
Додаток № 4 

до протоколу  №  40  від  27 грудня 2013 р. 

 засідання Спостережної ради 

кредитної спілки «Прибуткова» 

Голова Спостережної ради 

_______________________Сєрєбрєнніков Д.В. 
 

Умови надання кредитів членам кредитної спілки «Прибуткова» 

 

* - якщо здійснюється підприємницька діяльність понад 1 рік. Якщо здійснює діяльність менше 1 року, то має бути прибутковість на момент 

надання заявки на кредит. Якщо тільки створюється – на основі оцінки бізнес-плану 

** - мінімальна сума доходу. Визначатиметься залежно від суми кредиту та строку кредиту. Враховується: офіційний дохід – коефіцієнт 1, 

неофіційний дохід – коефіцієнт 0,75. 

*** - для пенсіонерів не потрібно 
 

 

Підвид кредиту Строк, місяців Порядок видачі 
Режим сплати відсотків та основної 
суми боргу 

Відсоткова ставка, 
% 

Мінімальна сума, 
грн 

Максимальна 
сума, грн Додаткові вимоги 

Комерційні кредити 

Комерційний 1 3-12 місяців однією сумою 

Періодична сплата відсотків і 

сплата основної суми в кінці строку 30,0 1000,00 20000,00 1) Прибутковість за підсумками попереднього року* 

Комерційний 2 12-60 місяців однією сумою 

Періодична сплата відсотків і 
сплата основної суми "рівними 

долями" 39,0 1000,00 30000,00 1) Прибутковість за підсумками попереднього року* 

Кредити, наданні для ведення особистих селянських господарств 

"Посівний" 1-3 місяці однією сумою 
Періодична сплата відсотків і 
сплата основної суми в кінці строку 29,5 500,00 15000,00 

1)Сукупний місячний дохід сім'ї > 2500 грн. **                                                                            
2) Наявність нерухомості 

"Сезонний" 3-12 місяців однією сумою 
Періодична сплата відсотків і 
сплата основної суми в кінці строку 36,0 500,00 15000,00 

1)Сукупний місячний дохід сім'ї > 2500 грн. **                                 
2) Наявність нерухомості 

"Фермерський" 12-60 місяців однією сумою 

Періодична сплата відсотків і 

сплата основної суми "рівними 

долями" 38,0 1000,00 20000,00 

1)Сукупний місячний дохід сім'ї > 3000 грн. **                                 

2) Наявність нерухомості 

Споживчі  кредити 

Споживчий 1 1 день - 1 міс однією сумою 

Періодична сплата відсотків і 

сплата основної суми в кінці строку 28,5 500,00 5000,00 1)Місячний дохід > 500 грн.**  

Споживчий 2 1-3 місяці однією сумою 
Періодична сплата відсотків і 
сплата основної суми в кінці строку 30,0 500,00 7000,00 

1) Місячний дохід > 500 грн. **                                             
2) Трудовий стаж  > 3 міс.***  

Споживчий 3 3-12 місяців однією сумою 

Періодична сплата відсотків і 

сплата основної суми в кінці строку 35,0 500,00 7000,00 

1) Місячний дохід > 500 грн. **                                             

2) Трудовий стаж  > 3 міс.*** 

Споживчий 4 12-60 місяців однією сумою 

Періодична сплата відсотків і 
сплата основної суми "рівними 

долями" 39 1000,00 15000,00 

1) Місячний дохід > 800 грн.  **                                              

2) Трудовий стаж  > 3 міс.***  

Кредити, наданні на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла 

"Житловий" 12-60 місяців однією сумою 

Періодична сплата відсотків і 
сплата основної суми "рівними 

долями" 37 5000,00 200000,00 

1) Сукупний місячний дохід сім'ї > 5000 грн.  **                               

2) Наявність нерухомості 


