ДОДАТКОВИЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАМИ

НА ВИКОНАННЯ УГОДИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДУ
«ПІДТРИМКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ СХОДУ УКРАЇНИ»,
ПЕРЕДБАЧЕНОГО УГОДОЮ ПРО ФІНАНСУВАННЯ,
З ВНЕСЕНИМИ ПІСЛЯ 24.02.2022 РОКУ ЗМІНАМИ
(ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ)

Додатковий компонент Програми “FinancEast” розроблений в рамках проекту «Підтримка
Європейського Союзу для сходу України», який реалізується відповідно до Угоди про
фінансування (далі – Угода), підписаної 08.12.2017 між Урядом України в особі Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України (нова назва Міністерство економіки України) та
Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу (далі – ЄС) за Компонентом 2
Угоди «Економічне відновлення та розвиток ММСП. Доступ до фінансування.», та у
відповідності до змін, внесених Додатковою угодою №3 від 11.05.2022 року до укладеної між
KfW та Європейським Союзом Угоди про делегування від 20.12.2018 року, Додатковою
Фінансовою угодою від 15.08.2022 року до укладеної між ФРП та KfW Фінансової угоди від
14.05.2019 року, Додатковою угодою №1 від 13.12.2021 року та Додатковою угодою №2 від
31.08.2022 року до укладеної між ФРП та KfW Окремої угоди до Фінансової угоди від 14.05.2019
року.
Відповідно до умов Угоди, додатковий компонент Програми реалізується за непрямого
управління Кредитної установи для відбудови KfW через Фонд розвитку підприємництва (далі –
ФРП) (колишня назва Німецько-Український фонд).
1. Мета
додаткового
компонента
Програми

2. Механізм
реалізації
додаткового
компонента
Програми

1.1. Підтримка, через відібрану KfW в якості партнера банківську установу в
особі АТ АКБ «ЛЬВІВ» (далі – Партнер), ММСП–сільськогосподарських
товаровиробників із західного регіону України у частковому
співфінансуванні/ компенсації понесених ними витрат на проведення
цільових посівних робіт у 2022 році з вирощування зернових культур, а
саме пшениці та жита (далі – цільові посівні роботи), для цілей
забезпечення продовольчої безпеки України та інших країн світу після
початку повномасштабної військової агресії росії та нападу її військ на
територію України, яка розпочалась 24.02.2022 року.
2.1. Підтримка відібраних/визначених Партнером та затверджених KfW
ММСП–сільськогосподарських товаровиробників з Львівської та ІваноФранківської областей у проведенні ними цільових посівних робіт у 2022
році відбуватиметься через механізм надання ФРП фінансової
підтримки ММСП у вигляді безповоротної фінансової допомоги для
часткового співфінансування придбання/закупівлі та/або часткової
компенсації понесених ММСП витрат на придбання/закупівлю
мінеральних добрив для забезпечення проведення ММСП цільових
посівних робіт у 2022 році (далі - надання Фінансової підтримки) в межах
визначеної в Договорі, який буде укладено між ФРП та Партнером в
рамках додаткового компонента Програми, за кожним з таких ММСП

суми коштів з використанням коштів Фінансової підтримки. За кошти
Фінансової підтримки не може бути здійснено сплату та/або
відшкодування сплаченого ММСП ПДВ з вартості мінеральних добрив.
2.2. В
рамках
реалізації
додаткового
компонента
Програми
відібрані/визначені Партнером та затверджені KfW ММСП за рахунок
коштів Фінансової підтримки, забезпечують часткове співфінансування
цільових посівних робіт у 2022 році в обсягах, які були визначені
Партнером на підставі поданої ММСП офіційної звітності за формою №
4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» та
будуть зазначені в Договорі, який буде укладено між ФРП та Партнером
в рамках додаткового компонента Програми, в розрізі кожного з
відібраних/визначених Партнером та затверджених KfW для участі в
додатковому компоненті Програми ММСП.
2.3. Придбання/закупівля мінеральних добрив для проведення цільових
посівних робіт у 2022 році здійснюється кожним із відібраних/визначених
Партнером та затверджених KfW для участі в додатковому компоненті
Програми ММСП у звичні для таких робіт періоди та строки (залежно від
погодних умов тощо) і такі дії жодним чином не можуть залежати від
дати перерахування на користь ММСП коштів Фінансової підтримки.
3. Цільова група
додаткового
компонента
Програми
(ММСП)

