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Кредити на поповнення обігових коштів (приклади програм кредитування)1 

Банк Програма Строки Ставки та комісії Максимальна сума 

Укргазбанк 

Оборотний капітал для 
клієнтів МСБ (під 

заставу  рухомого та 
нерухомого майна) 

до 12 місяців 
(до 18 місяців для 
сезонних бізнесів) 

гривня - від 18,0% 
долар США - від 8,7% 

євро – від 7,7% та 1% одноразової комісії.  
Для «Еко-кредитів»: гривня — від 17,0% 

долар США — від 7,7% 
євро – від 6,2% 

Залежно від обсягу 
застави 

Ощадбанк 
Поповнення обігових 

коштів до 3 років 
від 17,5% + від 0,2% разова комісія. Для аграріїв — 
від 16,9% + від 0,2% разова комісія. 

Залежно від обсягу 
застави 

Укрексімбанк 
Поповнення обігових 

коштів до12 міс 

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

Укрексімбанк 
Агрокредит 

«оборотний» до 12  міс 

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

                                                           

1 
 Умови програм наведені станом на 04.06.2018. Джерело-сайти банків. 
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Банк Програма Строки Ставки та комісії Максимальна сума 

Кредобанк 

Кредит та кредитна 
лінія на поповнення 

обігових коштів 

Кредит — до 24 
місяців – для ЮО, до 
12 місяців – для ФОП. 
Кредитна лінія — до 
24 місяців – для ЮО, 
до 18 місяців – для 

ФОП 

Фіксована - від 19,75% в UAH, від 6,25% в USD, від 
5,00% в EUR, від 6,50% в PLN. 
Змінна — UIRD 3M + 4,50% в UAH, від LIBOR 3M + 
6,00% в USD, від EURIBOR 3M + 5,25% в EUR 

До 420% від 
середньомісячного 

доходу 
позичальника 

Кредобанк 
Траншева кредитна 

лінія До 24 місяців 
Фіксована – від 17,75% річних. Розмір залежить від 

кількості днів користування траншем  

Марфін банк 

Відновлювальна 
кредитна лінія на 

поповнення обігових 
коштів (під поруку 

засновників) 

до 12 міс 
 (з погашенням 

заборгованості кожні 
3 міс) 21% річних у гривні 

15% від 
середньомісячної 

виручки 
позичальника за 
останній квартал 

Південний 
Кредити на поточну 

діяльність до 12 міс 

Ставка від 18%. Комісія за розгляд заявки – від 1000 
грн.; 
— за розрахункове обслуговування – 0,5% від суми 
видач 

Залежно від обсягу 
застави 
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Банк Програма Строки Ставки та комісії Максимальна сума 

Райффайзен 
Банк Аваль 

Кредитна лінія на 
поповнення обігових 

коштів до 18 місяців 17,5-19%. Разова комісія — 0,99% 30 млн. грн. 

ТАСкомбанк 
Кредит на поповнення 

обігових коштів до 12 міс Ставка індивідуально та разова комісія 1% 

до 4-х 
середньомісячних 

виручок від 
реалізації продукції 

підприємства за 
останні 12 місяців 

МІБ 

Кредит на поповнення 
обігових коштів ( під 
заставу рухомого та 
нерухомого майна) 36 міс. 

Від 18 %  для кредитів в гривнях; 
9-13 %  для кредитів в євро 
Комісія максимум 2,5% 

Залежно від обсягу 
застави 

Глобус 

Програма 
кредитування 

агропідприємств 
«Хлібороб» 

(поповнення обігових 
коштів) 

36 міс. (з погашенням 
кожні 12 міс.) 

Від 16%. Комісії: щорічна 1% від суми ліміту та 
щомісячна 0,5% від середнього залишку 
заборгованості за розрахунковий період 

3 млн. грн.  
(до 60% вартості 

посівної компанії) 
 




