповідає 
за технічну оцінку інвестиційних 
проектів, а також, разом з 
Консультантом з верифікації, за 

визначення та перевірку розміру грантів. Банки-Партнери 
та/або лізингові компанії виплачують грантову допомогу 
ініціаторам успішно виконаних проектів. Але ці партнерські 
фінансові установи не мають жодного впливу на розмір 
виплачуваних грантів.    

Будь ласка, перевірте наш веб-сайт щодо оновлень про діючі 
фінансові установи-партнери програми Кредитної Лінії 
EU4Business-ЄБРР (www.eu4business-ebrdcreditline.com). 

Куди звертатися

Умови 
кредитування:

Оцінка Проекту:
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ІСТОРІЯ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ 
Виноробня, що виробляє 2 мільйони пляшок на рік, вже відповідає високим стандартам у 
сфері охорони навколишнього середовища та безпеки споживачів. Екологічна та соціальна 
відповідальність завжди були в центрі уваги компанії, яка виробляє вино на 130 га виноградників, 
а також використовує 185 га садів, розташованих в історичній місцевості  поруч з безліччю 
історичних об’єктів. 

Екологічна філософія компанії знайшла відображення у застосуванні сучасних систем крапельного 
поливу та виробленні відновлювальної енергії міні-гідроелектростанцією. Безпека споживачів 
гарантується ISO 22000:2005 Система управління безпекою харчових продуктів. 

Прагнучи збільшити виробничі потужності та можливості експорту вина, компанія інвестувала 
у новий винний льох, включаючи повний комплект обладнання для виробництва та обробки 
продукції. Покращення її якості та гігієни і безпеки праці, а також зменшення впливу на 
навколишнє середовище стали додатковими перевагами цієї інвестиції. Крім того, компанія 
виконала вимоги Директив ЄС, що стосуються машинного обладнання, здоров’я та безпеки, а 
також поводження з відходами. 

Розмір кредиту: € 1.064.943

Сума гранту: € 159.741

Економія первинної енергії: 110 МВт -год/рік 

Зменшення викидів парникових газів: 7.7 т CO2/рік
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ПОКРАЩТЕ ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ЗА ДОПОМОГОЮ НОУ-ХАУ 
Команда ЄБРР «Поради для малого бізнесу» (ПМБ) встановлює контакти між українськими МСП та місцевими консультантами і міжнародними 
радниками для трансформації бізнесу в різних галузях промисловості. 

Консультації з питань бізнесу 

Робота з місцевим консультантом над проектом, спрямованим на конкретну сферу господарської діяльності, наприклад, 
запровадження системи управління якістю,  що відповідає міжнародним стандартам ISO, або розробка програми обґрунтування 
інвестицій для нового виробничого об’єкту. Такі проекти зазвичай тривають 4-6 місяців і використовують передові методи для 
надання компанії допомоги з підвищення її конкурентоспроможності. Частина витрат 
таких   проектів підлягає відшкодуванню – до 100 000 євро у рамках програми «ноу-хау» 
від ПМБ. 

Галузева спеціалізація 

Забезпечте Вашій компанії можливість конкуренції на міжнародному ринку за рахунок 
використання професійних знань міжнародного консультанта з тієї ж галузі. Такий експерт, за 
рахунок власного міжнародного досвіду керівника вищої ланки у тій самій галузі, може допомогти 
виконати стратегічний аналіз кожної сфери діяльності компанії та розробити надійну стратегію 
інвестування та зростання. 

Незалежно від того, чи це професійне розуміння правильних рівнів вологості для виробництва вовни, 
лабораторних стандартів для виготовлення ліків чи відбору найбільш ефективного обладнання 
для підвищення виробництва, такі міжнародні галузеві консультанти розуміють, як ці проблеми 
пов’язані з кожним видом діяльності та які в нього потреби. Ці проекти здебільшого тривають 12-
18 місяців. 

Контакти з іншими підприємцями та розширення своїх знань з експорту

Тренінги ЄБРР для МСП з питань підтримки експортної діяльності можуть допомогти 
компаніям зрозуміти основи експортної діяльності, зокрема визначити правильний 
ринок та динаміку продукції, а також планування експорту та особливості ЄС. ЄБРР 
організовує також регулярні заходи, навчальні курси для підприємців і створює 
можливості для налагодження ділових контактів. Щодо більш детальної інформації про майбутні події прохання писати на  
knowhowukraine@ebrd.com та долучатися через Facebook.  