Критерії класифікації

Малі
підприємства

фізичні особи-підприємці
або юридичні особи
Середня
кількість
працівників
за
повний календарний
рік не перевищує
Річний
дохід
від
реалізації
продукції/послуг не
перевищує
суму,
еквівалентну
(визначену
за
офіційним
курсом
Національного банку
України на кінець
останнього
фінансового року)
Власність

4. Вимоги
прийнятності
для ММСП

Мікро
підприємства

Середні
підприємства
юридичні
особи

10 осіб

50 осіб

250 осіб

2 мільйони
євро

5 мільйонів
євро

10 мільйонів
євро

більше 75 (сімдесят п’ять) відсотків статутного
капіталу яких перебуває у приватній власності.
Частка
державної
власності
не
може
перевищувати 25%.
4.1 Для того, щоб бути прийнятним учасником додаткового компонента
Програми, ММСП повинно:
 бути зареєстрованим на території Львівської та/або Івано-Франківської
області та здійснювати підприємницьку діяльність в галузі сільського
господарства з розміщенням своїх виробничих потужностей (с/г угідь,
виробничих приміщень, елеваторів, зерносховищ, с/г техніки та
обладнання тощо) на територіях Львівської та/або Івано-Франківської
областей щонайменше протягом 60 місяців до дати подачі Партнеру
заяви на участь у додатковому компоненті Програми;
 виконувати заявлені обсяги цільових посівних робіт у 2022 році на
сільськогосподарських угіддях, розташованих на територіях Львівської
та/або Івано-Франківської областей, не припускаючи нелегальної











4.2

4.3
5. Розмір
Фінансової
підтримки

5.1

6. Ліміт
Фінансової
підтримки

6.1

зайнятості персоналу або використання праці фізичної(-их) особи(-іб)підприємця(-ів) в якості фактично найманих працівників;
на момент укладення договору про надання безповоротної фінансової
допомоги з Партнером мати стабільний фінансовий стан та фінансовоекономічну стійкість: вести реальну господарську діяльність, бути
здатним забезпечити повне виконання та фінансування заявленого
обсягу цільових посівних робіт у 2022 році за рахунок наявних у
власності ресурсів та основних засобів, а також наявності стійких
зв'язків та підтримки зі сторони контрагентів й фінансових установ;
бути відібраним/визначеним Партнером та затвердженим KfW для
участі у додатковому компоненті Програми;
не мати простроченої заборгованості за кредитами (основною сумою
кредиту і процентами) та/або договорами фінансового лізингу
(лізинговими платежами) перед будь-яким кредитором на момент
укладення договору про надання безповоротної фінансової допомоги
в рамках додаткового компонента Програми;
не мати негативної кредитної історії впродовж останніх 12 місяців. При
цьому негативною кредитною історією не вважаються факти
прострочення заборгованості за основною сумою кредиту та/або
процентами по кредиту(ам) або за лізинговими платежами по
договору(ам) фінансового лізингу, оформленим ММСП у будьякого(их) кредитора(ів), тривалістю не більше 60 календарних днів та
якщо така прострочена заборгованість погашена на момент укладення
договору безповоротної фінансової допомоги з Партнером в рамках
додаткового компонента Програми;
не перебувати у стані припинення, ліквідації, реорганізації, банкрутства
та ін. на момент укладення ММСП договору безповоротної фінансової
допомоги з Партнером в рамках додаткового компонента Програми;
не бути об’єктом будь-яких персональних (індивідуальних),
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
дотримуватися стандартів ЕСС у веденні господарської діяльності.
25% і більше відсотків статутного капіталу ММСП не може належати
опосередковано або напряму одному або більше юридичним особам, які
не підпадають під визначення ММСП за цим додатковим компонентом
Програми; ММСП не можуть бути у стосунках контролю та фінансовоекономічної залежності з великими підприємствами (великими групами
компаній).
Фінансова підтримка не надається для погашення існуючих зобов’язань
ММСП по відношенню до Партнера та/або інших фінансових установ.
Розмір Фінансової підтримки для виплати на користь кожного із
відібраних/визначених Партнером та затверджених KfW ММСП буде
визначено на підставі погодженого між ФРП та Партнером порядку її
розрахунку, який попередньо буде затверджений KfW та зазначений в
Договорі, який буде укладено між ФРП та Партнером в рамках
додаткового компонента Програми, в євро.
Ліміт (максимальна сума) Фінансової підтримки, що надається на
користь всіх відібраних/визначених Партнером та затверджених KfW
ММСП для реалізації додаткового компонента Програми, становить
384 160 (триста вісімдесят чотири тисячі сто шістдесят) євро 00
євроцентів (без ПДВ) та гривневий еквівалент якої розраховується за
офіційним валютним курсом Національного банку України на дату
проведення ФРП операції(-й) з продажу таких коштів за національну
валюту України за вирахуванням суми комісій кореспондентського банку
за перерахування коштів з рахунку KfW на спеціальний рахунок
Виконавця та комісій Національного банку України за продаж коштів за
національну валюту.

