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Регіональний фонд підтримки  

підприємництва по Чернігівській 

області

 Створений в 2000 році

 Неприбуткова організація

 Засновники:

- Чернігівська обласна державна адміністрація

- Чернігівська обласна рада

- Український фонд підтримки підприємництва



Послуги, які надає Фонд
малому та середньому бізнесу:

Надання кредитно-фінансової підтримки;

Консультативно-інформаційна підтримка;

Участь в розробці місцевих програм підтримки і розвитку
підприємництва;

Проведення семінарів та тренінгів для підприємців та осіб, які
бажають розпочати власну справу;

Бізнес-навчання для молоді;

Допомога суб'єктам підприємництва у складанні бізнес-планів



Фінансова підтримка бізнесу:

 Пільгове кредитування на умовах співфінансування;

 116 проектів на суму  25,9 млн грн;

 Ресурси: кошти обласного та місцевих бюджетів;

 Створено понад    625 робочих місць.



Базові критерії відповідності 
інвестиційних проєктів суб’єктів 

бізнесу:

 належність до суб’єктів малого або середнього підприємництва Чернігівської 
області;
 частка державної власності не більше 25 %;
 частка власності нерезидентів України не більше 25%;
 прибуткова діяльність підприємства та позитивна кредитна історія;
 сума фінансування не більше 1000,00 тис. грн., за погодженням Наглядової 
ради Державної організації “Регіональний фонд підтримки підприємництва по 
Чернігівській області” – понад 1000,0 тис.грн;
 термін фінансування до 5-ти років, пільговий період до 6-ти місяців;
 забезпечення кредиту (застава майна, банківська гарантія, договір поруки або 
страхування фінансового ризику);
 власний внесок у проєкт не менше 25 %;
 окупність проєкту;
 соціальна спрямованість інвестиційного проекту;
 напрямки фінансування, визначені у відповідності до обласної Програми 
розвитку малого і середнього підприємництва.



Пріоритетні напрямки підтримки малого і 
середнього підприємництва області 

- сільське, лісове та рибне господарство;
- машинобудування, виробництво машин та устаткування;
- легка промисловість;
- деревообробна промисловість та виробництво будівельних матеріалів;
- будівництво та ремонтно-будівельні роботи;
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, 
приладобудування та інформаційних технологій;
- виробництво електроенергії з відновлювальних джерел енергії та відходів, 
альтернативних видів палива, виробництво опалювальних приладів, які працюють на 
твердому паливі, впровадження енергозберігаючих технологій;
- запровадження виробничих процесів з використанням місцевої сировини та відходів 
виробництва, організація переробки сміття;
- туристична та рекреаційна сфери;
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок;
- громадське харчування;
- надання платних послуг населенню, в тому числі транспортних, побутових, 
посередницьких, інформаційно-консультаційних тощо;
- виробництво продуктів харчування;
- охорона здоров’я та соціальна сфера.



“Ремонт та дооснащення садиби “Стара
пристань” с. Кладьківка Куликівського р-ну 

(сільськицй туризм) – 180,0 тис. грн.



“Відкриття автомийки
самообслуговування на 4 автомісця” м. Ічня 

(надання послуг населенню) – 1600,0 тис. 
грн.



“Налагодження виробництва

поліпропіленових мішків ” м. Чернігів (переробна 

промисловість) – 700,0 тис. грн.



Навчальні заходи для молоді: 

Молодіжна школа бізнесу



Семінари-тренінги для молоді



Семінари для підприємців



Семінари для осіб, що бажають 
розпочати власну справу



Семінари з підтримки сільського 
туризму



Адреса  ДО “РФПП по Чернігівській області”

Україна, 14000, м. Чернігів,

вулиця Преображенська, 12, ІІ-ІІІ поверх

tel / fax: +38 (0462) 66-53-09,

(067)524-36-65

e-mail: fondppcn@ukr.net

http://rfpp.cn.ua/


