
АГРОКРЕДИТИ
від ОЩАДБАНКУ:

ставка 0%

мінімальний пакет документів

рішення за три дні 

буде і хліб, і до хліба



обмежень за 
кількістю землі 
у обробці немає

ставка 0%
Ощад надає пільгові кредити аграріям у рамках 
державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» 
та державні гарантії на портфельній основі. 

До 31 травня 2022 року:

ставка для 
агроклієнта
становить 0%

строк 
кредитування –
6 місяців

сума кредиту –
до 60 млн грн

Основним забезпеченням може виступати державна гарантія в обсязі 
до 80% суми кредиту, що надається в рамках програми державних 
гарантій на портфельній основі.



мінімальний
пакет документів

Довідка щодо надходжень на поточні рахунки 
за останні 12 міс. клієнта сформована 
клієнтом, або у вигляді картки рахунку 31 з 1С,
або дані з клієнт-банку, або довідка з банку щодо
надходжень на поточні рахунки клієнта. Якщо 
обороти в Ощадбанку – формує Банк.

Фінансова звітність, форма №1 та № 2 річної 
звітності за останні 2 роки та квартальної 
звітності за останній звітний  період поточного 
року і аналогічний період попереднього року 
(в разі подання поквартальної звітності).

Розшифровка ст. 2000 форми №2 за 
відповідні періоди у вигляді довідки від 
клієнта власноруч сформованої,  або 
формат Word.

Довідка від Клієнта, про стан посівів, 
плани посівної, залишки готової продукції 
здійснена власноруч або у форматі Word

Установчі документи та документи 
на забезпечення (у разі наявності 
забезпечення).

Заявка – анкета клієнта



рішення
за три дні

Отримайте рішення від банку про 
видачу кредиту всього за три дні 
з моменту подачі документів.

Ми підтримуємо проведення посівної 
в загальнонаціональному масштабі, 
щоб Україна була з хлібом.

Ощадбанк – ваш надійний партнер 
та лідер у сфері агрокредитування.



вимоги до
позичальників

ФОП – резидент України / ЮО  – кінцеві 
власники є фізичними особами резидентами 
України

Виручка за рік  (ГПК) до 50 млн. євро 

Місце реєстрації: не можуть бути 
зареєстровані на тимчасово окупованих 
територіях

Термін діяльності від 12 місяців

Позитивна кредитна історія, без заборгованості 
за податками/зборами

Власний внесок від 20%

обмеження
не може бути особою КБВ якої є 
громадяни держави, визнаної 
Україною державою-агресором

за видом діяльності: виробництво 
та/або реалізація зброї, алкогольних 
та тютюнових виробів; надання 
нерухомості в оренду



0800 219-800

911MMSB@oschadbank.ua

oschadbank.ua/credits-msb

Ощадбанк отримав 
майже 700 заявок 
на кредитування 
посівної.

Понад 1 млрд грн 
банк уже спрямував 
на підтримку 
клієнтів-аграріїв.

Залиште заявку, 
щоб ми підтримали 
ваш бізнес!


