
ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ  
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Кредитна лінія EU4Business-EBRD є частиною більш широкої ініціативи ЄС – 
EU4Business, яка впроваджується в Україні з метою підтримки малих та середніх під-
приємств в отриманні переваг від доступу до відкритого ринку в рамках Глибокої 
та всеосяжної зони вільної торгівлі/Угоди про Асоціацію (DCFTA/AA). Це означає, що 
українські підприємства зможуть скористатись своїми відносно невисокими базовими 
витратами, щоб успішно конкурувати з іншими компаніями на великих європейських 
та регіональних ринках, якщо їхні виробничі процеси узгоджуватимуться із вимогами 
Директив ЄС.

Лізинг нових вантажних автомобілів та обладнання, що відповідають 
міжнародним стандартам виробництва, через «OТП Лізинг» з грантовим 
компонентом

Безоплатна технічна підтримка, спрямована на допомогу компаніям 
у виборі належного обладнання та вдосконалення виробничих процесів 
для забезпечення дотримання вимог Директив ЄС 

Додаткова підтримка від консультаційної програми ЄБРР для малого 
бізнесу (ASB programme) щодо отримання сертифікатів ISO, HACCP 
та інших, а також здійснення інших поліпшень

Зверніться до «ОТП Лізинг»  
для розгляду варіантів фінансування:

Київська обл., Петропавлівська Борщагівка, вул. Озерна, 5 
+380 (44) 500 1000

www.otpleasing.com.ua

Відвідайте веб-сайт програми, щоб отримати докладнішу інформацію:  
www.eu4business-ebrdcreditline.com

або зверніться до експертів програми,  
щоб отримати безкоштовну консультацію: 

info.Ukraine@eu4business-ebrdcreditline.com, 
+38 050 4623732

Даний документ підготовлений «ОТП Лізинг»  
з використанням матеріалів кредитної лінії EU4Business-EBRD

EU4Business

Метою кредитної лінії EU4Business-EBRD є
допомога компаніям  у реалізації цих можливостей  

за рахунок таких механізмів: 



Умови фінансування
•     Грантова допомога складає 10% від суми фінансування.

•    Фінансування має бути виключно в гривні.

•     Мінімальний строк фінансування – 2 роки без права дострокового погашення.

•     Максимальна сума фінансування: еквівалент 300 000,00 євро на одне 
підприємство або групу підприємств (якщо сумарні значення критеріїв 
відповідають вимогам кредитної лінії EU4Business-EBRD). 

Після постачання обладнання формується його остаточна вартість в гривнях (за 
поточним комерційним курсом валюти, зазначеної в договорі купівлі-продажу) 
та сума фінансування за лізинговим договором в гривнях. 

Грантова допомога складає 10% від суми фінансування та фіксується в євро за 
курсом Національного Банку України на дату підписання договору фінансового 
лізингу (при цьому сума гранту не може перевищувати 10% вартості обладнання 
без урахування ПДВ). 

Після успішного проходження перевірки проекту, протягом трьох місяців ком-
панія отримує грант (фіксована сума гранту в євро перераховується в гривню за 
поточним комерційним курсом та сплачується на рахунок компанії в гривні).

Практичний приклад
Компанія, що спеціалізується 
на вирощуванні зернових, 
пшениці, соняшнику та кукурудзи, 
придбає в лізинг новий вантажний 
автомобіль вартістю 900 000,00 грн

. Хто може подати заявку на отримання позик та грантів 
у рамках кредитної лінії EU4Business-EBRD?

Підприємства малого та середнього бізнесу:

з кількістю працівників менше ніж 250 осіб та з річним обігом менше ніж 
50 мільйонів євро;  

місцем реєстрації та основним місцем проведення господарської діяльності 
яких є Україна;  

не менш як 51% статутного капіталу яких є приватною власністю;  

які не включені ЄБРР до списку фізичних та юридичних осіб, котрі не мають 
права бути стороною контракту, що фінансується ЄБРР

Якщо Ви не впевнені, чи Ваша компанія відповідає наведеним критеріям, будь ласка, 
зверніться до представників проектного офісу для отримання консультації.

Як це працює?  

Виберіть необхідний Вам транспортний засіб або обладнання  
з каталогу  технологій ППТ (www.list-of-eligible-technologies.com).  

Заповніть форму заявки (доступна на веб-сайті   
www.eu4business-ebrdcreditline.com.ua)  та надішліть її  
до «ОТП Лізинг». «ОТП Лізинг» зазначить свою готовність   
до фінансування Вашого проекту.

Якщо Ви та «ОТП Лізинг» уклали лізингову угоду і проект був реалізований, він 
підлягатиме перевірці незалежним консультантом з верифікації. Після успішної 
перевірки Ви отримаєте грантову допомогу. Грант, що надається Європейським 
Союзом, Вам виплатить ТОВ «ОТП Лізинг» в гривневому еквіваленті.
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ЗАТВЕРДЖЕНІ  
УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ

Сума авансу

Сума фінансування

30%

70%

Приклад на цифрах:

Остаточна вартість в гривнях

900 000 грн
Сума фінансування

630 000 грн
Грантова допомога

63 000 грн = 2 368,11 євро 
(Курс євро за даними НБУ на 26.02.2020 – 26,6035)

Після проходження перевірки проекту протягом трьох місяців  
Компанія отримає 2 368,11 євро на рахунок компанії перераховані в гривні 
(перераховується в гривню за поточним комерційним курсом).




