Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк
України” (АТ "Укрексімбанк") створений 3 січня 1992 року згідно з Указом
Президента України №29 та 23 січня того ж року банк отримав свою першу ліцензію від
Національного банку України.
Сьогодні АТ «Укрексімбанк» – це публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого
належать державі в особі Кабінету Міністрів.
Структура АТ «Укрексімбанк» складається з Головного банку, 22 філії та 39
відділеннь і охоплює практично всю територію України.
За кордоном працює 2 представництва Банку – у м. Лондоні (Сполучене Королівство
Великобританії та Північної Ірландії) та м. Нью-Йорку (Сполучені Штати Америки).

Фінансування

проектів

у

галузі

енергоефективності,

охорони довкілля та інші пріоритетні проекти розвитку
місцевого приватного сектору, подолання наслідків змін
клімату та адаптації до них тощо.
Участники у фінансуванні
• Малі та середні підприємства (далі – МСП) з кількістю працівників до 250 осіб.
• Підприємства з середнім рівнем капіталізації (далі – ПСК) з кількістю
працівників від 250 до 3000 осіб.
• Приватні компанії (далі – ПК) з кількістю працівників від 3000 осіб.

Умови фінансування проектів:
• Сума проекту – до 50,0 млн. євро
• Частка фінансування за рахунок коштів ЄІБ – до 100 % вартості проекту

Особливості кредитування
• Закупівлі в рамках спільного з ЄІБ фінансування мають здійснюватися з
урахуванням вимог Європейського інвестиційного банку.
• Важливою умовою надання кредитів у рамках спільної з ЄІБ Програми є
дотримання позичальниками вимог законодавства України та Європейського
Союзу з питань охорони довкілля, наявність у них всіх необхідних дозволів на
реалізацію проектів.

Цілі Проекту - поліпшення доступу
експортно-орієнтованих малих і середніх
підприємств (МСП) до довгострокового
фінансування.

Участники у фінансуванні
• Приватні підприємства (більше ніж 50% у приватній власності)
• МСП (для цілей проекту – має менш ніж 1 000 найманих працівників)
• Експортно-орієнтовані підприємства
• Має задовільні фінансову структуру, організацію, керівництво, персонал,
фінансові та інші ресурси, потрібні для ефективного здійснення ним своєї
діяльності, включаючи виконання Субпроекту
• Діяльність підприємства не пов’язана з жодним із заборонених видів
діяльності
• Не знаходиться в місцевості України, яка переживає активний конфлікт
• Задовольняє вимогам рамкового документу з екологічного і соціального
менеджменту

Умови фінансування проектів:
• Максимальна сума кредитування: до еквіваленту 8 млн. дол. США.
• Строк фінансування до 36 місяців
• Валюта: долари США, євро, гривня

У грудні 2018 року АТ «Укрексімбанк» та

Європейський банк реконструкції та розвитку
(ЄБРР) уклали Кредитну угоду для реалізації Програми
кредитування мікро, малих та середніх підприємств
Участники у фінансуванні

• Приватні підприємства
• Річний товарообіг не більше екв. 50 млн. євро та валюту балансу не
більше екв. 43 млн.
• Кількість співробітників не більше 249
• Відсутність у переліку осіб, неприйнятних для ЄБРР
• Наявність усіх необхідних схвалень, дозволів та відповідність вимогам
українського чинного законодавства в сфері охорони навколишнього
середовища, соціального законодавства та законодавства в сфері
охорони праці та техніки безпеки

Умови фінансування проектів
• валюта субкредиту – гривня;
• сума субкредиту – до еквівалента 3,0 млн. євро;
• термін кредитування – від 18 місяців.

Програми фінансування

Кредитування оборотного капіталу

Кредитування придбання основних засобів

Інвестиційне фінансування

Фінансування зовнішньо-економічної діяльності

Документарні операції

Лізинг

Білоруський імпорт

Партнерська програма

Компенсації від КМУ агровиробникам

