НІМЕЦЬКО‐УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД
Факти та події. Грудень 2016
Про НУФ

Новини

Мета:

НУФ та АТ «Ощадбанк» розпочали співробітництво з підтримки МСП

 Підтримка
фінансування
МСП
шляхом надання кредитів через
банки України для інвестицій в
основний та обіговий капітал
 Інституційна розбудова банківського
сектору для забезпечення його
спроможності у фінансуванні МСП

Рік заснування: 1999 рік
Акціонери:

НУФ та АТ «Ощадбанк» 22.12.2016 підписали Меморандум про стратегічне
партнерство та співробітництво, в рамках якого банк отримає поряд з кредитними
коштами, що будуть спрямовані на фінансування інвестиційних проектів МСП, також
і пакет консультаційної підтримки на розвиток процедур та методології
кредитування МСП.

 Уряд України в особі
Міністерства фінансів
Україні (31.25%)
 Національний банк
України (31,25%)
 Уряд ФРН в особі
KfW (37,5%)

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249623202&cat_id=244277212

НУФ взяв участь в обговоренні плану реалізацій Стратегії МСП 2020

Власний капітал НУФ: 19 млн. євро
Розмір НУФ:

36 млн. євро

Банки‐партнери:

Інструменти підтримки:
 Пільгові кредити на підтримку
фінансування МСП
 Консультаційна підтримка банків‐
партнерів по розбудові та розвитку
сегменту МСП

Цільова аудиторія: мікро, малі та
середні підприємства з кількістю
працівників не більше 250 чол.

Максимальна сума кредиту:
250 тис. євро

Податковий статус: неприбутковий
Контакти:
вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601
код ЄДРПОУ: 21662099
e‐mail: mail@guf.gov.ua
www.guf.gov.ua

Виконавчий директор НУФ Олег Стринжа провів зустріч з експертами проекту FORBIZ
Рікардом Пінто та Наталією Баландіною, під час якої був обговорений проект плану
реалізації Стратегії розвитку МСП 2020 та визначена роль НУФ у його реалізації.
Відповідно до попередніх домовленостей НУФ буде задіяний до реалізації в рамках
Стратегії розвитку МСП 2020 механізму кредитних гарантій для підтримки
фінансування проектів МСП.

Представники НУФ провели зустріч в Мінекономрозвитку
З метою обговорення дорожньої
карти з реалізації Стратегії розвитку
МСП 2020 представники НУФ Олег
Стринжа (виконавчий директор) та
Андрій Фецун (керівник фонду)
зустрілись з Першим заступником
міністра економічного розвитку і
торгівлі
України
Максом
Нефьодовим.
Під час зустрічі сторони обговорили теперішній стан та перешкоди, які стримують
фінансування МСП банками України. За результатами зустрічі сторони домовились
провести круглий стіл з банками‐партнерами НУФ для з’ясування перспектив
розвитку фінансування МСП в рамках Стратегії розвитку МСП 2020.

Підписано угоду з ЄС для розширення кредитування НУФ у гривні
В рамках ініціативи «EU4Business» Німецький банк розвитку KfW
підписав угоду з Європейською Комісією в розмірі 5 млн. євро, які
будуть скеровані на відшкодування НУФу курсових різниць від
можливої девальвації національної валюти при кредитуванні банків‐
партнерів в гривні.

НУФ розширив співпрацю з АБ «Укргазбанк»
НУФ підписав нову кредитну угоду з АБ
«Укргазбанк», основною передумовою
якої стало стабільне нарощення банком
кредитного портфелю МСП протягом 2016
року. Такій динаміці в значній мірі
сприяла надана банку консультаційна
підтримки від Франкфуртської школи,
спрямована на розвиток процедур та
технологій кредитування МСП.

На сьогодні АБ «Укргазбанк» – найактивнішій банк‐партнер НУФ
Частка в кредитному портфелі НУФ
(фактичних і планових кредитів)

Програми НУФ
Програма
мікрокредитування

Зростання кредитного портфелю МСП
банку, млн. грн.

Якість портфелю кредитів МСП, наданих в
рамках програм НУФ

Результати програм НУФ станом на 01.12.2016

Програма з підтримки
ММСП у сільській місцевості

Програма з підтримки
ММСП за пріоритетними
галузями

161 470

на суму

126

€28 500

кредитів
ММСП
з 1997 р.

€716,7

населених
пункти

середній
кредит

408

на суму

47

€30 000

кредитів
ММСП
з 2008 р.

€26,1

населених
пункти

середній
кредит

39

₴543 000

населених
пункти

середній
кредит

220
кредитів
ММСП
з 2012 р.

млн.

млн.

на суму

₴221,7
млн.

Кредитний портфелю НУФ та суб‐кредитний портфель банків‐партнерів

Німецько‐Український фонд

Німецько‐Український фонд

Андрій Фецун

Валерій Майборода

Керівник фонду, к.т.н.
Україна, 01601
Київ, вул. Інститутська, 9
www.guf.gov.ua

Заступник керівника фонду
Тел.: (+38044) 206‐59‐78
Mоб.: (+38098) 774‐30‐14
a.fetsun@guf.gov.ua

Україна, 01601
Київ, вул. Інститутська, 9
www.guf.gov.ua

Тел.: (+38044) 206‐59‐78
Mоб.: (+38050) 332‐62‐37
v.mayboroda@guf.gov.ua