7. Валюта
Фінансової
підтримки
8. Процедура
надання
Фінансової
підтримки

7.1

Кошти Фінансової підтримки надаються виключно в національній валюті
України.

Надання Фінансової підтримки на користь ММСП відбуватиметься лише
після отримання Партнером від ММСП повного пакету документів
(договорів (контрактів) купівлі-продажу/ договорів поставки тощо,
рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних документів про
здійснення оплати з банківського рахунку тощо), які підтверджують
факти придбання/закупівлі ММСП мінеральних добрив для проведення
ними всього обсягу загальних посівних робіт (з вирощування усіх
сільськогосподарських культур) та цільових посівних робіт, зокрема, в
межах суми, що буде визначена в Договорі, який буде укладено між ФРП
та Партнером в рамках додаткового компонента Програми, для
часткового співфінансування/компенсації за кошти Фінансової
підтримки витрат ММСП на придбання/закупівлю мінеральних добрив
для проведення ними цільових посівних робіт у 2022 році та за умови
відповідності ММСП критеріям прийнятності, зазначеним у підпункті 4.1.
додаткового компонента Програми.
9. Види діяльності 9.1 Не можуть брати участь у додатковому компоненті Програми ММСП,
ММСП
які здійснюють один або декілька з таких видів діяльності:
заборонені для
 будь-якої діяльності, що стосується шкідливих або експлуатаційних
фінансування в
форм примусової праці або праці малолітніх дітей;
рамках
 будь-якої діяльності, що є незаконною у відповідності до
додаткового
законодавства, що застосовується до відповідних ММСП, або у
компонента
відповідності із нормами міжнародного права;
Програми
 виробництво або торгівля зброєю, спорядженням або іншим
військовим обладнанням;
 виробництво або торгівля, що стосується зникаючих видів тварин та
рослин;
 виробництво або торгівля тютюновими виробами;
 виробництво або торгівля міцними алкогольними напоями;
 функціонування казино;
 спекулятивні валютні операції;
 інвестиції у будь-які види цінних паперів;
 купівля, продаж або оренда нерухомості зі спекулятивною метою;
 купівля основних засобів в рамках додаткового компонента Програми
для подальшої передачі їх в оренду та/або користування іншим
особам;
 інші види діяльності, що визначені KfW та IFC як заборонені.
10. Критерії
 Партнер здійснює свою діяльність виключно у Західному регіоні
прийнятності
України, зокрема, у Львівській та Івано-Франківській області, про що
Партнера (АТ
зазначено у його стратегічних документах;
АКБ «ЛЬВІВ»),
 Партнер є активним банком-партнером і був затверджений Радою
за якими KfW
Фонду розвитку підприємництва для участі у його кредитних програмах
відібрав та
з підтримки фінансування ММСП;
затвердив
 Партнер є активним уповноваженим банком і був затверджений Радою
Партнера в
Фонду розвитку підприємництва для участі у Державній програмі
якості єдиної
«Доступні кредити 5-7-9%» з підтримки фінансування ММСП;
установи Партнер є також банком-партнером KfW і залучив від KfW кошти для
партнера для
підтримки фінансування ММСП.
реалізації
додаткового
компонента
Програми
8.1

