
ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E0E2F00448AA100 
Підписувач Драганчук Юрій Олегович
Дійсний з 16.03.2022 15:14:12 по 16.03.2024 15:14:12

Міністерство фінансів України

Н;z$4#76@'SfLО
14040-11/5 від 16.01.2023

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу

проекту (програми)
 Фінансування малих та середніх підприємств у рамках Східного партнерства – Етап ІІ

Піврічний/річний/заключний 
(зазначити необхідне)

Річний

Період звітування 01.01.2022-31.12.2022
1. Вихідні дані проекту (програми)

Партнер з розвитку Європейський Союз через Кредитну установу для 
відбудови (KfW)  

Бенефіціар Міністерство фінансів України
Юридична адреса: вул. Грушевського, 12/2, 01008, 
Київ

Реципієнт Фонд розвитку підприємництва
Юридична адреса: вул. Інститутська, 9, 01601, Київ
Код ЄДРПОУ: 21662099

Номер реєстраційної картки проекту реєстраційна картка №4160 від 19.08.2019
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

Узагальнені результати реалізації 
проекту (програми) в кількісних 
та/або якісних показниках 

Банки-партнери ФРП мають зацікавленість в 
отриманні кредитів в національній валюті для 
наступного кредитування інвестиційних проектів 
МСП, а також консультаційної підтримки в рамках 
Проекту

Посилання на інтернет-ресурси, де 
розміщено інформацію про 
результати реалізації проекту 
(програми) та інші матеріали або 
документи, розроблені в рамках 
проекту (програми)

Результати реалізації Проекту та відео з історіями 
успіхів МСП, які взяли участь у Проекті, доступні 
для ознайомлення на офіційних джерелах інформації 
за наступними посиланнями:

https://bdf.gov.ua/uk/news/ogolosheno-rezultati-
proyektu-pidtrimka-malih-i-serednih-pidpriyemstv

https://bdf.gov.ua/uk/stories

https://bdf.gov.ua/uk/news/category/4

https://www.facebook.com/FinancEast/

https://fb.watch/v/6uplL6dWn/

https://podcasts.nv.ua/ukr/episode/3368.html?fbclid=IwA
R0YMdalcF-
tXtndpjJZrDO5g2vmatSJSuJKD9UB9KH8rBdxYv2DBy
hRlLA

https://soundcloud.com/radio-nv/noviy-ranok-yak-
dopomogti-pdprimtsyam-buti-uspshnimi-yak-spriyati-
khnomu-
rozvitku?fbclid=IwAR3TKTQKlHhaZC5lmK96Djmhlw
UUbbK6WNMMUML9x7wtxWHNCRDhgPmXYX0

https://www.epravda.com.ua/projects/msp/2021/04/14/67
2829/
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https://www.epravda.com.ua/projects/msp/

https://www.youtube.com/channel/UCky-
nTQ9I9Y7UZkyWptueWA

https://eu4business.org.ua/success-stories/dentistry-
without-pain-what-is-unique-and-how-the-clinic-in-
mykolaiv-survived-during-the-war/

https://wz.lviv.ua/news/473580-zamist-shaf-
protytankovi-izhaky?fbclid=IwAR375KGRfcB0_Xv-
4mPXfA_OnApT5-
yzGp38bni65w5cLwcMXo1EGsbCp5k

https://rivnepost.rv.ua/news/eko-pakuvannya-
sukhpaykiv-dlya-viyskovikh-yak-rivnenske-
pidpriemstvo-zberihae-kolektiv-ta-dopomahae-
ukraintsyam?fbclid=IwAR19WYnoVGvh5merheaSFlOr-
zzGDja-FxMSLboVzRF2i3_wumVM6hP3awM

https://provce.ck.ua/fermery-z-cherkashchyny-popry-
viynu-pratsiuiut-ta-nadaiut-dopomohu-tym-khto-tsoho-
potrebuie/

https://kurs.if.ua/economic/do-pochatku-vijny-u-nas-
bulo-bagato-planiv-pidpryyemstvo-z-ivano-
frankivshhyny-pro-biznes-v-novij-realnosti/

https://te.20minut.ua/novini-kompanij/mi-svoyu-robotu-
polishati-ne-maemo-prava-fermerske-gospodarstvo-z-
tern-11683790.html

Загальна сума витрачених під час 
реалізації проекту (програми) коштів 
міжнародної технічної допомоги на 
кінець звітного періоду (за 
наявності),
у тому числі за категоріями:

