
                 

 

Western NIS Enterprise Fund надав кредит під 5% річних ГО «Туристсько-
спортивний клуб «Манівці» 

 

8 лютого, 2017 року, Київ, Україна – В рамках Програми Соціального інвестування, Western NIS Enterprise 
Fund (WNISEF) надав кредит під 5% річних у ПАТ «Кредобанк» Львівській міській громадській організації 
«Туристсько-спортивний клуб «Манівці». Отримувачем кредиту є ФОП Ступко Софія, соціальний 
підприємець, що підтримує "Туристсько-спортивний клуб "Манівці". 

Виданий у Кредобанку за фінансової підтримки WNISEF кредит забезпечить облаштування території у с. 
Березина для організації наметового містечка, купівлі власного транспортного спорядження для 
вантажних та пасажирських перевезень, розширення асортименту ігрового спорядження, створення веб-
сайту присвяченого корпоративному відпочинку, прокату спорядження та автоматизованої системи 
продажу індивідуального відпочинку. 

«Для нас одержання кредиту - це можливість зробити великий крок вперед, - розповідає Софія Ступко, 
- адже оскільки наш бізнес наразі сезонний (з квітня по жовтень), взимку маємо час для розвитку, але 
бракує для цього коштів. Тож, завдяки WNISEF отримали чудову можливість підготуватись заздалегідь 
та збільшити оберти. А в кінцевому результаті - збільшити підтримку наших соціальних проектів». 

Соціальну підприємницьку діяльність клуб «Манівці» розпочав у 2008 році для фінансування соціальних 
заходів та закупівлі спорядження для проведення безкоштовних тренувань з водного, пішого, гірського та 
спелеотуризму для дітей та підлітків. Відтоді за рахунок одержаного прибутку було також дофінансовано 
та надано необхідне спорядження та обладнання для проведення громадською організацією численних 
щорічних заходів, збудовано один з найвищих в Україні відкритих скеледромів, а також перший в Україні 
соціальний мультиспортивний зал у Львові, який відвідує до 700 осіб щороку. У 2015 було розпочато 
створення спортивно-рекреаційного центру у с. Березина Миколаївського району Львівської області – 
перетворення зруйнованої насосної станції на об’єкт, що поєднуватиме у собі спортивну школу для 
місцевих дітей та підлітків, та відпочинковий комплекс, що фінансово забезпечуватиме діяльність школи. 
Не менше 30% прибутку туристичного клубу «Манівці» скеровується на соціальні цілі. 

«За клубом «Манівці» я спостерігаю вже понад 5 років і дуже радий, що саме вони отримали кредит на 
розвиток рекреаційного бізнесу, який має на меті популяризацію здорового способу життя серед дітей, 
підлітків та молоді. Це перший кредит, підтриманий нашим фондом, спрямований на таку цільову 
аудиторію і на організацію змістовного дозвілля. Сподіваюся, це суттєвий поштовх до реалізації нових, 
креативних, спортивних і туристичних проектів» - зазначив Василь Назарук, Керівник Програми 
соціального інвестування WNISEF. 

Програма Соціального інвестування WNISEF спрямована на забезпечення підтримки приватних 
підприємств та фізичних осіб-підприємців з метою досягнення соціального та екологічного впливу в 
Україні через створення механізму доступного кредитування спільно з банківськими установами, надання 



тренінгових та консультаційних послуг, коучингу і наставництва. З початку Програми фондом WNISEF вже 
надано 12 кредитів під 5-10% річних для соціальних підприємств у різних регіонах України.  

*** 

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з 
капіталом 150 млн доларів США, заснований за фінансування уряду США через Агентство США з міжнародного 
розвитку (USAID). Фонд має понад 20 років досвіду успішного інвестування у підприємства малого та середнього 
бізнесу. Загалом, фонд інвестував 168 млн. доларів США у 118 компаній із приблизно 25 000 працівників та зробив 
можливим залучення 1,5 млрд доларів в компанії України та Молдови. 

З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та Молдові на загальну суму $35 млн, основними 
елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне інвестування та економічне 
лідерство. WNISEF фінансує інноваційні, високоефективні програми, що спрямовані на здійснення реформ та 
змінюють життя звичайних людей в Україні та Молдові. www.wnisef.org. 

 

http://www.wnisef.org/

