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Виконавчий директор
Німецько-Українського фонду:
Стринжа О.В.

Про НУФ

Новини

Мета:

НУФ та ПАТ «КРЕДОБАНК» розпочинають співробітництво

• 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%)

Представники НУФ відвідали з
робочим
візитом
ПАТ
«КРЕДОБАНК» у Львові з метою
аналізу процедур та підходів
банку в роботі з малими і
середніми
підприємствами
(МСП) в рамках відбору банку до
кола партнерів НУФ. Результати
аналізу підтвердили високій
рівень
розвитку
технологій
кредитування клієнтів МСП,
_____
що поряд з прийнятним рівнем фінансових показників
банку, є основними
факторами для партнерства банку з НУФ.
Під час візиту були проведенні зустрічі з Головою Правління банку Гжегожем
Шатковскі, Виконавчим директором з корпоративного бізнесу та МСБ Євгеном
Заіграєвим та Директором департаменту МСБ Іриною Груй.

Круглий стіл з вдосконалення підтримки фінансування МСП

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

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

36 млн. євро

Банки-партнери:

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

З метою пошуку шляхів з покращення доступу МСП до фінансування в рамках
програм НУФ та Стратегії розвитку МСП 2020, НУФ провів круглий стіл з
представниками банків України, що спеціалізуються на кредитуванні МСП,
Мінекономрозвитку, Міністерства фінансів та НБУ. Головною частиною круглого
столу стала дискусія з представниками банків України, які окреслили теперішній
стан, перспективи та перешкоди розвитку кредитування МСП. НУФ запропонував
новий підхід 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=1836537639893733&id=1486424778238356

Підписано Меморандум про партнерство з ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»
В рамках засідання круглого столу з
вдосконалення підтримки фінансування МСП
НУФ підписав Меморандум про співробітництво
та партнерство з ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».
Важливими передумовами до підписання цього
Меморандуму стали чітка спеціалізація банку на
сегмент малих і середніх підприємств, а також
прийнятний для НУФ фінансовий стан банку.
Підписання Меморандуму відкриває для банку
можливості участі в програм НУФ з підтримки
фінансування МСП.
Крім цього, на правах банку-партнера НУФ ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» буде
залучатись до спільних маркетингових та комунікаційних заходів НУФ, спрямованих
на поширення інформації про можливості підтримки фінансування МСП в рамках
програм НУФ. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=43456076&cat_id=55838

Кредитний портфелю НУФ
Основні фактори запланованого зростання кредитного
портфелю НУФ в І кварталі 2017 р.:
Вдосконалена політика управління ризиками, яка
використовує індивідуальний підхід до кожного банку,
встановлюючи рівень покриття заставою в залежності
від фінансових показників та підтримки з боку
акціонерів.
Основні фактори запланованого зростання кредитного
портфелю НУФ в І кварталі 2017 р.:
Запуск гривневого кредитування завдяки
запровадженню механізму хеджування
валютних ризиків за рахунок коштів
Європейської комісії.

Cуб-кредитний портфель банків-партнерів

Результати програм НУФ станом на 01.01.2017

Програми НУФ
Програма
мікрокредитування

Програма з підтримки
ММСП у сільській місцевості

Програма з підтримки
ММСП за пріоритетними
галузями

161 502

на суму

124

кредитів ММСП
з 1997 р.

€717,8 млн.

населених
пункти

середній кредит

39 населених

€18 900

пункти

середній кредит

36 населених

₴620 000

пункти

середній кредит

411

на суму

кредитів ММСП
з 2008 р.

€26,3 млн.

221

на суму

кредитів ММСП
з 2012 р.

Німецько-Український фонд

₴233,3
млн.

Німецько-Український фонд

Андрій Фецун

Валерій Майборода

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

€25 860

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

