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Кредити на купівлю основних засобів (приклади програм кредитування)1 

Банк Програма Строки 
Мінімальний 

власний внесок Ставки та комісії максимальна сума 

Укргазбанк 

Транспортні засоби для 
клієнтів МСБ (нові та 
БВ) 

до 5 років для придбання 
нових ТЗ країн Європи, 

США, Японії та Південної 
Кореї, крім ТЗ у разі їх 

інтенсивної експлуатації 
(регулярні 

пасажирські/вантажні 
перевезення, таксі тощо); 

до 3 років для інших 
транспортних засобів 20% 

гривня — від 18,0% 
долар США — від 8,5% 
євро – від 7,5% та 1% 
одноразової комісії. 

 Для придбання 
електромобілів та заміни 
авто з метою зменшення 

викидів : 
гривня — від 17,0% 

долар США — від 7,5% 
євро — від 6,0% 

до 80% ринкової вартості 
транспортного засобу або 
спецтехніки з ПДВ. У разі 

надання додаткового 
ліквідного забезпечення, 

можливе надання 
кредитних коштів у 

розмірі повної ринкової 
вартості 

Укрексімбанк 
Автотранспорт у  
кредит до 5 років 15% 

гривня від 17,50 
долар від 6,00 
євро від 5,60 100 млн. грн. 

                                                           

1 
 Умови наведені станом на 04.06.2018. Джерело-сайти банків 
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Банк Програма Строки 
Мінімальний 

власний внесок Ставки та комісії максимальна сума 

CREDIT 
AGRICOLE 

Кредит на автомобілі з 

автосалону ( за 

партнерськими 

програмами) До 60 міс 

Залежно від 
програми. Переважно 

— від 20% 

В залежності від партнера, 
строку користування та 

власного внеску 
За окремими програмами 
при суттєвому власному 

внеску - від 0,01%  

Глобус 

Кредити на автомобілі 

за партнерськими 

програмами До 7 років 10% 

Від 0,001% (залежно від 
програми, строку та 

внеску) 
2,5-3 млн. грн. (за 

окремими програмами) 

Укргазбанк 
Обладнання для 
клієнтів МСБ 

до 5 років для придбання 
виробничого обладнання 

виробництва  Європи, 
США, Канади, Японії та 

Південної Кореї; 
до 3 років для іншого 

обладнання 30%-40% 

гривня — від 18,0 % 
долар США — від 8,5 % 

євро – від 7,5 %  
та 1% одноразової комісії. 
Для еко-кредитів : гривня - 

від 17,0% 
долар США — від 7,5% 

євро — від 6,0% 

до 70% ринкової вартості 
виробничого обладнання 

з ПДВ, 
до 60% ринкової вартості 
іншого обладнання з ПДВ 

у разі надання 
додаткового ліквідного 
забезпечення, можливо 

надання кредитних коштів 
у розмірі повної ринкової 

вартості обладнання 
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Банк Програма Строки 
Мінімальний 

власний внесок Ставки та комісії максимальна сума 

Укрексімбанк 
Кредит на Обладнання, 
устаткування до 5 років 30% 

гривня від 17,50 
долар від 6,00 
євро від 5,60 100 млн. грн. 

Глобус 
Обладнання для 
клієнтів МСБ до 60 міс. 30% 

21% 
Комісія : 

1% для кредитів до 12 міс 
та 1,5% для кредитів понад 

12 міс. 1,5 млн. грн 

Глобус 

Спецтехніка для МСБ ( 
за партнерськими 
програмами) До 60 міс. 20% 

Від 14,8% 
та 1% разової комісії + 0,5% 

щорічної  

Ощадбанк 

 Придбання нових та 
б/в транспортних 
засобів та обладнання до 5 років 20% 

Від 17% + від 0,2% разова 
комісія 

Для аграріїв — від 16,9% + 
від 0,2% разова комісія 

За партнерськими 
програмами – переважно 
від 6,92%, але з окремими 

партнерами -  від 0,1% 20 млн.грн 
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Банк Програма Строки 
Мінімальний 

власний внесок Ставки та комісії максимальна сума 

Укрексімбанк 

Кредит на придбання 
нових товарів, 
вироблених у 
Республіці Білорусь  до 5 років 

від 15% для сг техніки 
та  ТЗ від 30% для 

обладнання, 
устаткування від 17,50%  в гривні 100 млн. грн. 