 

ТАКІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 
СТОСУЮТЬСЯ КОНКРЕТНИХ 
СФЕР ЗНАНЬ, ЗОКРЕМА
• СТРАТЕГІЇ 
• МАРКЕТИНГУ 
• ОРГАНІЗАЦІЇ 
• ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
• ТЕХНОЛОГІЇ 
• ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ 
• УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
• ФІНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 
• ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ Й 

ЕКОЛОГІЇ 
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ХТО МОЖЕ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ОТРИМАННЯМ КРЕДИТІВ І ГРАНТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ EU4BUSINESS-ЄБРР?
Компанії, які прагнуть інвестувати у модернізацію своїх виробничих потужностей та/або послуг за допомогою кредиту програми 
Кредитної лінії EU4Business-ЄБРР та скористатися  грантовою підтримкою повинні відповідати таким загальним критеріям: 
• Під поняття МСП підпадають як приватні підприємці (ФОП), так й юридичні особи! 
• Чисельність працівників компанії не повинна перевищувати 250 осіб, річний обіг повинен бути нижчим за 50 млн євро в 

еквіваленті та/ або валюта річного балансового звіту не повинна бути більшою 43 млн євро в еквіваленті 
• Компанія повинна бути заснована за законодавством України. ФОП та юридичні особи повинні бути зареєстровані відповідно 

до законодавства України і здійснювати господарську діяльність за законодавством України. 
• Компанія повинна переважно діяти в Україні або мати постійне місце господарської діяльності в Україні, через яке така 

діяльність здійснюється повністю або частково.  
• Загальний відсоток участі уряду України або місцевого урядового органу або будь-якого іншого політичного, урядового або 

адміністративного органу або установи чи їхнього підрозділу у компанії не може перевищувати 49%, і державна структура не 
може, прямо або опосередковано, брати участь в управлінні поточною діяльністю компанії або контролювати її, скеровуючи її 
дії

• Компанія повинна бути НЕЗАЛЕЖНОЮ. Поняття «незалежності» визначається як:  
— Не більше 50% акціонерного капіталу компанії належить або контролюється іншою компанією/організацією, яка не  
 відповідає критеріям прийнятності для МСП, наведеним вище. 
— Компанія/суб’єкт господарювання НЕ є частиною групи компаній/суб’єктів  
 господарювання, на які поширюється спільне управління, коли всі компанії  
 в групі працюють у подібній галузі господарської діяльності, а консолідовані  
 результати групи компаній не відповідають критеріям прийнятності для МСП,  
 наведеним вище. 

• Компанія/суб’єкт господарської діяльності має всі необхідні дозволи та погодження 
або іншим чином дотримується всіх національних нормативних документів України у 
сфері екологічного та соціального законодавства, охорони здоров’я та безпеки праці 

• Компанію/суб’єкт господарської діяльності не включено до складеного ЄБРР переліку 
осіб або організацій, які не прийнятні для укладання контракту, що фінансується за 
кошти ЄБРР, або для надання коштів ЄБРР  

• Якщо Ви не впевнені, чи Ваша компанія або господарська діяльність відповідає цим 
загальним критеріям прийнятності, просимо звернутися до офісу нашого проекту за 
консультацією 

• Інвестиційний проект не отримав вигоду від жодної іншої заохочувальної програми, 
в тому числі й від субсидування процентної ставки.
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ХТО НЕ МОЖЕ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ОТРИМАННЯМ КРЕДИТІВ І ГРАНТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ EU4BUSINESS-ЄБРР?
Ми не можемо фінансувати компанії та суб’єкти господарської діяльності, які працюють у таких сферах, як:

• будівництво автошляхів та залізниць 
• видобуток сировини та корисних копалин 
• технології, що включають спалювання, транспортування або видобуток вуглецевих інгредієнтів (наприклад, вугілля, 

мазут або горючі сланці)   
• будь-яка діяльність, яку включено до Переліку екологічних і соціальних винятків ЄБРР (EBRD Environmental and 

Social Exclusion List) 
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Цей документ було підготовлено за фінансової підтримки Програми Європейського Союзу EU4Business Initiative. Висловлені у цьому 
документі погляди належать Консультантам і тому жодним чином не можуть вважатися такими, що відображають офіційну позицію 

Європейського Союзу. 



Розробка та підтримка:

info.ukraine@eu4business-ebrdcreditline.com

www.EU4Business-EBRDCreditline.com


