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• Великі та середні підприємства (корпоративні кредити)
• Спеціальні проектні компаніі (для проектів в енергетиці 

та інфраструктурі)
• Муніципалітети та компаніі з державною формою 

власності
• Фінансування малих підприємств через фінансових 

посередників (банки, лізінгові компаніі, тощо)
• Фінансування надається для проектів, що 

впроваджуються виключно в країнах операцій банку

Хто може отримати фінансування
?

2



• Середньо та довгострокові кредити для розвитку 
корпоративного бізнесу

• Довгострокове фінансування проектів в енергетиці та 
інфраструктурі

• Середньо та довгострокове фінансування 
муніципальних проектів та проектів в державному 
секторі

• Короткострокове фінансування поточних витрат 
(торгівельне фінансування)

• Гарантіі
• Інвестиції в капітал 

Яке фінансування можна отримати
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• Мінімальна сума - EUR 5 мільонів

• Максимальна сума – EUR 80 мільонів (приватний бізнес) 

• Максимальна сума – EUR 160 мільонів (державний сектор –
суверенні та квазі-суверенні проекти) 

• Строки кредиту: типово 5-8- років (для корпоративного бізнесу) та 
до 18 років для проектів в енергетиці та інфраструктурі з довгими 
термінами окупності 

• Початок виплати тіла кредиту: через 1-2 роки (для корпоративного 
бізнесу) та через 3-4 роки для проектів в енергетиці та 
інфраструктурі з довгими термінами окупності 

• Проценти: зазвичай близько до ставок комерційних банків

• Предмет застави: майно підприємства, рахунки, права вимоги за 
договорами, дебіторка, тощо

• Валюта кредиту: типово EUR, USD

Які є умови фінансування
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• Виробництво та Послуги

• Торгівля та Сільське господарство

• Енергетика та Інфраструктура

• Муніципальні проекти

• Фінансові посередники (банки, лізінгові компаніі тощо)

• Виключення:
• Переробка тютюну
• Міцні алкогольні напої (вміст алкоголю вище 20 відсотків)
• Азартні ігри
• Повний список заборонених до фінансування витрат англ.мовою 

за посиланням  нижче:

https://www.bstdb.org/BSTDB%20Environmental%20and%20Social%20E
xclusion.pdf

Які сектори фінансуються
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• Бізнес план

• Фінансова модель (припущення, прогнозовані звіт про прибутки, 
баланс та звіт про рух грошових коштів)  - з розрахунку на очікуваний 
строк кредиту

• Аудитована фінансова звітність за стандартами МСФО – за останні 2-3 
роки. 

• Різні звіти: стосовно аспектів технічої, комерційної, фінансової, 
екологічної оцінки компанії та/або проекту, тощо

• Банк може вимагати незалежної підтримки з боку консультантів-
технічних спеціалістів щодо підтвердження певних аспектів технічої, 
комерційної, фінансової, екологічної оцінки компанії та/або проекту, 
тощо

• Деталі англ. мовою за посиланням нижче: 
https://www.bstdb.org/Basic_Information_Guidelines_for_an_Oper-1.pdf

Яку інформацію треба надавати до 
банку
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• Фінансування окремого SPV – проекту: не більше 50%
від суми загальних витрат

• Корпоративне фінансування та фінанування
державного та квазі-державного сектору: 100% витрат

• Рефінансування: не більше 30% від суми кредиту банку
може бути спрямовано на рефінансування існуючих
кредитів

Які інші ліміти існують
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Виробництво енергії з вітру
 Кредит в сумі EUR 30 мільонів

компанії Сивашенергопром для
фінансування будівництва
вітропарку потужністю 250 МВ в
Херсонській області.

 Банки, що фінансують: ЧБТР,
ЄБРР, FMO (Нідерланди), Proparco
(Франція), NEFCO (Північна
екологічна фінансова корпорація)
та інші міжнародні фінансові
установи.

 Мета: Розвиток потужностей з
виробництва відновлюваної
енергії та, загалом,
декарбонізація енергетичного
сектору в Україні.

Приклади проектів банку в 
Україні
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Виробництво сонячної енергії

 Кредит в сумі EUR 18 мільонів
компанії Інгулець-Енерго для
фінансування будівництва
сонячного парку потужністю 57
МВ в Миколаївській області
України.

 Банки, що фінансують: ЧБТР та
ЄБРР

 Мета: Розвиток потужностей з
виробництва відновлюваної
енергії та, загалом,
декарбонізація енергетичного
сектору в Україні.

Приклади проектів банку в 
Україні
Пр
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Кредитна лінія через фінансову установу 

 Кредит в сумі EUR 30 мільонів
Укргазбанку для фінансування
енергоефективних проектів та
підтримки малого та середнього
бізнесу

 Банки, що фінансують: 100%
ЧБТР

 Мета: Підтримка енерго-
ефективних ініціатив та допомога
малому та середньому бізнесу,
який є найбільш постраждалий в
умовах кризи, пов’язаною із
світовою пандемією

Приклади проектів банку в 
Україні
Праук
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Сільське господарство

• Кредит у сумі 70 мільйонів доларів
США для фінансування будівництва
3-х нових та модернізації 4-х
існуючих зерносховищ та
придбання сільськогосподарської
техніки.

• Мета: модернізація та розширення
виробничих фондів, створення
нових робочих місць та збільшення
податкових надходжень.

• Крім того, передбачається
збільшення експортного
потенціалу України, включаючи
зростання обсягу торгівлі
сільськогосподарськими товарами
між країнами операцій ЧБТР.

Приклади проектів банку в 
Україні
Пр
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Контакти в ЧБТР для Українських клієнтів:
• Промисловість, транспорт, сільське господарство, туризм, дорожнє 

будівництво, порти та аеропорти, освіта:
• Леонід Сидоренко, Директор

e-mail lsidorenko@bstdb.org , тел. (+30) 2310 290 559

• Енергетика, нафто-газовий комплекс, природні ресурси, телеком, 
тепло та водопостачання, утилізація відходів (муніципальна 
інфраструктура):
• Роман Матківський, Директор

e-mail: rmatkiwsky@bstdb.org, тел. (+30) 2310 290 441

• Фінансування банківських установ та фінансових посередників:
• Лариса Манастирли, Директор

e-mail: lmanastirli@bstdb.org, тел. (+30) 2310 290 586

• Сторінка банку:
• BSTDB website: https://www.bstdb.org/work-with-us/apply-for-

financing

З ким зв”язятись в банку

12

mailto:lsidorenko@bstdb.org
mailto:rmatkiwsky@bstdb.org
mailto:lmanastirli@bstdb.org
https://www.bstdb.org/work-with-us/apply-for-financing

