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Шановні представники бізнесу! 

 

Однією з головних умов сталого розвитку та економічного зростання Одеської 

області є створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва 

у регіоні. За ініціативи голови Одеської ОДА Максима Степанова влада області 

запроваджує Програму пільгового кредитування для підприємців Одещини. 

Програма розроблена в рамках реалізації Стратегічного плану дій голови ОДА 

Максима Степанова «Розумний регіон» і спрямована на стимулювання 

конкурентоздатного бізнесу та підвищення частки продукції з високою доданою вартістю, 

яка виробляється в Одеській області. 

Долучитися до Програми пільгового кредитування можуть підприємства, які, 

згідно КВЕД 2010, працюють у галузях переробки сировини, альтернативної енергетики, 

туристичній сфері, а також транспортній галузі. 

Програма передбачає компенсацію частини відсоткової ставки по кредитах, які  

спрямовуватимуться на такі цілі: 

- придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів виробничого 

призначення; 

- модернізація технологічного процесу виробництва з метою зниження його 

собівартості; 

- впровадження технологій енергоефективності у виробничий процес; 

- розроблення нових видів продукції (товарів). 

 

За рахунок обласного бюджету учасники Програми зможуть отримати компенсацію 

у розмірі 10% відсоткової ставки за кредитом: якщо відсоткова ставка банку складає 18% 

річних, 10% покриватимуться за рахунок бюджету області, 8% сплачуватимуться 

підприємцем. 

 

Згідно умов програми, гранична сума щомісячної компенсації по відсотковій ставці 

складатиме 50 тис. гривень. Взяти участь у програмі пільгового кредитування зможуть 

підприємці, чий розмір кредиту не перевищує 5 млн грн, а строк повернення кредиту – 3 

років. Дія Програми не поширюється на кредити, видані до прийняття Програми. 

 

Для того, щоб взяти участь у програмі, підприємства-позичальники мають 

відповідати таким умовам: 

- реєстрація у якості суб’єкта підприємницької діяльності в Одеській області; 

- відсутність простроченої заборгованості з виплати заробітної плати; 

- відсутність простроченого податкового боргу, боргу зі сплати єдиного 

соціального внеску; 

- не перебування у стадії банкрутства, ліквідації; 

- наявність наданої Головному управлінню статистики в Одеській області згоди 

на надання органам державної влади інформації, що міститься у статистичній та 

фінансовій звітності. 

 

Компенсація частини відсоткової ставки по кредиту здійснюється на підставі 

договору про співробітництво між головним розпорядником коштів бюджету Одеської 

області, передбачених на фінансування заходів цієї Програми, та банком. Зокрема, до 

програми залучені такі українські банки – Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та 

Укргазбанк. 

 



Для того, щоб отримати кредит, підприємцю необхідно: 

1.Оцінити відповідність свого бізнесу та мети кредиту умовам програми; 

2.Звернутися до одного з банків-учасників для отримання гарантійного листа від 

банківської установи; 

3.Подати заявку до Одеської обласної державної адміністрації; 

4.Отримати рішення конкурсної комісії Одеської ОДА щодо надання компенсації; 

5.Отримати кредит у банківській установі; 

6.Отримати компенсацію відсоткової ставки від Одеської ОДА ( здійснюється шляхом 

перерахування Головним розпорядником коштів та транзитний рахунок відповідного 

банку). 

 

Відповідальний за проведення конкурсу: 

 

Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації:    

м. Одеса, пр-т Шевченка, 4, каб. 544. Контактний телефон: (048) 718 92 42, (098) 472 36 

38. 

 

Критерії відбору 

 

Конкурсна комісія Одеської ОДА відбиратиме претендентів на компенсацію за низкою 

критеріїв, які оцінюватимуться за сумою балів від 0 до 3. 

- Інноваційність проекту. Впровадження  енергоефективних або 

ресурсозберігаючих технологій, у тому числі у сфері енергозбереження; 

- Вплив результатів реалізації проекту на збільшення обсягів виробництва 

продукції (робіт, послуг); 

- Кількість додаткових робочих місць, які створено або планується створити; 

- Середня заробітна плата працівників за результатами реалізації проекту; 

- Освоєння нових ринків збуту продукції (робіт, послуг); 

- Спрямованість на вирішення екологічних проблем. 

 

Заявки на отримання компенсації приймаються до 17 листопада 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

для участі у конкурсі 

 

 

1. заява на участь у конкурсному відборі за встановленою формою; 

 

2. бізнес-план (інвестиційний проект), підписаний керівником або уповноваженою 

особою суб’єкта господарювання (загальний обсяг інвестиційного проекту не 

повинен перевищувати 15-20 сторінок); 

 

3. гарантійний лист від банківської установи зі згодою надати кредит на 

реалізацію проекту та графіком погашення основної суми боргу та відсотків за  

кредитом; 

 

4. завірену суб’єктом підприємництва копію статуту (для юридичних осіб); 

 

5. довідку податкового органу щодо відсутності заборгованості перед бюджетом та 

державними цільовими фондами. 

 

Суб'єкт підприємництва для отримання довідки має звернутися до центру 

обслуговування платників податків за місцем свого податкового обліку або у 

електронному вигляді через в «Власний електронний кабінет платника» 

(https://cabinet.sfs.gov.ua),  розділ «Заяви, запити, для отримання інформації».  

 

 

6. згоду (копію згоди) органам державної влади на використання інформації, що 

міститься у статистичній та фінансовій звітності. 

7.  

Суб’єкт малого і середнього підприємництва несе відповідальність за повноту та 

достовірність наданої інформації. 

 

Більш детальніша інформація розміщена на офіційному сайті облдержадміністрації 

за посиланням: www.ooda.biz.ua. 

 

 

 

https://cabinet.sfs.gov.ua/
http://www.ooda.biz.ua/

