
Додаток № 2 

до протоколу  №  88  від  31 серпня 2017 р. 

 засідання Спостережної ради 

кредитної спілки «Прибуткова» 

Голова Спостережної ради 

_______________________Сєрєбрєнніков Д.В. 

 

Умови надання кредитів членам кредитної спілки «Прибуткова» 

Підвид 

кредиту 

Строк, 

місяців 

Порядок 

видачі 

Режим сплати процентів та 

основної суми боргу 

Процент

на 

ставка, 

% 

Мінімальн

а сума, грн 

Максималь

на сума, грн Додаткові вимоги 

Комерційні кредити 

«Комерційний-

експрес» 

від 1 дня 

до 1 

місяця   

однією 

сумою 

Сплата процентів і основної 

суми кредиту в кінці строку 

дії кредитного договору 35,0 1000,00 100000,00 

1) Прибутковість за 

підсумками попереднього 

року* 

«Комерційний 

-Оборотний» 

3-12 

місяців 

однією 

сумою 

Періодична сплата процентів 

і сплата основної суми в 

кінці строку  дії кредитного 

договору 35,0 1000,00 100000,00 

1) Прибутковість за 

підсумками попереднього 

року* 

«Комерційний-

Прогрес 1» 

12-60 

місяців 

однією 

сумою 

Періодична сплата процентів 

і сплата основної суми в 

кінці строку  дії кредитного 

договору 40,0 1000,00 100000,00 

1) Прибутковість за 

підсумками попереднього 

року* 

«Комерційний-

Прогрес 2» 

12-60 

місяців 

кредитна 

лінія 

Сплата процентів і основної 

суми кредиту в кінці строку 

дії кредитного договору   42,0 1000,00 100000,00 

1) Прибутковість за 

підсумками попереднього 

року* 

Кредити, надані на ведення фермерських господарств 

«Фермер-

Експрес» 

від 1 дня 

до 1 

місяця   

однією 

сумою 

Сплата процентів і основної 

суми кредиту в кінці строку 

дії кредитного договору 35,00 1000,00 50000,00 

1) Наявність у користуванні 

(власності) земельної 

ділянки 

«Фермер-

Урожай» 

3-12 

місяців 

однією 

сумою 

Періодична сплата процентів 

і сплата основної суми в 

кінці строку  дії кредитного 

договору 35,0 1000,00 50000,00 

1)  Наявність у 

користуванні (власності) 

земельної ділянки 

«Фермер-

Інвестиції 1» 

12-60 

місяців 

однією 

сумою 

Періодична сплата процентів 

і періодична сплата рівних 

часток основної суми 40,0 1000,00 100000,00 

1)  Наявність у 

користуванні (власності) 

земельної ділянки 



кредиту 

«Фермер-

Інвестиції 2» 

12-60 

місяців 

кредитна 

лінія 

Періодична сплата процентів 

і сплата основної суми в 

кінці строку   дії кредитного 

договору 40,0 1000,00 100000,00 

1)  Наявність у 

користуванні (власності) 

земельної ділянки 

Кредити, наданні для ведення особистих селянських господарств 

"Посівний" 

1-3 

місяців 

однією 

сумою 

Періодична сплата процентів 

і сплата основної суми в 

кінці строку дії кредитного 

договору 35,0 500,00 30000,00 

1)Сукупний місячний дохід 

сім'ї > 2000 грн. ***                                                                           

2)  Наявність у 

користуванні (власності) 

земельної ділянки 

"Сезонний" 

3-12 

місяців 

однією 

сумою 

Періодична сплата процентів 

і сплата основної суми в 

кінці строку дії кредитного 

договору 40,0 500,00 50000,00 

1)Сукупний місячний дохід 

сім'ї > 2000 грн. **                                 

2)  Наявність у 

користуванні (власності) 

земельної ділянки 

"Фермерський" 

12-60 

місяців 

однією 

сумою 

Періодична сплата процентів 

і сплата основної суми 

"рівними долями" 45,0 1000,00 50000,00 

1)Сукупний місячний дохід 

сім'ї > 2000 грн. **                                 

2)  Наявність у 

користуванні (власності) 

