
Додаток №1 
до протоколу спостережної ради 

від 18.11.2020 №210 
набуває чинності 20.11.2020 р. 

Назва програми 
(підвиду кредиту) 

Строк 
від-до 
(міс) 

Сума 
від-до 
(грн.)* 

Розмір 
річної 

ставки, % 

Тип 
процентної 

ставки 

Забезпечен
ня 

Режим сплати процентів і основної 
суми кредиту 

Порядок видачі Особливі умови 

«На власний 
бізнес»  

 
(комерційний 
кредит» 

1-36 1000-
500000 

72 фіксована -застава, 
або 
-порука, 
або 
-неустойка 

-  періодична сплата процентів і 
періодична сплата рівних часток 
основної суми кредиту 
- періодична сплата процентів і 
основної суми кредиту «рівними 
долями» 
- періодична сплата процентів і сплата 
основної суми в кінці строку дії 
кредитного договору 
- сплата процентів і основної суми в 
кінці строку дії кредитного договору 

- надається у 
разовому порядку; 
- надається 
кредитною лінією 

При наданні комерційних кредитів – 
позичальник додатково надає належним 
чином завірені копії та оригінали документів 
(для огляду): виписка з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, наявні ліцензії, дозволи, 
фінансову та/або іншу звітність, тощо.   

«Аграрний кредит» 
 
(кредит на  ведення 
особистих 
селянських   
господарств) 

1-36 1000-
500000 

72 фіксована -застава, 
або 
-порука, 
або 
-неустойка 

-  періодична сплата процентів і 
періодична сплата рівних часток 
основної суми кредиту 
- періодична сплата процентів і 
основної суми кредиту «рівними 
долями» 
- періодична сплата процентів і сплата 
основної суми в кінці строку дії 
кредитного договору 
- сплата процентів і основної суми в 
кінці строку дії кредитного договору 

- надається у 
разовому порядку; 
- надається 
кредитною лінією 

Кредити надаються на господарську 
діяльність, яка проводиться без створення 
юридичної особи фізичною особою 
індивідуально або особами, які перебувають у 
сімейних чи родинних відносинах і спільно 
проживають, з метою задоволення особистих 
потреб шляхом виробництва, переробки і 
споживання сільськогосподарської продукції, 
реалізації її надлишків та надання послуг з 
використанням майна особистого селянського 
господарства, у тому числі й у сфері сільського 
зеленого туризму 

«Рефінансування» 
 
(споживчі кредити, 
інші потреби) 

1-36 1000-
200000 

48-76 фіксована -застава, 
або 
-порука, 
або 
-неустойка 

-  періодична сплата процентів і 
періодична сплата рівних часток 
основної суми кредиту 
- періодична сплата процентів і 
основної суми кредиту «рівними 
долями» 
- періодична сплата процентів і сплата 
основної суми в кінці строку дії 
кредитного договору 
- сплата процентів і основної суми в 
кінці строку дії кредитного договору 

- надається у 
разовому порядку;  
- надається 
кредитною лінією 

У разі виникнення у позичальника проблем з 
погашенням зобов’язань за діючим 
кредитним договором, він має право подати 
на кредитний комітету «Заяву на отримання 
кредиту» встановленого зразка та 
переоформити кредит на інший термін з 
новим  графіком платежів. В разі позитивного 
рішення кредитного комітету щодо 
реструктуризації такого договору шляхом його 
переоформлення, за позичальником 
зберігається право оформити новий договір із 
застосуванням процентної ставки за 
попереднім договором кредиту. Кредитний 
комітет має право вимагати додаткового 
забезпечення такого договору 
 



«Готівка» 
 
(споживчі кредити, 
інші потреби) 

1-36 1000-
500000 

72 фіксована -застава, 
або 
-порука, 
або 
-неустойка 

-  періодична сплата процентів і 
періодична сплата рівних часток 
основної суми кредиту 
- періодична сплата процентів і 
основної суми кредиту «рівними 
долями» 
- періодична сплата процентів і сплата 
основної суми в кінці строку дії 
кредитного договору 
- сплата процентів і основної суми в 
кінці строку дії кредитного договору 
 