11. Вимоги до
11.1. Програми мають бути оприлюднені на офіційному веб- сайті Партнера,
поширення
як окремий фінансовий інструмент, який може поєднуватись з
інформації про
кредитними продуктами.
додатковий
11.2. В оприлюдненій інформації про додатковий компонент Програми, а
компонент
також в матеріалах, які розповсюджуються серед клієнтів Партнера та в
Програми
рекламних цілях, має бути відображене та зазначене про те, що
додатковий компонент Програми реалізується KfW через ФРП в рамках
проекту «Підтримка Європейського Союзу для Сходу України», який
реалізується у відповідності до Угоди про фінансування, підписаної
08.12.2017 між Урядом України в особі Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України (нова назва Міністерство економіки України)
та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу за
Компонентом 2 Угоди «Економічне відновлення та розвиток ММСП.
Доступ до фінансування». Мають бути відображені логотипи (в т.ч.
логотип Програми) у відповідності до вимог, наведених в інструкціях з
використання логотипів зазначених установ, що додаються.
11.3. Аналогічна інформація про установи, проект та Програму, в рамках
якого реалізується додатковий компонент Програми, має бути
відображена в договорах про надання безповоротної фінансової
допомоги, укладених між Партнером та ММСП.
11.4. В договорах, що укладаються між Партнером та ММСП має бути
передбачена згода останніх на використання Партнером, ФРП, KfW та
ЄС інформації про цільове використання ММСП коштів Фінансової
підтримки та результати виконання ними цільових посівних робіт у 2022
році з метою оцінки ефективності впровадження додаткового
компонента Програми, поширення інформації про успішні історії ММСП
в інформаційних матеріалах Партнера, але в межах інформації, яка не
становить банківської та комерційної таємниці про господарську
діяльність ММСП.
12. Моніторинг
цільового
використання

12.1. Партнер протягом всього строку дії додаткового компонента Програми
має забезпечувати:
 адекватну ідентифікацію прийнятності ММСП для участі у додатковому
компоненті Програми (перед подачею інформації по таким ММСП на
затвердження їх KfW для участі в додатковому компоненті Програми,
перед укладенням договорів безповоротної фінансової допомоги та
перед її виплатою);
 моніторинг цільового використання та документальне підтвердження
цільового використання коштів Фінансової підтримки, наданих
Партнером на користь ММСП для часткового співфінансування
придбання/закупівлі та/або часткової компенсації понесених ММСП
витрат на придбання/закупівлю мінеральних добрив для забезпечення
проведення ними цільових посівних робіт у 2022 році в межах
визначеної, на підставі погодженого між ФРП та Партнером порядку
розрахунку, який попередньо буде затверджений KfW та зазначений в
Договорі, який буде укладено між ФРП та Партнером в рамках
додаткового компонента Програми, за кожним з таких ММСП суми
коштів з використанням коштів Фінансової підтримки.
12.2. Партнер має надавати усіляку підтримку представникам ФРП, KfW та
Європейського Союзу для моніторингу цільового використання коштів
Фінансової підтримки, наданих Партнером в рамках додаткового
компонента Програми для часткового спіфінансування/компенсації
понесених ММСП витрат на придбання/закупівлю мінеральних добрив
для проведення цільових посівних робіт у 2022 році.

13. Відмова у
виплаті або
повернення
Фінансової
підтримки

13.1. У випадку порушення ММСП/Партнером положень додаткового
компонента Програми та/або умов договорів, укладених в рамках
додаткового компонента Програми, ФРП має право вимагати
повернення наданої суми Фінансової підтримки. Відповідальність
ММСП/Партнера за порушення умов додаткового компонента Програми
встановлюється умовами відповідних договорів, укладених в рамках
додаткового компонента Програми.

