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Спираючись на світовий досвід роботи у 

фінансуванні невеликих та середніх 

агровиробників, Укравіт у співпраці з ОТП Банк 

реалізував спрощений, прискорений та 

стандартизований підхід у фінансуванні 

фермерів та агрогосподарств

ДОСВІД



річних

ВІДСОТКОВА СТАВКА

місяців60,01%
УНІКАЛЬНІ УМОВИ



ПОПЕРЕДНЕ
рішення1день

6-9
днів

ГРОШОВІ
кошти за



передбачає лояльні та інноваційні 

підходи до застави. Так у заставу 

оформлюється майбутній врожай 

/ фінансова аграрна розписка /

сільськогосподарська техніка

або нерухомість (опціонально)

UKRAVIT
FINANCE



* часткова застава техніки дозволяє знизити ставку за кредитною лінією  на 2% річних (на період з 7 по 12 місяць)

ПРОДУКТ UKRAVIT FINANCE
Сума до 15 млн.грн. до 12 млн.грн.

Категорія клієнта Агро виробники (зернові, олійні)
Цільове призначення Купівля продукції ТМ «UKRAVIT» Купівля продукції ТМ «UKRAVIT» 

Застава
 Майбутній врожай/частково 

техніка, нерухомість*
Аграрна розписка/майбутній 

врожай

Відсоткова ставка, 
річних

1-6 місяць 0,01%
7-12 місяць 17% 19% 

Комісія за оформлення одноразово 1%

UKRAVIT
FINANCE



БАЗОВІ
вимоги до
позичальника

Земельний банк

Ведення
профільної
діяльності СЕЗОНІВ

ВІД 2

Га7500
НЕ ПЕРЕВИЩУЄ

Останній звітний рік

ПРИБУТКОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ



УМОВИ
роботи продукту

Дана програма призначена виключно
для фінансування покупок продукції
ТМ «UKRAVIT»

Зона дії - Україна, за винятком 
Республіки Крим та тимчасово 
окупованих територій

Цільове використання - оплата рахунків / фактур 
на адресу офіційних дистриб'юторів (згідно 
затвердженого списку кодів ЄДРПОУ)



ОПИС
короткий опис
роботи продукту

1 Після визначення потреби клієнта, дистриб'ютор направляє регіональному менеджеру в Банк (згідно географічного 
розташування клієнта, Додаток №1) наступну інформацію:

Шановні пані та панове, з метою максимальної швидкості обробки запитів на кредитування і проведення 
прескорінга клієнтів в регламентовані терміни, просимо Вас в обов'язковому порядку дублювати запит на 
кредитування з контактною інформацією клієнта на наступні електронні адреси:
Директор програм агронапрямку ОТП Банк Єрко Іван  ivan.yerko@otpbank.com.ua
Куратор програм агронапрямку ГО ОТП Банк Махініч Андрій     Andrii.MAKHINICH@otpbank.com.ua 

a Найменування клієнта та його контактна особа
b Рахунок / фактуру з розгорнутим переліком продукції

2 Банк протягом одного банківського дня проводить попередній аналіз і підтверджує попередній намір кредитування 
клієнта

3 В термін до 4 днів, Банком проводиться моніторинг засобів виробництва, збір документів з клієнтом і кредитний 
комітет Банку

4 Після позитивного рішення КК, протягом 4 днів виробляються оформлення застав, кредитних договорів та переказ 
грошей на розрахунковий рахунок клієнта

5 Банк контролює оплату клієнтом рахунку / фактури

6 Після отримання коштів від клієнта дистриб'ютор в повному обсязі перераховує їх на ТОВ «Укравіт агро»

Різниця в маржинальному доході компенсується формуванням додаткової накладної та відвантаженням товару на 
суму дистриб'юторської маржі від угоди на адресу дистриб'ютора



ПЕРЕЛІК
РЕГІОН ОБЛАСТІ МЕНЕДЖЕРИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА

Директор Агро Фабрики вся Україна Єрко Іван 067-216-39-19 ivan.yerko@otpbank.com.ua

Центральний регіон
Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська Савчук Дмитро 067-287-27-20 Dmytro_K.SAVCHUK@otpbank.com.ua

Вінницька Шевчук Оля 068-044-36-00 Olga_V.SHEVCHUK@otpbank.com.ua

Південний регіон Миколаївська, Одеська, Херсонська
Корибут Дмитро 066-153-19-33 Dmytro.KORYBUT@otpbank.com.ua

Калініченко Олег 096-952-46-91 Oleg.KALINICHENKO@otpbank.com.ua

Західний регіон
 Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, 

Львівська, Рівненська, Тернопільська, 
Хмельницька, Чернівецька

Гук Уляна 097-777-31-70 Uliana.GUK@otpbank.com.ua

Максимич Оксана 093-155-97-50 Oksana.MAKSYMYCH@otpbank.com.ua

Дніпропетровський 
регіон

Дніпропетровська, Кіровоградська Руслана Галенко 067-599-90-84 Ruslana.GALENKO@otpbank.com.ua

Запорізька Корольов Віталій 067-931-52-59 Vitalii.KOROLIOV@otpbank.com.ua

Харківський регіон  Полтавська, Сумська, Харківська
Калінін Олексій 068-303-12-93 Oleksii.KALININ@otpbank.com.ua

Пантюшенко Юлія 099-014-46-96 Yuliia.PANTIUSHENKO@otpbank.com.ua

контактів регіональних
менеджерів ОТП БАНК



Фахова допомога
по координації співпраці з банком:
контактна особа компанії «УКРАВІТ АГРО»

КОНТАКТИ

ОЛЕКСАНДР ВАЖИНСЬКИЙ
oleksandr.vazhynskyi@ukravit.ua
+380 67 2322 805



Розкрий енергію життя


