
                                                                                           
 

Ощадбанк спільно з Western NIS Enterprise Fund продовжує фінансування соціальних 
підприємств 

 
1 жовтня 2018 р., Київ, Україна. Ощадбанк спільно з Western NIS Enterprise Fund надали черговий 
соціальний кредит у рамках програми «Соціальне підприємництво». Його отримало ТОВ «Донтех Екс» з 
міста Дружківка Донецької області, яке спеціалізується на виготовленні дерев’яної тари для підприємств 
міста та активно допомагає переселенцям з зони АТО. Відходи виробництва у вигляді дров безкоштовно 
передаються на потреби малозабезпечених сімей та військових Дружківки. Також, на підприємстві 
працюють внутрішньо переміщені особи.  
 
Отримані кошти буде спрямовано на збільшення обсягів виробництва, що дасть можливість виходу на нові 
ринки збуту. Планується подальше розширення штату співробітників за рахунок внутрішньо переміщених 
осіб.  
 
«Для Програми соціального інвестування дуже важливо підтримувати ті підприємства, які разом зі 
своїм бізнес-планом пропонують максимальний соціальний ефект. На наше переконання, саме таким 
чином можна вирішити нагальні проблеми у громадах, особливо на сході України», – зазначив  Василь 
Назарук, Керівник Програми соціального підприємництва Western NIS Enterprise Fund.  
 
«Багато соціальних проблем можна вирішити за допомогою вдалої бізнес-ідеї. Всі в профіті. Це 
правильно. В здоровому середовищі бізнес має працювати на користь собі та суспільству. Ми знаємо – 
підтримувати розвиток цього соціального бізнесу надважливо, саме тому продовжуємо фінансування 
соціального підприємництва», – наголосив Андрій Пишний, голова правління Ощадбанку.  
 
Програма «Соціальне підприємництво» надає можливість підприємствам малого бізнесу та фізичним 
особам – підприємцям, які в рамках своєї діяльності забезпечують реалізацію соціальних проектів та 
ініціатив або вирішують певні соціальні проблеми незахищених верств населення, отримати кредит у 
національній валюті за ставкою від 5% до 10% річних. Перевага надається проектам на підтримку перш за 
все громадян України, що потерпіли від конфлікту на сході країни, у т.ч. вимушених переселенців з 
південних та східних регіонів, людей з інвалідністю, малозабезпечених жінок та представників інших 
незахищених соціальних груп.  
 

*** 
Ощадбанк – провідний український банк із найбільш розгалуженою мережею установ. Працює у всіх фінансових 
секторах. Серед його клієнтів підприємства малого і середнього бізнесу, а також найбільші компанії України. Він 
першим з державних банків розпочав впровадження стратегії розвитку. У вересні 2017 року Ощадбанк запустив 
загальнонаціональну комплексну програму підтримки малого бізнесу «Будуй своє». Головною метою програми є 
підтримка підприємців на різних етапах розвитку бізнесу. 
 
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з 
капіталом 150 млн. дол. США, заснований за допомогою уряду США через Агентство США з міжнародного 
розвитку (USAID). Фонд має понад 20 років досвіду успішного інвестування в підприємства малого та середнього 
бізнесу. Загалом фонд інвестував 172 млн. дол. США в 127 компаній (приблизно 25 000 працівників) та зробив 
можливим залучення 1,5 млрд. дол. США в компанії України та Молдови. З 2015 року фонд реалізовує програму 
технічної допомоги в Україні та Молдові на загальну суму 35 млн. дол. США, 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. 

https://www.oschadbank.ua/ua/business/finansuvannya-biznesu/
https://buduysvoe.com/
http://www.wnisef.org/

