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Технічна допомога на підтримку 
впровадження Операції: 
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Фінансова угода між Україною та 
Європейським інвестиційним банком 

"Проект "Основний кредит для аграрної галузі  – 
Україна" 

  

   Закон України № 1530-VIII від 20.09.2016 р. 
"Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект 

"Основний кредит для аграрної галузі - Україна") 
між Україною та Європейським інвестиційним 

банком" 
 

    Постанова Кабінету Міністрів України 
від 10 липня 2019 р. № 606 

"Питання реалізації спільного з Європейським 
інвестиційним банком Проекту ―Основний кредит 

для аграрної галузі — Україна 
Технічна допомога на підтримку впровадження Операції «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» 

 



Зернові культури 
 

 

 

 

 

Олійні культури 

  

 

Аквакультура і рибництво 
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Ланцюги створення доданої вартості 



ДОПОМОГА ЗРІСТ  

допомогти   
краще 

підготувати та 
управляти їх   

інвестиційними   
проєктами 

збільшити   
доступність   

довгострокових   
інвестицій в 
агросектор 
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Цілі Технічної підтримки   

суб'єктів аграрної галузі 



     Трактори  

 

   Обробка Ґрунту 

 

    Посів та Полив 

 

     Хімія та Добрива 

 

     Збирання та Зберігання 
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Інвестиції в Вирощування Зерна та Олійних 



          Зберігання та Транспортування. 

          Переробка зерна та олійних 

• Елеватори та ін. Очистка, Сушка 

• Спирт, Біо енергетика (E10, DDGS). Біо дизель та    Біо пластик 

• Пекарні та Млини (Хлібобулочні, макарони) 

• Олійниці 

• Зберігання та упаковка 

• Логістика та транспорт 
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Інвестиції в Переробку та Збут 
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Інвестиції в  аквакультуру / рибальство  

 Будь які проєкти з метою  підвищення ефективності 

використання ресурсів, зменшення витрат та збитків,  

підвищення  безпеки  та  якості продукції,  а  також   

підвищення конкурентоспроможності  

 на  національних  і міжнародних ринках 
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Особливості проєктного фінансування 

       повернення фінансування забезпечується переважно за 
рахунок грошових потоків, що формуються у процесі реалізації 
проекту 

       різноманітність джерел фінансування та фінансових 
інструментів 

       професійний рівень управління проектом, що забезпечується  

залученням до розроблення і впровадження проекту провідних  

вузькоспеціалізованих спеціалістів 

       наявність детально розробленого бізнес-плану, підкріпленого 

пакетом фінансових експертиз, на основі яких інвестор 

приймає рішення про надання коштів 
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Ключові переваги кредиту 

 

    Фокус на інвестиційному кредитуванні 

    Приваблива відсоткова  ставка  

               в Євро або доларах  

    Строк кредитування до 10 років 

    Сума інвестиційного проекту – 

               до 25 млн. Євро  

       (кредит – до 50 % вартості проекту) 
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Ключові переваги кредиту 
 

     Можливість надання частини кредитування в рамках  

        проекту у вигляді кредитування  

постійного обігового капіталу строком від 2 років 
 

     Безоплатна технічна допомога 
 

           Репутаційні вигоди від співпраці з  
            Європейським Інвестиційним Банком 

 



 

Роман Корінець - старший консультант з дорадництва 

       +380975747327                                 rkorinets@gmail.com 

   

  Світлана Євчу - молодший консультант з дорадництва 

        +380931632581                                 cvetlanaevchu@gmail.com 
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