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Підтримка Світового Банку від початку вторгнення 
PEACE: Проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» 

Загальний обсяг мобілізованого екстренного фінансування: 17,8 млрд дол. США (переважно у зобов’язаннях 
та гарантіях донорів). Урядові програми в Україні, підтримані завдяки мобілізованим коштам проекту PEACE: 

• Пенсії 
• Соціальна допомога 
• Субсидії на житлово-комунальні послуги 
• Соціальна допомога для дітей з інвалідністю 
• Грантові виплати внутрішньо переміщеним особам 
• Виплати медичним закладам за програмою медичних гарантій 
• Зарплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій 

 
Загалом 26 активних проектів (13 кредитних проектів на майже 6 млрд дол. США) 
 
www.worldbank.org/en/country/ukraine 
 

 



Проект доступу до довготермінового  фінансування 
Загальний обсяг та термін проекту: US$250 млн, Червень 2023 
Імплементуюча установа: УкрЕксімБанк 
 -  Пряме кредитування 
 -  Кредитування через банки-учасники 
Банки-учасники : передумови участі: 
 -     Активи >1млрд гривень 

- Виконання пруденційних вимог регулятора включно із вимогою до мінімального розміру регулятивного капіталу 
- Звітність за МСФЗ, аудит 
- Адекватна організаційна структура для імплементації проекту  
- Максимальний розмір на банк – US$ 50 млн 

 

Основні вимоги до позичальників: 
 Приватна форма власності  
 Штат – до 1000 працівників з перевагою для МСП зі штатом 
до 250 працівників 
 Підприємство: 
 є експортно-орієнтованим або 
 з обсягами реалізації експортно-орієнтованим 

підприємствам ≥ 50% від загального обсягу реалізації  

Основні вимоги до субпроектів: 
 Сума субкредиту - не більше екв. 15,0 млн.  дол. США 

на 1 позичальника 
Співвідношення боргу до власного капіталу < 85:15 
Коефіцієнт покриття боргу >1:1 
 Терміни кредитування:  

  інвестиційних проектів – від 24 міс.  
  оборотного капіталу – від 6 міс. 

 Можливість рефінансування раніше понесених витрат 



Проект підтримки Фонду часткового гарантування 
кредитів малим фермерам у Україні 

Інструмент підтримки: Гарантії банкам на кредити видані малим фермерам 

Імплементуюча установа: Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (створений Кабінетом 
Міністрів у Січні 2021 року на підставі закону України Про Фонд часткового гарантуваннякредитів у сільському 
господарстві) 

Очікуваний початок пропозиції інструменту ринку: Липень 2023 року  

Перевага для банків учасників: зменшення кредитного ризику і навантаження на капітал  

Початковий капітал: US$ 20 млн (очікується в березні). Перспектива: US$ 100 млн  

Плече фонду: 1:4 

Покриття кредиту гарантією: до 50% тіла кредиту 

Термін кредиту: до 10 років 

 
Параметри які в стадії обговорення: 
• Вартість гарантії – обговорюється 
• Критерії прийнятності до банків учасників - обговорюються  
• Критерії прийнятності для позичальників – до 500 гектарів (додаткові обговорюються) 
 

 



Annex: World Bank Financial Sector engagement in Ukraine 

is structured around three main priority pillars  

Pillar I. Financial stability agenda 
 

 -  Financial Stability framework and Macro-prudential regulation 
 -  Micro-prudential regulation and supervision 
 -  Deposit Insurance and Bank Resolution framework 
 

Pillar II. Financial sector development agenda  
 

 -  SOBs governance reform 
 -  NPL resolution framework  
 -  Access to Finance for Small Farmers 
 -  Postal-banking 
  

Pillar III. Financial sector diversification agenda  
 

 -  NBFI regulatory reform, with special focus on Insurance Market 
 -  Payment Systems & FMI 
 -  Capital markets and Pension Pillar II 
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