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Шість інвестиційних проектів отримали право на участь у  

Програмі пільгового кредитування 

 
Перших переможців серед підприємців Одещини, які мають право на отримання 

часткової компенсації по кредитах 21 вересня визначила конкурсна комісія Одеської ОДА. 

Обласна цільова Програма розвитку конкурентоспроможності малого та середнього 

підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки розроблена за ініціативою голови 

ОДА Максима Степанова та підтримана і прийнята депутатським корпусом Одеської 

обласної ради у червні поточного року. 

 

Основним напрямком Програми є запровадження механізму компенсації частки 

відсотків по кредитах підприємців, залученими на розвиток бізнесу. 

 

Засідання конкурсної комісії з визначення переможців на право отримання 

часткової компенсації по кредитах транслювалося на офіційному порталі Одеської ОДА. 

Учасниками програми стали такі інвестиційні проекти, як запровадження ресурсо- 

та енргоефективного обладнання ТОВ «Еверласт», розширення швейного виробництва 

ПКФ «Комплект», переробка овочевої продукції ТМ «С бабушкиной грядки», переробка 

відходів виноградарства та виготовлення з них олії підприємства «Оріон», виробництво 

косметичних засобів з натуральної сировини ТМ «Dushka», будівництво круп’яного цеху 

Кодимського ТОВ «Мічуріна+». 

 

Наразі здійснюється підготовка розпорядження голови ОДА щодо виділення 

необхідних для компенсації частини відсоткової ставки по кредитам на суму майже 17 

млн грн. 

 

З можливістю програми ознайомилися близько 60 тис. користувачів Інтернету  

Одеської області, 60 осіб замовили консультацію по телефону. Крім цього, на гарячу лінію 

зателефонували 24 підприємці для отримання детальної інформації. 

 

Активну участь у проведенні інформаційної кампанії взяли банки-партнери 

програми: Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, ПриватБанк, Центри надання 

адміністративних послуг, Центри обслуговування платників податків Головного 

управління Державної фіскальної служби в Одеській області, коворкінгові центри, тощо. 

 

Програма пільгового кредитування для малого та середнього бізнесу Одеської 

області розроблена в рамках реалізації Стратегічного плану дій голови ОДА Максима 

Степанова «Розумний регіон». ЇЇ головна мета – розвиток малого та середнього 

підприємництва на Одещині. Бізнесмени, які займаються переробкою сировини, 

транспортом, туризмом, енергоефективністю чи альтернативною енергетикою зможуть 

отримати на пільгових умовах кредит на купівлю обладнання або розробку нових товарів 

та послуг. Якщо мета позики відповідає умовам програми, то 10% кредитної ставки 

компенсуються з бюджету області. Наприклад: якщо банк надає кредит під 18% річних, 

підприємець сплачує з них лише 8%. Згідно умов пільгового кредитування, гранична сума 

щомісячної компенсації по відсотковій ставці складатиме 50 тисяч гривень. 


