
                                               

 

Створений за підтримки USAID фонд WNISEF виділить 10 мільйонів доларів США 

на новостворений фонд Horizon Capital для інвестицій в Україну та Молдову 

 

26 вересня 2022 року - Київ, Україна - Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) виділив 10 

мільйонів доларів США в рамках першого етапу формування фонду Horizon Capital 

Growth Fund IV, LP ("HCGF IV"), який перебуває під управлінням Horizon Capital, 

провідної інвестиційної компанії в Центрально-Східній Європі. Завдяки WNISEF компанії 

Horizon Capital вдалося залучити 125 мільйонів доларів США на першому етапі 

формування нового інвестиційного фонду, і тим самим перевищити цільовий показник у 

100 мільйонів доларів США, що стало можливим завдяки потужній та сталій підтримці 

існуючих інвесторів, зокрема WNISEF. За сприяння WNISEF та інших інвесторів, які 

долучилися до першого етапу формування фонду, Horizon Capital досягнув рекордно 

високого показника, зібравши 50% від кінцевої запланованої суми залученого капіталу в 

250 мільйонів доларів США, що стало найвищим результатом на першому етапі 

формування новоствореного фонду в історії компанії. З цієї нагоди голова ради директорів 

WNISEF, а також президент і головний виконавчий директор Фонду були присутні на 

церемонії підписання, яка відбулася сьогодні в лондонському офісі Міжнародної 

фінансової корпорації. Президент України Володимир Зеленський також взяв участь 

онлайн в офіційній частині заходу, присвяченого цій важливій події. 
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За понад 28 років роботи в Україні та Молдові Western NIS Enterprise Fund має ряд 

суттєвих здобутків: фонд інвестував 188 мільйонів доларів США у 136 компаній з понад 

26 000 працівників та відзначився своєю підтримкою під час створення Horizon Capital у 

2006 році. Об’єм активів під управлінням Horizon Capital, яка стала провідною 

інвестиційною компанією в Центрально-Східній Європі, перевищує 1,2 мільярда доларів 

США.  

«Після неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії, віроломно розпочатого 24 

лютого 2022 року, проблема залучення капіталу в Україні постала як ніколи гостро, - 

відзначила Ярослава З. Джонсон, Президент та Головний виконавчий директор WNISEF. – 

Малі та середні підприємства (МСП) є рушіями розвитку у всьому світі, не лише в Україні 

та Молдові. Розширення доступу до капіталу для цих гнучких, динамічних та 

інноваційних підприємств призведе до експоненціального зростання кількості МСП та 

масштабування їхнього впливу, що збільшить їхній внесок в економіку України під час 

війни, а також сприятиме економічному відновленню та відбудові країни після перемоги». 

Пані Джонсон завершила свою промову так: «Ми продовжимо активно сприяти 

економічному розвитку України та Молдови, створюючи робочі місця, надаючи капітал 

для відновлення приватного сектору, а також підтримуючи сталий, відповідальний, 

соціально-орієнтований та гендерно-диверсифікований поступ країни». 

 «Від імені Ради директорів ми дякуємо Агентству США з міжнародного розвитку 

(USAID) за грант у розмірі 150 млн. доларів США, завдяки якому WNISEF з 1994 року має 

змогу надавати суттєву підтримку розвитку України та Молдови, - зазначив Денніс 

Джонсон, голова Ради директорів WNISEF. – З початком повномасштабного вторгнення 

Росії в Україну ця підтримка тільки зросла. У березні 2022 року USAID продовжила 

термін діяльності WNISEF ще на 8 років – до 31 грудня 2030 року, сприяючи подальшому 

спрямуванню фінансових ресурсів в Україну та Молдову через наші флагманські грантові 



програми, а також дала змогу WNISEF здійснити нові інвестиції та взяти на себе 

зобов'язання щодо підтримки МСП в обох країнах. Ми вдячні керівництву WNISEF та 

нашій відданій команді професіоналів, які в переважній більшості працюють 

безпосередньо в Україні і Молдові, надаючи технічну допомогу та гранти гідним 

кандидатам з числа МСП, а також продовжуючи інвестиційні програми в той час, коли 

така підтримка найбільш необхідна».  

Олена Кошарна, Засновник і Головний виконавчий директор Horizon Capital, додала: 

«WNISEF підтримав створення Horizon Capital у 2006 році та від самого початку 

підтримує фонди цієї компанії, виділивши 25 мільйонів доларів США на її дебютний 

приватний фонд  з капіталом $132 млн., заснований у 2006 році,  потім ще $ 30 млн. 

на фонд із капіталом $200 млн., заснований у 2017 році після анексії Криму та окупації 

Донбасу. Сьогодні WNISEF виділяє $10 млн. для новоствореного фонду, заснованого 

після початку повномасштабного вторгнення Росії. Ми вдячні WNISEF та USAID за 

незмінну підтримку і обіцяємо зробити все можливе для того, щоб прибутки від цих 

інвестицій допомагали фінансувати важливі програми технічної допомоги в 

майбутньому». 

WNISEF підтримав HCGF IV спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку 

(ЄБРР), Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК), Deutsche Investitions und 

Entwicklungsgesellschaft (DEG) та дочірньою компанією KfW Group, Голландським банком 

розвитку (FMO),  Швейцарським інвестиційним фондом для ринків, що розвиваються 

(SIFEM) та Zero Gap Fund (заснованим у співпраці між The Rockefeller Foundation та John 

D. and Catherine T MacArthur Foundation). 

 

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих 

інвестицій з капіталом 150 млн доларів США, який має понад 28 років досвіду успішного інвестування у 

підприємства малого та середнього бізнесу. WNISEF фінансувався урядом США через Агентство США з 

міжнародного розвитку (USAID). У 2006 році з WNISEF виокремилася компанія Horizon Capital, в рамках 

діяльності якої було засновано п'ять фондів. Об’єм активів під управлінням цих фондів наразі перевищує 1,2 

мільярда доларів США. 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 забезпечує фінансування інноваційних, 

високоефективних програм, що спрямовані на здійснення реформ, та має на меті підтримати Україну та 

Молдову в складний час шляхом впровадження ефективної економічної політики та лідерства. 
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