Укрексімбанк 

 
Кредитування у рамках 
Партнерської програми 
з продавцями об’єктів 
кредитування (існує 
можливість отримати 
фінансування за 
рахунок коштів 
міжнародних 
фінансових 
організацій) до 5 років від 15%  100 млн. грн. 

Марфін банк 

Придбання нового 
обладнання  та  
автотранспорту 

до 3 років — обладнання, 
до 5 років — транспорт   

23% - обладнання 
22,5% - транспорт  

1,5% разова комісія  
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Банк Програма Строки 
Мінімальний 

власний внесок Ставки та комісії максимальна сума 

Райффайзен 
Банк Аваль 

Інвестиційний кредит 
(на придбання 
транспорту та 
обладнання) до 60 міс. 20% 

17,5-18%; разова комісія за 
надання кредиту: 0,99%; 30 млн. грн. 

Укргазбанк 

Кредитування клієнтів 
МСБ на придбання 
нового обладнання, 
сільськогосподарської 
техніки та 
транспортних засобів, 
що вироблені в 
Республіці Білорусь. 
Програма передбачає 
відшкодування частини 
процентної ставки 
Урядом Республіки 
Білорусь; 

Обладнання — до 36 міс; 
транспорт — до 60 міс 

від 20% вартості сг  
техніки, ТЗ;  

від 25%  вартості 
обладнання  

від 9,0% річних та 1% 
одноразова комісія. Рівень 

компенсації складає 2/3 
розміру облікової ставки 
НБУ на дату укладення 

кредитного договору, але 
не більше 8% річних.  
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Банк Програма Строки 
Мінімальний 

власний внесок Ставки та комісії максимальна сума 

Укргазбанк 

Партнерські програми 
на купівлю сг техніки, 
автомобілів та 
обладнання   

Залежно від програми, 
мінімальні ставки 

знаходяться в інтервалі від  
7,8 % до 14,2%. Але за 

окремими програмами 
зустрічаються ставки від 

0,1%  

Укргазбанк 

Сільськогосподарська 
техніка для клієнтів 
МСБ 

до 7 років для придбання 

нової сг техніки  країн-

виробників  Європи, США, 

Канади, Японії та Південної 

Кореї; 

до 5 років для іншої сг 

техніки; 

до 3 років — для  

обладнання сг 

призначення 
 

гривня — від 18,0 % 
долар США — від 8,5 % 

євро – від 7,5 % 

до 80% ринкової вартості 
сг техніки/обладнання 
сільськогосподарського 
призначення з ПДВ.  
У разі надання 
додаткового ліквідного 
забезпечення, можливо 
надання кредитних коштів 
у розмірі повної ринкової 
вартості сг техніки 
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Банк Програма Строки 
Мінімальний 

власний внесок Ставки та комісії максимальна сума 

Укрексімбанк 
Агрокредит на сг 
техніку 

Для  
нової імпортної сг техніки 
(крім виробництва країн 

СНД) — до 60 місяців; 
для іншої 

сільськогосподарської 
техніки — до 36 місяців 

 
15% і більше — для 
нової 
сільськогосподарської 
техніки; 
20% і більше – для 
іншої 
сільськогосподарської 
техніки; 

гривня від 17,50 
долар від 6,00 
євро від 5,60  



  
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Громадська організація «Центр економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий Пульс»       м. Київ, пер. Куренівський 19/5, тел. (044) 461 79 85 

http://finpuls.com/ 8 

 
 
