
Програма інвестування «Соціального підприємництва» 

Програма соціального інвестування фонд Western NIS Enterprise Fund 

спільно з Ощадбанком України щодо пільгового кредитування соціального 

підприємництва. 

Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз Фонд (Western NIS Enterprise Fund), 

юридична особа зареєстрована за законодавством США, що який в якості 

виконавця міжнародної технічної допомоги, яка надається Урядом США через 

Агентство США з міжнародного розвитку здійснює впровадження Програми, 

донором якої є Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку. 

Умови кредиту: 

• строк кредитування - до 3 років; 

•  сума кредиту - 250 000 - 2 350 000 грн.; 

• валюта кредитування - гривня; 

• процентні ставки за користування кредитом: о 

від 5,0% річних у гривні; 

• авансовий платіж - від 20% від вартості проекту (у випадку придбання 

основних засобів); 

• одноразова комісія при наданні кредиту - від 0,5% від суми кредиту; 

• форма надання - кредит/невідновлювана кредитна лінія; 

• погашення  кредиту - щомісячно рівними  частинами/індивідуальний 

графік; 

• сплата процентів - щомісячно. 

Мета програми: 

• підтримка соціально відповідальних підприємств малого бізнесу шляхом 
надання кредитів на економічно привабливих умовах; 

• сприяння підвищенню зайнятості населення та створенню нових робочих 
місць; 

• підвищення якості та ефективності надання соціальних послуг соціально 

незахищеним верствам населення. 

Суть продукту: 

Видача кредитів соціально відповідальним підприємствам на економічне 
привабливих умовах. Підтвердження статусу соціального підприємства 
здійснюється WNISEF. 

Профіль клієнта: 

• юридична  особа,   зареєстрована  відповідно  до  чинного  
законодавстві України та класифікована WNISEF як «соціальне 
підприємство»; 

• чистий дохід підприємства за останній календарний рік становить ні 

більше 80 млн. грн.; 

• • чітко прописана в офіційних документах клієнта соціальна мета його 
діяльності (механізм розподілу прибутку, де видно, скільки відсотків 



прибутку спрямовується на вирішення соціальних питань). 

5 простих кроків участі в програмі: 

1. заповнити аплікаційну форму (бізнес-план) та надіслати її на електронну 
адресу vnazaruk@wnisef.org, MSMB.00@oschadbank.ua: 

2. отримати позитивне рішення комітету Програми соціального 
інвестування та рекомендаційний лист (термін розгляду аплікаційної форми 
WNISEF - 10 робочих днів); 

3. на підставі рекомендаційного листа звернутись до Ощадбанку, зібрати і 
подати повний пакет документів для отримання кредиту (лише позитивне 
рішення банку щодо надання кредиту підприємству запускає механізм 
доступного кредитування за Програмою соціального інвестування WN1SEF); 

4. отримати кредит; 
5. щоквартально звітувати перед WNISEF щодо вирішення соціальних 

питань. 
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