- надається у 
разовому порядку;  
- надається 
кредитною лінією 

кредит надається готівкою з каси кредитної 
спілки, або, за бажанням позичальника, 
перераховується на картковий рахунок 
позичальника 

«Зручний кредит 
10-15-20»  
 
(споживчі кредити, 
інші потреби) 

15(16) 10000; 
15000; 
20000; 

66 фіксована -застава, 
або 
-порука, 
або 
-неустойка 

- періодична сплата процентів і 
основної суми кредиту «рівними 
долями» 

- надається у 
разовому порядку  

Сплата кредиту відбувається обумовленими 
частинами: 
При сумі кредиту 10000 грн./ щомісячний 
платіж складає 1000,00 грн. (крім останнього 
місяця) 
При сумі кредиту 15000 грн./ щомісячний 
платіж складає 1500,00 грн. . (крім останнього 
місяця) 
При сумі кредиту 20000 грн./ щомісячний 
платіж складає 2000,00 грн. . (крім останнього 
місяця) 
 

«На ремонт» 
 
(кредит а 
придбання, 
будівництво, 
ремонт та 
реконструкцію 
житла) 

1-36 1000-
500000 

60 фіксована -застава, 
або 
-порука, 
або 
-неустойка 

-  періодична сплата процентів і 
періодична сплата рівних часток 
основної суми кредиту 
- періодична сплата процентів і 
основної суми кредиту «рівними 
долями» 
- періодична сплата процентів і сплата 
основної суми в кінці строку дії 
кредитного договору 
- сплата процентів і основної суми в 
кінці строку дії кредитного договору 
 

- надається у 
разовому порядку;  
- надається 
кредитною лінією 

Кредит надається на ремонт квартири, 
будинку іншої нерухомості, шляхом видачі 
готівки з каси кредитної спілки або 
зарахування на картковий рахунок 
позичальника, або оплати рахунку з торгової 
організації 

 

«Товарний кредит»  
 
(споживчі кредити, 
інші потреби) 

1-36 1000-
500000 

50 фіксована -застава, 
або 
-порука, 
або 
-неустойка 

- періодична сплата процентів і 
основної суми кредиту «рівними 
долями» 

- надається у 
разовому порядку;  
- надається 
кредитною лінією 

Кредит надається шляхом  
- оплати рахунку магазину за обраний товар, 
або  
- шляхом зарахування на картковий рахунок 
позичальника, або  
-  готівкою з каси кредитної спілки (в цьому 
випадку позичальник зобов’язаний надати 
кредитній спілці підтвердження купівлі товару 
(товарний чек/накладну, тощо) 
 
 



 «Давайте 
знайомитись» 
 
(споживчі кредити, 
інші потреби) 

18 1000-
15000 

72 Фіксована -застава, 
або 
-порука, 
або 
-неустойка 

-  періодична сплата процентів і 
періодична сплата рівних часток 
основної суми кредиту 

- надається у 
разовому порядку 

Тільки для першого кредиту після набуття 
членства.  
Пільговий період – період, за який проценти 
не нараховуються. Дія пільгового періоду 
починається з дати оформлення кредиту та 
триває два календарних місяці.   Нарахування 
процентів починається з першого дня третього 
місяця.  
 

Мікрокредит до 14 
днів 

300-
3000 

365 фіксована  -неустойка - сплата процентів і основної суми в 
кінці строку дії кредитного договору 

- надається у 
разовому порядку; 

Кредит на строк до 14 календарних днів. 
Можлива пролонгація договору на 
аналогічний період за умови сплати 
нарахованих процентів. 
 

 

* розмір кредиту, наданого одному члену, не може перевищувати 20% капіталу кредитної спілки 