 

Банк Програма Строки 
Мінімальний 

власний внесок Ставки та комісії максимальна сума 

Південний 

Кредити на сг техніку 
за партнерськими 
програмами 

до 36 або до 60 міс за 
окремими програмами 25-30% 

Ставка переважно  від 9,8% 
до 16,50% (залежно від 
строку користування та 

обсягу власного внеску). 
За окремими програмами 
можлива нижча ставка (від 

6% та від 0,1%). 
Комісія за видачу кредиту – 
від 1% від ліміту договору. 

Комісія за оформлення 
кредиту – 500 грн. 

 
Щорічна комісія – 0,5% від 
залишку заборгованості. 

нова сільгосптехніка 
(рівномірний графік 

погашення) – до 75% від 
вартості сільгосптехніки. 
— Нова сільгосптехніка 
(нерівномірний графік 

погашення) – до 70% від 
вартості сільгосптехніки 

Райффайзен 
Банк Аваль  

Партнерські програми 
для аграріїв на купівлю 
сг техніки та 
обладнання до 60 міс. 20% 

4%-14,9%  (залежно від  
програми, строку та 

власного внеску); без 
комісії  
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Банк Програма Строки 
Мінімальний 

власний внесок Ставки та комісії максимальна сума 

Глобус 

Кредити на придбання 
сг техніки (за 
партнерськими 
програмами з 
виробниками) до 60 міс. 

20%  (за окремими 
програмами можливе 

кредитування без 
власного внеску) 

Від 0,001% (залежно від 
програми, строку та 

власного внеску). 
Разова комісія та 

щомісячна або щорічна 
(обсяг та періодичність 
залежать від програми) 

3 млн. грн. (за окремими 
програмами) 

CREDIT 
AGRICOLE 

Придбання 

агротехніки/ 
обладнання для 

агровиробників до 60 міс.  
Індивідуальна процентна 

ставка та разова комісія 1% 

до 75% від ринкової 
вартості 

сільськогосподарської 
техніки або обладнання, 

придбання якого 
фінансується, та до 90% за 

умови надання 
додаткового 

забезпечення 

МІБ 

Продукт 
«Інвестиційний» 
придбання 
нерухомості, 
обладнання, 
вантажних або до 60 міс. 

Покриття заставою 
100-200 % 

Від 19% - для кредитів у 
гривнях; 

9-13% - для кредитів у євро 
Разова комісія не більше 

2,5% 

Для мікропідприємств та  
ФОП – 25 тис євро; для 
МП – 100 тис євро; для 
середніх підприємств – 

250 тис. євро. 
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Банк Програма Строки 
Мінімальний 

власний внесок Ставки та комісії максимальна сума 

комерційних 
автомобілів 

Укргазбанк 

Нерухомість для 

клієнтів МСБ до 7 років 30% 

Від 18,2% + 1% разової 

комісії 

до 70% ринкової вартості 

нерухомості з ПДВ 

Укрексімбанк 

Кредити для 

придбання нерухомості 

та земельних ділянок 

під нерухомістю 

до 10 років — для 

фінансування офісних, 

торговельних та готельних 

будівель; 

до 7 років — інші об`єкти 

фінансування. від 30% 

гривня від 17,50 

долар від 6,00 

євро від 5,60 100 млн. грн. 

Марфін банк 

Кредит на купівлю 

комерційної 

нерухомості до 10 років  22,5% + 1,5% разова комісія  
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Банк Програма Строки 
Мінімальний 

власний внесок Ставки та комісії максимальна сума 

Глобус 

Нерухомість у кредит 

на вторинному ринку 

(в партнерстві з «К.А.Н. 

ДЕВЕЛОПМЕНТ»). До 7 років від 30% 

Від 9,9%. Разова комісія 

1,9%  

 