земельної ділянки 

Споживчі  кредити (зокрема і ті, на які не поширюється Закон України «Про споживче кредитування», у разі загального розміру кредиту 

меншого за мінімальну заробітню плату) 

«Споживчий 

1» 

1-3 

місяці 

однією 

сумою 

Періодична сплата процентів 

і сплата основної суми в 

кінці строку дії кредитного 

договору 50,0 500,00 20000,00 

1) Місячний дохід > 1000 

грн. **                                             

2) Трудовий стаж  > 3 

міс.*** 

«Споживчий 

2» 

3-12 

місяців 

однією 

сумою 

Періодична сплата процентів 

і сплата основної суми в 

кінці строку дії кредитного 

договору 50,0 500,00 20000,00 

1) Місячний дохід > 1000 

грн. **                                             

2) Трудовий стаж  > 3 

міс.*** 

«Споживчий 

3» 

3-12 

місяців 

кредитна 

лінія 

Сплата процентів і основної 

суми кредиту в кінці строку 

дії кредитного договору 52,0 500,00 20000,00 

1) Місячний дохід > 1000 

грн. **                                             

2) Трудовий стаж  > 3 

міс.*** 

«Споживчий 

4» 

12-60 

місяців 

однією 

сумою 

Періодична сплата процентів 

і сплата основної суми 

"рівними долями" 52,0 500,00 20000,00 

1) Місячний дохід > 1500 

грн.  **                                              

2) Трудовий стаж  > 3 



*- 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 

Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору. Встановлений договором розмір фіксованої 

процентної ставки не може бути збільшено кредитною спілкою «Прибуткова» в односторонньому порядку. 

Розрахунок загальної вартості кредиту для члена кредитної спілки «Прибуткова»  за договором про споживчий кредит здійснюється у 

грошовому виразі шляхом підсумовування загального розміру кредиту та загальних витрат за кредитом 

Загальний розмір кредиту є сумою коштів, які надані та/або можуть бути надані члену кредитної спілки «Прибуткова»  за договором про 

споживчий кредит (основний борг за кредитом, тіло кредиту). 

Загальні витрати за договорами про споживчий кредит, які надаються кредитною спілкою «Прибуткова», включають такі витрати члена 

кредитної спілки «Прибуткова»: 

- проценти за користування споживчим кредитом; 

- платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті членом кредитної спілки «Прибуткова» (за наявності). 

При цьому, сплата членом кредитної спілки «Прибуткова» комісій та інших обов'язкових платежів за додаткові та супутні послуги 

кредитодавця, внаслідок їх відсутності, не передбачається. 

До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються: 

- платежі за додаткові та супутні послуги на користь третіх осіб, зокрема, нотаріуса, оцінювача, страховика, пов’язані з договором про 

споживчий кредит, 

- платежі, що підлягають сплаті членом кредитної спілки «Прибуткова» у разі невиконання його обов'язків, передбачених договором про 

споживчий кредит;  

- платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які член кредитної спілки «Прибуткова»  зобов'язаний здійснити незалежно від того, чи правочин 

укладено з оплатою за рахунок власних коштів споживача чи за рахунок споживчого кредиту. 

 

міс.***  

«Споживчий 

5» 

12-60 

місяців 

кредитна 

лінія 

Періодична сплата процентів 

і сплата основної суми в 

кінці строку дії кредитного 

договору 52,0 500,00 20000,00 

1) Місячний дохід > 1500 

грн.  **                                              

2) Трудовий стаж  > 3 

міс.*** 

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

"Житловий 1" 

12-60 

місяців 

однією 

сумою 

Періодична сплата процентів 

і сплата основної суми 

"рівними долями" 38,0 5000,00 500000,00 

1) Сукупний місячний 

дохід сім'ї > 5000 грн.  **                               

2) Наявність нерухомості 

«Житловий 2» 

12-60 

місяців 

кредитна 

лінія 

Періодична сплата процентів 

і сплата основної суми в 

кінці строку дії кредитного 

договору 45,0 5000,00 500000,00 

1) Сукупний місячний 

дохід сім'ї > 5000 грн.  **                               

2) Наявність нерухомості 


