НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД
Факти та події. Лютий 2017
Про НУФ

Новини

Мета:

НУФ та ПАТ «УКРГАЗБАНК» розширюють партнерство

• 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

Початок діяльності: 1996 рік
Акціонери:
• Уряд України в особі
Міністерства фінансів
Україні (31.25%)
• Національний банк
України (31,25%)
• Уряд ФРН в особі
KfW (37,5%)

Зустріч НУФ з представниками бізнес-асоціацій МСП

Керуючий фондом:
ДУ «Офіс адміністрування проектів
міжнародного фінансового співробітництва»
при Міністерстві фінансів України

Власний капітал НУФ: 19 млн. євро
Загальні кошти НУФ:

1 лютого у Міністерстві фінансів
відбулось підписання Меморандуму про співробітництво між АБ
“Укргазбанк” та НУФ. Участь у
підписанні
взяли
виконавчий
директор НУФ Олег Стринжа,
Перший заступник Голови правління
Укргазбанку
Андрій
Кравець,
заступник Міністра фінансів Юрій
Буца та Директор бюро KfW в
Україні Лутц Хорн-Хааке.
Меморандум передбачає розширення співпраці між АБ “Укргазбанк” та НУФ з
метою розвитку існуючих та запровадження нових програм.
Укргазбанк на сьогоднішній день є найбільш активним партнером НУФ та лідером
по обсягах фінансування МСП за програмами НУФ. Починаючи з 2012 року банком
було видано 274 кредити на загальну суму понад 243 млн. грн.

36 млн. євро

Банки-партнери:

На
запрошення
КиєвоМогилянської бізнес-школи (КМБШ)
виконавчий директор НУФ Олег
Стринжа та заступник керівника
НУФ Валерій Майборода виступили
перед представниками бізнесасоціацій МСП, які проходили
навчання в КМБШ. Під час виступу
представники НУФ представили
діючи та перспективні програми з
підтримки фінансування МСП.
НУФ представив нове бачення в реалізації кредитних програм МСП, які мають
впроваджуватись в комплексі із заходами по включенню МСП до ланцюга
створення доданої вартості в пріоритетних галузях економіки України.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1841946986019465&id=1486424778238356

Інструменти підтримки:
• Пільгові кредити на підтримку
фінансування МСП
• Консультаційна підтримка банківпартнерів 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

Розпочато підготовку до Ярмарку фінансування МСП
В рамках підготовки до Ярмарку
фінансування
МСП,
який
відбудеться 4 квітня 2017 року в
Українському
домі,
відбулась
зустріч керівника НУФ Андрія
Фецуна та його заступника Валерія
Майбороди
з
представниками
міжнародних проектів, спрямованих
на підтримку фінансування МСП.
Метою зустрічі стало напрацювання
порядку денного майбутнього заходу та підписання договору з компанією Pleon
Talan, яка виграла тендер на проведення ярмарку.
Ярмарок фінансування МСП започатковує нову платформу для МСП, на якій будуть
представлені всі можливості фінансування їх проектів від різних фінансових
посередників – банків, небанківських установ та міжнародних фінансових
організацій.
У відкритті Ярмарку фінансування МСП візьмуть участь вищі посадові особи
Міністерства фінансів України, НБУ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, міжнародних фінансових організацій та інституцій, які сприяють розвитку
української економіки.

Кредитні портфелі ММСП банків-партнерів НУФ

Результати програм НУФ станом на 01.02.2017

Програми НУФ
Програма
мікрокредитування

Програма з підтримки
ММСП у сільській місцевості

Програма з підтримки
ММСП за пріоритетними
галузями

161 514

на суму

128

кредитів ММСП
з 1997 р.

€718,5 млн.

населених
пункти

середній кредит

44 населених

€23 210

пункти

середній кредит

36 населених

₴572 800

пункти

середній кредит

418

на суму

кредитів ММСП
з 2008 р.

€26,7 млн.

222

на суму

кредитів ММСП
з 2012 р.

Німецько-Український фонд

₴239,2
млн.

Німецько-Український фонд

Андрій Фецун

Валерій Майборода

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

€26 610

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

