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Відділ ділових індустрій
(032) 297-58-77, (032) 297-59-80
E-mail: verlviv.mail@gmail.com , 
Fb: Ділові індустрії Львова

пл.Ринок, 1, каб. 103
Fb, Instagram cpp.lviv,  Email cpp.lviv@gmail.com
Тел.: (032) 254-60-15 (032) 297-57-64

Департамент 
економічного 
розвитку 
Львівська міська рада

Відшкодування відсотків за кредитами

Макс термін кредиту - 36 міс.

Перший внесок не < 30 %
вартості об’єкта кредитування

Критерії:
o реєстрація у м. Львові;
o діяльність протягом останніх 12 місяців;
o відсутність заборгованості;
o виробництво на території м. Львова;
o середня з/п – не < 7 000 грн.;
o кількість найманих працівників – не < 5 

осіб

Мін сума кредиту 200 тис. грн.

Розмір відшкодування - % ставка

Макс сума кредиту не > 3 млн. грн.

Ухвала ЛМР від 04.04.2019 №4790 «Про затвердження Положення про відшкодування суб’єктам 
господарювання з міського бюджету м. Львова частини відсотків за кредитами» зі змінами
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Фінансова підтримка суб’єктів господарювання для забезпечення стабілізації економічної ситуації у 
м. Львові у період виходу з карантину

ДП «Доступні кредити 5-7-9%»

Модернізація

Нові робочі місця

Будівництво/реконструкція 
виробничих приміщень

Придбання устаткування,
обладнання, інше

Енергозберігаючі проекти

Інвестиційні цілі

Платіжні термінали

Поповнення обігових коштів

Ековиробництво
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У національній валюті

До 31.12.2021 р.

Перший внесок – не < 20% 
вартості кредиту

• відшкодування - % ставка;
• частина % , не відшкодована за 

ДП «Доступні кредити»

Безперервна діяльність та 
відсутність заборгованості 

протягом 12 місяців станом 
на 1 березня 2020 року

Мін. сума кредиту – 20 тис.
Макс. сума кредиту – 3 млн.

Реєстрація та діяльність на 
території ЛМТГ (Львівської обл)

Мін. термін – 6 міс.
Макс. термін – 24 міс.

Ухвала ЛМР від 04.04.2019 №4790 «Про затвердження 
Положення про відшкодування суб’єктам господарювання 

з міського бюджету м. Львова частини відсотків за 
кредитами» зі змінами
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