
 

 

 

 Додаток № 2 

 до Протоколу №5  

 засідання Спостережної ради 

 Кредитної спілки “Йван” 

від 3 липня 2017 року 

 

Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки 

 

1) Кредитна спілка (далі – КС) здійснює надання кредитів своїм членам з дотриманням вимог законодавства, 

Статуту та внутрішніх положень КС. 

2) Види кредитів, що надаються з боку КС, їх цільове призначення, порядок видачі, тип процентної ставки, режими 

сплати процентів та основної суми кредиту, порядок надання кредитів членам кредитної спілки тощо, визначаються 

Положенням про фінансові послуги КС. 

3) Відповідно до Статті 10561)  Цивільного кодексу України (від 16 січня 2003 року за № 435-IV із змінами та 

доповненнями) КС при наданні кредитів своїм членам застосовує фіксовану  процентну ставку. 

4) Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору, а її розмір не може бути 

збільшено КС в односторонньому порядку. Розмір фіксованої процентної ставки для окремих видів кредитів 

встановлюється в п. 5) цього Додатку. 

5)  

№ 

з/

п 

Цільове 

призначення 
Мета 

Сума кредиту 

До 10000 грн. 

(включно) 

Від 10001 грн. 

до 20000 грн. 

(включно) 

Від 20001 грн. 

до 50000 грн. 

(включно) 

Більше 50000 

грн. 

Умови 

Забезпечення 

заставою та/або 

порукою та/або 

неустойкою 

(штрафом) 

та/або іншими 

видами 

забезпечення, 

які не 

заборонені 

законом 

 

Забезпечення 

заставою та/або 

порукою та/або 

неустойкою 

(штрафом) 

та/або іншими 

видами 

забезпечення, 

які не 

заборонені 

законом 

 

Забезпечення 

заставою та/або 

порукою та/або 

неустойкою 

(штрафом) 

та/або іншими 

видами 

забезпечення, 

які не 

заборонені 

законом 

  

Забезпечення 

заставою та/або 

порукою та/або 

неустойкою 

(штрафом) 

та/або іншими 

видами 

забезпечення, які 

не заборонені 

законом 

 

Процентна ставка – річна 

1 

Кредити надані 

на придбання, 

будівництво, 

ремонт та 

реконструкцію 

нерухомого 

майна 

Придбання 

нерухомого 

майна або 

будівництво 

нерухомого 

майна або 

ремонт 

нерухомого 

майна або 

реконструкцію 

нерухомого 

майна 

60 % 52% 48% 42% 

2 

 

Споживчі 

кредити, в тому 

числі: 

- придбання 

автотранспор

ту; 

- придбання 

аудіо-, відео-, 

побутової 

техніки та 

комп'ютерів; 

Інші потреби 

Придбання  

автомобілю або 

придбання 

аудіотехніки або 

придбання 

відеотехніки або 

придбання 

побутової 

техніки або 

придбання 

комп’ютерів або 

на навчання або 

на весілля або 

на відпочинок 

або на лікування 

60 % 52% 48% 42% 