1 583 001,11 євро

послуги з організації тренінгів, 
навчання, опитування, інформаційні 
кампанії

послуги з організації тренінгів, 
навчання, опитування, інформаційні 
кампанії

0,00 євро

консультаційні послуги

(за Договором між ФРП та PR-
агенцією Брендком про надання 
консультаційних послуг з 
комунікаційних заходів)

92 220,00 євро

реалізовані комунакаційні 
заходи з поширення 

інформації про Проект 

зйомки відео з історіями успіху МСП, які взяли 
участь у Проекті, з розміщенням такої інформації на 
офіційному веб-сайті ФРП, сторінках ФРП в Фейсбук 
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- «FinancEast» та «Фонд розвитку підприємництва», а 
також на Youtube-каналі «Фонд розвитку 
підприємництва»;

таргетоване рекламування публікацій/постів на 
сторінці ФРП в Фейсбук та відео з історіями успіху 
МСП на Youtube-каналі «Фонд розвитку 
підприємництва»;

підготовено оновлені матеріали щодо поточного 
стану справ у бізнесі МСП (після початку 
повномасштабних воєнних дій), історії успіху яких 
раніше були відзняті, з розміщенням такої інформації 
на офіційному веб-сайті ФРП, сторінці ФРП в 
Фейсбук - «FinancEast», а також з поширенням 
інформації в регіональних медіа (посилання на статті 
зазначені вище);

підготовлено друковані брошури з історіями успіхів 
МСП, що взяли участь у Проекті.

виплата компенсації валютних 
збитків

1 490 781,11 євро

обладнання 0,00 євро

будівельні, ремонтні роботи, 
технічний нагляд

0,00 євро

адміністративні витрати виконавця 0,00 євро
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії 
результативності проекту (програми)

Заплановані результати 
на кінець звітного 

періоду

Фактичні результати на 
кінець звітного періоду

Доступ до фінансування

Якість кредитного портфелю

Загальна кількість 
кредитних договорів, 
укладених з МСП в 
рамках Проекту ФРП 
«Підтримка малих та 
середніх підприємств» 
(далі – Проект ФРП ІІ) – 
більше 380 од.

Загальна сума 
кредитних коштів, 
наданих МСП в рамках 
Проекту ФРП ІІ - EUR 
35 млн. (еквів.)

Частка проблемних 
кредитів (ЧПК> 90д) у 
валовій сумі кредитів 
рефінансованого 
портфелю МСП <= 5%

Загальна кількість 
кредитних договорів, 
укладених з МСП в рамках 
Проекту ФРП ІІ станом на 
01.12.2022 складає 439 од. 
(дані на 31.12.2022 будуть 
надані банками в кінці 
січня 2023 року).

Загальна сума кредитних 
коштів, наданих МСП в 
рамках Проекту ФРП ІІ - 
EUR 34,83 млн. (екв 1 356,5 
млн. грн.)

Частка проблемних 
кредитів (ЧПК> 90д) у 
валовій сумі кредитів 
рефінансованого портфелю 
МСП складає 4,19% станом 
на 01.12.2022



4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)
Допомога ЄС у вигляді відшкодування збитків від курсової різниці, що виникає внаслідок 
зміни курсу гривні до євро у період між видачою кредитів банкам-партнерам ФРП та їх 
погашенням, повністю відповідає потребам ФРП та установам/банкам-партнерам.
Завдяки фінансовій допомозі ЄС на відшкодування валютних збитків ФРП в рамках позики 
Уряду Німеччини, в Україні була запроваджена модель кредитування МСП у національній 
валюті, яка у поєднанні з програмами компенсацій процентів від місцевих органів влади 
забезпечила доступне фінансування інвестиційних проектів малих та середніх підприємців, 
що повністю відповідає меті проекту.

24.06.2021р. ФРП отримав від KfW перший платіж на відшкодування збитків від курсової 
різниці в сумі EUR 64 250,28. Фактична сума зарахованих на рахунок ФРП коштів склала 
EUR 64 234,22 (за вирахуванням комісії банку-кореспондента Deutsche Bundesbank в сумі 
EUR 16,06 за перерахування коштів з Німеччини).
13.07.2022р. ФРП отримав від KfW другий платіж на відшкодування збитків від курсової 
різниці в сумі EUR 1 400 487,74. Фактична сума зарахованих на рахунок ФРП коштів склала 
EUR 1 400 487,74.
18.11.2022р. ФРП отримав від KfW третій платіж на відшкодування збитків від курсової 
різниці в сумі EUR 26 043,09. Фактична сума зарахованих на рахунок ФРП коштів склала 
EUR 26 043,09.

5. Проблемні питання та/або пропозиції
Відсутні

Заступник Міністра з
питань європейської інтеграції         Юрій ДРАГАНЧУК


