
 

 

 

 
 

  
 

 

 
ПІДТРИМКА ПРОЕКТУ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

БАНКУ 

«ОСНОВНИЙ КРЕДИТ 

ДЛЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ – УКРАЇНА» 

пропозиція для виробників зернових та 

олійних культур 

 

Європейський Інвестиційний Банк (ЄІБ) 

є кредитною установою Європейського 

Союзу. Це найбільша багатостороння 

фінансова установа в світі. Важливими 

завданнями діяльності ЄІБ є сприяння 

розвитку економіки, створення робочих 

місць, просування принципів рівності та 

покращення рівня життя громадян ЄС і 

людей в інших країнах. 

В межах Проекту «Основний кредит для 

аграрної галузі – Україна» ЄІБ надав Україні 

400 млн євро для кредитування аграрних 

підприємств, що ведуть діяльність у галузях 

по створенню вартості зернових, олійних 

культур та аквакультури / рибальства з 

метою підвищення ефективності 

використання ресурсів, зменшення витрат та 

збитків, підвищення безпеки та якості 

продукції, а також підвищення 

конкурентоспроможності на національних і 

міжнародних ринках. 

 

 

 

 

 

 

Суб'єкти господарювання приватного 

та державного секторів, які прагнуть 

інвестувати в технологічну модернізацію в 

цих областях, можуть претендувати на 

підтримку. 

Інвестиції будуть виділятися для 

фінансування капітальних видатків (будівлі, 

обладнання тощо). 

«Основний кредит для аграрної галузі – 

Україна» пропонує найнижчі процентні 

ставки в Україні та довгострокове 

фінансування інвестиційних проектів (до 10 

років!) через українські банки-партнери. 
 

 

Максимальна вартість проекту – 50 млн. 

євро, з них до 50% – кошти ЄІБ. 

Проекти до 1 млн. євро розглядаються за 

прискореною процедурою 

Вирощування та переробка зернових 

та олійних культур: основні напрями 

фінансування 

 

 машини та обладнання для 

первинного виробництва; 

 обладнання для зберігання, логістики 

та їх забезпечення; 

 обладнання для переробки, пакування 

та їх забезпечення. 

 

Кошти надаються у вигляді кредиту. 

Процентна ставка розраховується окремо для 

кожного конкретного підприємства та є 

значно нижчою за ту, що пропонують 

вітчизняні комерційні та державні банки. 

Група технічної підтримки Проекту 

безкоштовно допоможе потенційним 

позичальникам у підготовці необхідних 

документів, оцінці можливостей участі у 

Проекті та забезпеченні відповідності заявок 

фінансовим, екологічним та соціальним 

вимогам Європейського інвестиційного 

банку. 
 

 
 

Tел: +38 067 6137258 

Email: agro.tavriya@gmail.com



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПІДТРИМКА ПРОЕКТУ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

БАНКУ 

«ОСНОВНИЙ КРЕДИТ 

ДЛЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ – УКРАЇНА» 

пропозиція для виробників 

аквакультури та представників галузі 

рибного господарства 

 

Яка кредитна лінія доступна? 
«Основний кредит для аграрної галузі – 

Україна» пропонує найнижчі процентні 
ставки в Україні та довгострокове 
фінансування інвестиційних проектів: 

- До 50 млн. євро, з 50% коштів ЄІБ 
- Проекти до 1 млн. євро будуть 

розглядатися за прискореною процедурою 
 

 

Хто має право на кредитування? 
Оператори приватного та державного 

секторів мають право подавати заявки на 
отримання кредиту, якщо вони відповідають 
наступним вимогам: 

 здійснюють діяльність ланцюгах 
створення вартості зернових, олійних культур 
та аквакультури / рибальства 

 Мають середній рівень капіталізації 
(≤3000 співробітників) або є 
малими/середніми підприємствами (≤250 
співробітників) 

 

 
А також, всі, хто шукає фінансування для 

проектів або інвестиції, які покращують 
якість, продуктивність і 

конкурентоспроможність у вищезазначених 
секторах. Це можуть бути, наприклад: 

 дослідження та освіта, лабораторії та 
служби контролю якості, сертифікація та 
поширення сільськогосподарських знань, 
системи моніторингу та контролю 
рибальства; 

 сільськогосподарська техніка та 
обладнання; 

 потужності для сушки/очистки, 
сортування/тестування і зберігання зернових 
та олійних культур, включно з підтримкою 
товарно-логістичної інфраструктури; 

 логістична інфраструктура; 

 дистрибуція, оптова та роздрібна 
інфраструктури; 

 інші подібні проекти. 

«Підтримка проекту Європейського 
Інвестиційного Банку «Основний кредит для 
аграрної галузі - Україна», скорочено UAFATA, 
покликана сприяти кредитуванню на усіх 
стадіях реалізаціях проекту. 

Проект передбачає розвиток мережі 
контактів по всій Україні для надання 
технічної, організаційної та іншої допомоги 
потенційним кінцевим бенефіціарам. 

Проект співпрацює з Міністерством 
розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України у розробці пропозицій 
щодо фінансування державної 
інфраструктури з метою отримання 
економічної вигоди у цільових ланцюгах 
вартості та діяльності по просуванню 
кредиту. 

 

 
 

Технічна підтримка для виробників 

аквакультури та представників галузі 

рибного господарства 

 

Tел: +38 0676137258 

Email: agro.tavriya@gmail.com 
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