
Презентація-Ярмарок «Фінансування малого та середнього бізнесу 

лізинговими компаніями» 

Запрошуємо представників малого та середнього бізнесу взяти участь у Презентації-
Ярмарку «Фінансування малого та середнього бізнесу лізинговими компаніями». 

За 9 місяців 2018 року підприємства України отримали в лізинг техніки та обладнання на 
суму понад 17 млрд грн. Пропонуємо і Вам дізнатися про те, як Ви можете оптимізувати та 
розвинути свій бізнес за рахунок фінансування від лізингових компаній. 

Під час заходу у Вас буде можливість прослухати презентації про суть та види лізингу, його 
переваги для бізнесу, отримати інформацію про особливості лізингових умов для різного 
обладнання та техніки, а також ознайомитися з пропозиціями від провідних лізингових 
компаній України. 

Дата : 06 лютого 2019 року, початок о 10:00. 
Місце проведення: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, Черкаська обласна рада, мала сесійна 
зала. 
Організатор: Асоціація «Українське об'єднання лізингодавців». 
За підтримки Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору». 
Технічний супровід: Національна   асоціація   сільськогосподарських дорадчих служб 
України. 

Участь у заході безкоштовна. Учасникам надаються роздаткові навчальні матеріали. Для 
участі у Презентації-Ярмарку просимо зареєструватися за посиланням: 
http://bit.ly/Cherk_06022019 
Участь буде підтверджено кожному учаснику особисто. 

 

Програма 

Зал презентацій Зал ярмарку 
09.30-10.00 Реєстрація учасників. Вітальна кава Спілкування з провідними 

лізинговими компаніями 
України - учасниками 
Асоціації «Українське 

об'єднання лізингодавців». 

10.00-10.15 Відкриття. Вітання. Прес - брифінг 

10.15-1- .̂00 Презентація «Фінансовий та оперативний 
лізинг: поняття та основні характеристики. 
Розрахунок лізингових платежів. Лізинг та 
кредит: ключові відмінності» 

11.00-11.30 Презентація «Лізинг комерційних 
автомобілів» (мікроавтобуси, вантажні 
автомобілі) 

11.30-12.00 Презентація «Лізинг легкових автомобілів» 
12.00-12.30 Презентація «Лізинг сільськогосподарської 

техніки» 
12.30-13.00 Презентація «Лізинг обладнання» / «Лізинг 

вживаних авто» 
13.00-14.00 Час запитань та відповідей. Кава 

http://bit.ly/Cherk_06022019


Презентації будуть акцентовані на практичних питаннях та прикладах залучення коштів 
для розвитку бізнесу малих та середніх підприємств, а тому будуть корисними для тих, хто 
зацікавлений у наступному: 

• Як оптимізувати грошові потоки та отримати обладнання для збільшення прибутку. 
• Як отримати податковий кредит на 100% вартості при сплаті лише авансу? 
• Що є вигідною альтернативою банківському кредиту? 
• На що потрібно звернути увагу при оформленні договору фінансового лізингу? 
• Популярний інструмент фінансування, яким користуються 43% малого та середнього 

бізнесу в Європейському Союзі та 8 з 10 в США. 
• Як отримати техніку та обладнання і при цьому мати привабливий баланс для 

подальшого кредитування? 

На ярмарку лізингових продуктів будуть представлені провідні компанії галузі -
учасники Асоціації «Українське об'єднання лізингодавців». Станом на 30.09.2018 
загальний обсяг портфелю лізингових компаній - членів Асоціації «Українське об'єднання 
лізингодавців» становить 15,186 млрд грн. 

Довідкові матеріали 
Інформація про обсяги фінансування лізинговими компаніями - учасниками Асоціації за посиланням: 
https://bit.ly/2ToCPQ3 
Дослідження  Проекту  USAID  «Трансформація  фінансового  сектору»  -  «Лізингова  галузь  в  Україні: 
тенденції та рекомендації для зростання» за посиланням: https://bit.ly/2LOqxhi 

https://bit.ly/2ToCPQ3
https://bit.ly/2LOqxhi

