
ОТП «Агро Фабрика» — фінансовий інструмент 
вирішення головних проблем аграріїв

ОТП БАНК АКТИВНО НАДАЄ ШИРОКИЙ СПЕКТР БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ АГРОБІЗНЕСУ З 1998 РОКУ ТА ЩОРОКУ НАРОЩУЄ 

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КОМПАНІЙ. ЗАДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПУ ДО ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ 

АГРОВИРОБНИКІВ ОТП БАНК ЗАПУСТИВ КОМПЛЕКСНУ ПРОГРАМУ, ЯКА ДОПОМАГАЄ ФЕРМЕРАМ ОТРИМАТИ КРЕДИТ У 

КОРОТКИЙ ТЕРМІН РАЗОМ ІЗ ГНУЧКИМ ПІДХОДОМ ДО ЗАСТАВИ. ЦЯ ПРОГРАМА ОТРИМАЛА НАЗВУ ОТП «АГРО ФАБРИКА». 

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО НЕЇ РОЗПОВІДАЄ ІВАН ЄРКО, ДИРЕКТОР «ОТП АГРО ФАБРИКИ».

—  ЧОМУ ОТП БАНК ВИРІШИВ ЗАПУСТИТИ 
«АГРО ФАБРИКУ»?

— ОТП Банк накопичив значний досвід у фінан-
суванні великих агрохолдингів, проте ми відчу-
вали, що середні агровиробники не отримують 
банківського фінансування та уваги у достатній 
кількості. У співпраці з IFC ми проаналізували 
ринкову ситуацію та провели аудит банківських 
процесів, й розробили продукт, що ідеально від-
повідає потребам середніх фермерів — ми наз-
вали його «Агро Фабрика». Це кредитний конве-
єр — швидко і просто при мінімальній заставі, 
або навіть без твердої застави взагалі. 

—  У ЧОМУ ОСОБЛИВІСТЬ ВАШОЇ ПРОГРАМИ 
ТА ЧИМ ВОНА ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ПРОПО-
ЗИЦІЙ ІНШИХ БАНКІВ?

— Клієнти мають можливість отримати до 8 млн 

грн в рамках «Агро Фабрики», при цьому:
1)  ОТП Банк — єдиний в Україні банк, який 

надає попереднє рішення протягом одного 
дня!

2)  Весь процес фінансування — від надання 
документів до отримання кредитних коштів 
на поточний рахунок клієнта — займає до 9 
робочих днів!

3)  Заставою може бути аграрна розписка або 
майбутній урожай!

4)  Ставка по кредиту стартує від 10,5% річних!

— ЯК ВАМ ЦЕ ВДАЛОСЯ? 
— 10,5% — це акційна ставка, яка працює, коли 
клієнти купують продукцію наших партнерів за 
рахунок кредитних коштів. Стандартна ставка 
на поточний момент не менш цікава — від 17% 
річних.

—  НА ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ КРЕДИТНІ КОШ-
ТИ?

— Перш за все, на засоби захисту рослин, насіння, 
добрива та дизельне паливо. Наразі актуальним є 
запит на фінансування під заставу готової продукції. 
З одного боку, це дозволяє клієнтам притримати зі-
браний врожай до кращої ціни, з іншого — вже за-
раз отримати оборотні кошти для закупівлі добрив 
за мінімальними цінами.

—  ЧИ КОРИСТУЄТЬСЯ «АГРО ФАБРИКА» ПОПИ-
ТОМ?

— Якщо говорити мовою цифр, то на поточний 
момент затверджено рішення кредитного комітету 
для 34 клієнтів на загальну суму 190 млн грн. Ми 
вважаємо це хорошим результатом! До кінця року 
плануємо видати 300 млн грн, а у наступному — як 
мінімум, вдвічі більше.


