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УКРЕКСІМБАНК СЬОГОДНІ 
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• Входить до групи найбільших системних банків України, 100 % 

акцій належить державі  

• Мережа банку* охоплює всю територію України (24 філії, 58 

відділень, Головний офіс) та має 2 представництва за кордоном 

– у Лондоні та Нью-Йорку  

• Універсальна фінансова установа, яка надає широкий спектр 

банківських послуг  

•Фінансує інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток різних 

галузей, перш за все підприємств-виробників 

експортноорієнтованої, імпортнозамінної продукції та 

агропідприємств  

•Залучає кредитні ресурси міжнародних фінансових організацій 

(МБРР, ЄБРР, ЄІБ) для підвищення ефективності економіки 

України в т.ч. за рахунок фінансування програм з 

енергоефективності  

 



НЕОБХІДНО ПРИДБАТИ НОВУ С/Г ТЕХНІКУ ? 
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Фінансуємо: 

 сільськогосподарську техніку та обладнання 

 

Переваги: 

 авансовий внесок від 15% 

 тривалий строк фінансування:  

- до 5 років для техніки іноземного виробництва  

- до 3 років для техніки вітчизняного виробництва та 

країн СНД  

 пільговий період погашення до 12 місяців 

 

 

 

 

 

 

 
 умови, наведені в пропозиції, є орієнтовними  

 

від 

17,5% 
гривня 

від 

7,1 % 
 дол. США 

від 

6,9 % 
євро 



Є ПОТРЕБА В РЕФІНАНСУВАННІ ВИТРАТ ПОНЕСЕНИХ РАНІШЕ 

НА ПРИДБАННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ? 

3 

Забезпечимо: 

  рефінансування понесених витрат на придбання 

    техніки (на протязі 360 днів від дати придбання) 

 

Переваги: 

 рефінансування до 80% витрат понесених   

  на придбання с/г техніки 

  строк фінансування  до 60 місяців 

 спрямування отриманих коштів на придбання нової 

техніки/обладнання, сировини, ЗЗР, добрив, 

запчастин тощо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 умови, наведені в пропозиції, є орієнтовними 
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від 

17,5% 
гривня 

від 

7,1% 
 дол. США 

від 

6,9 % 
євро 



ПАРТНЕРСЬКА ПРОГРАМА 
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Переваги обслуговування в АТ "Укрексімбанк" по 

Партнерській програмі : 

  

 68 Партнерів та 250 точок продажу по всій Україні   

 

 нижча за базову вартість кредиту; 

 

 відсутність прихованих комісій та платежів; 

 

 індивідуальні умови обслуговування та повний 

комплекс сучасних банківських послуг; 

 

 отримання надійного фінансового партнера – 

державного банку 

 

Сума кредиту  - від 50 тис. грн. до 30 млн. грн.  

або еквівалент в іноземній валюті  
 

Валюта - гривня, долар США, євро 

 

Процентна ставка  - пільгова ( в залежності від 

виду об’єкта кредитування та товаровиробника) 
 

Авансовий (власний) внесок  -  від 15% 
 

Забезпечення - об’єкт кредитування 
 

Об’єкт кредитування : 

 

Транспортні засоби; 

Сільськогосподарська техніка та с/г обладнання; 

Обладнання та устаткування 



НАШІ ПАРТНЕРИ 
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Є ПОТРЕБА ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ, ЩО БУЛА 

У ВИКОРИСТАННІ? 
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Фінансуємо: 

 сільськогосподарську техніку та обладнання, що 

були у використанні 

 

Переваги: 

 нижча вартість порівняно з новою 

 сезонний графік погашення 

 авансовий внесок від 20 % 

 

до 

5 
років 

до 

3 
 років 

від 

17,5

% 
 

строк 

експлуатації 

строк 

фінансування 

відсоткова 

ставка 

 умови, наведені в пропозиції, є орієнтовними 



Є ПОТРЕБА ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ ТА 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ВИРОБЛЕНИХ В 

РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ? 
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Фінансуємо: 

 сільськогосподарську техніку та транспортних 

засобів, вироблених в Республіці Білорусь 

 

Переваги: 

 можливість отримання кредиту за привабливою 

процентною ставкою 

 можливість отримання компенсації частини відсотків 

від  Уряду Білорусь в розмірі 2/3 облікової ставки 

НБУ, але не більше 8 % річних 

 сезонний графік погашення 

 

до 

5 
 років 

від 

9,5% 
 

авансовий 

внесок 

строк 

фінансування 

відсоткова 

ставка 

 умови, наведені в пропозиції, є орієнтовними 

від 

10 % 



ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА КОМПЕНСАЦІЇ 

АГРАРІЯМ 
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Надаємо можливість отримати 25 % * компенсації 

вартості придбаної сільськогосподарської техніки 

та обладнання вітчизняного виробництва. 
 

Необхідно: 

 Обрати необхідну техніку відповідно до 

затвердженого переліку 

 Відкрити поточний рахунок в гривнях в 

Укрексімбанку (якщо ще не має такого рахунку) 

 Здійснити оплату за обрану техніку з цього рахунку 

 Подати до філії Укрексімбанку заявку  та необхідні 

документи 
У разі відсутності необхідної суми Укрексімбанк може розглянути 

можливість надання кредиту на купівлю техніки 

 

www.minagro.gov.ua www.eximb.com 

* 

без  

урахування      

ПДВ 

 

Перелік техніки Перелік 

документів 



НЕОБХІДНІ КОШТИ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ 

ОБІГОВИХ КОШТІВ ? 
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Фінансуємо: 

 придбання запасних частин та здійснення ремонту 

сільськогосподарської техніки 

 закупівля ЗЗР, добрива, посівного матеріалу, 

паливно-мастильних матеріалів 

 інші поточні потреби 

 

Переваги: 

 пільговий період погашення до 9 місяців з 

урахуванням сезонності 

 відсутність прихованих комісій 

від 

17,5

% 

від 

0,25 

% 

до 

12 міс. 

кредитні  

кошти 

оформлення 

векселів 

строк 

фінансування 

 умови, наведені в пропозиції, є орієнтовними 



АВАЛЮВАННЯ ТОВАРНИХ ВЕКСЕЛІВ 
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НАШІ ПАРТНЕРИ 
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. 



НЕОБХІДНІ КОШТИ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ПРОЕКТІВ? 
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Фінансуємо : 

 нерухомість ( агропромислові комплекси , 

елеватори , будівлі та споруди )    

 земельні ділянки ( несільськогосподарського 

призначення ),  

 тварин , які будуть обліковуватися на рахунках 

основних засобів протягом строку кредитування  

 багаторічні насадження, які будуть обліковуватися 

на рахунках основних засобів протягом строку 

кредитування 

 корпоративні права  

Строк фінансування :  до 60 місяців  

Авансовий внесок : від 30 %  

 

Від 

17,5% 
гривня 

Від 

7,1% 
 дол. США 

 умови, наведені в пропозиції, є орієнтовними 

Від 

6,9% 
 євро 
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Філія АТ «Укрексімбанк» у м.Луцьку 

 

м. Луцьк, вул.Б.Хмельницького, 5. 

 

Савчук Неля Василівна, начальник підрозділу продажу роздрібних послуг 

тел. (0332) 77-78-56, (066)529-92-87 

e-mail: nsavchuk@lk.eximb.com 

 

Кушіль Наталія Павлівна, заступник керуючого філії  

(0332)77-41-06, (067)304-53-08 

e-mail: nkushil@lk.eximb.com 

 

eximb.com 

mailto:nsavchuk@lk.eximb.com
mailto:nkushil@lk.eximb.com
http://eximb.com/

