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ПІДВИД КРЕДИТУ 22. ФГ ВИГІДНИЙ
ТИП КРЕДИТУ кредит

ВИМОГИ ДО ПОЗИЧАЛЬНИКА фізичні особи, які провадять підприємницьку діяльність у формі фермерських господарств 
(у тому числі сімейних) або є засновниками фермерських господарств

СУМ А КРЕДИТУ (грн.) 2 000 - 500 000
СТРОК КРЕДИТУВАННЯ 12 місяців
МЕТА ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ не споживчі потреби - на ведення селянських (фермерських) господарств

ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ готівкою через касу спілки або шляхом безготівкового перерахування на рахунок 
позичальника згідно його заяви

ТИП ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ фіксована

РІЧНА ПРОЦЕНТНА СТАВКА 38%

УМОВИ НАРАХУВАННЯ 
ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ процентна ставка нараховується на залишок основної суми по кредиту

ВИД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

при сумі від 2 000 до 20 000 - інші види забезпечення, що не заборонені чинним 
законодавством України
при сумі від 20 001 до 50 000 - порука не менш ніж 1 (однієї) платоспроможної особи, 
інші види забезпечення, що не заборонені чинним законодавством України
при сумі від 50 001 до 120 000 - порука не менш ніж 2 (двох) платоспроможних осіб, 
інші види забезпечення, що не заборонені чинним законодавством України
при сумі від 50 001 до 500 000 - рухоме та/або нерухоме майно, інші види забезпечення, 
що не заборонені чинним законодавством України
у разі надання кредиту засновнику (голові) фермерського господарства - обов’язкова 
порука такого фермерського господарства

ВИМОГИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
для рухомого: транспортні засоби, сільськогогосподарська техніка, інше рухоме майно;
для нерухомого майна: введена в експлуатацію житлова та комерційна нерухомість 
(квартири, житлові будинки із земельними ділянками, земельні ділянки 
несільськогосподарського призначення, комерційні приміщення

ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

оцінка предмета забезпечення проводиться шляхом узгодження сторонами заставної 
(договірної) вартості предмета забезпечення, без залучення суб’єктів оціночної діяльності, 
та є безкоштовною. У разі, якщо оцінка предмета забезпечення підлягає оцінці виключно 
суб’єктом оціночної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, така 
оцінка проводиться за рахунок позичальника або заставодавця

НЕОБХІДНІСТЬ УКЛАДЕННЯ 
ДОГОВОРІВ ЩОДО 
СУПРОВІДНИХ ПОСЛУГ ТРЕТІХ 
ОСІБ, ЯКІ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ 
ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ, 
ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКИХ 
КРЕДИТОДАВЕЦЬ ВИЗНАЧИВ 
ДЛЯ НАДАННЯ ВІДПОВІДНИХ 
ПОСЛУГ (ЗА НАЯВНОСТІ)

необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, які є 
обов’язковими для отримання кредиту, перелік осіб, яких кредитодавець визначив для 
надання відповідних послуг - відсутні, окрім випадків:
1) у разі, якщо застава майна, відповідно до вимог чинного законодавства України, вимагає 
проведення оцінки предмета забезпечення виключно суб’єктом оціночної діяльності. Така 
оцінка проводиться за рахунок позичальника або заставодавця;
2) нотаріального посвідчення договорів забезпечення, у випадках, передбачених чинним 
законодавством України. Оплата послуг нотаріуса та усіх необхідних платежів (зборів) 
щодо реєстрації будь-якого обтяження/зняття обтяження - здійснюється позичальником.
Вартість послуг третіх осіб установлюється виключно такими особами. У разі відсутності у 
кредитодавця інформації про вартість певної супровідної послуги, що надається 
позичальнику третьою особою цід час укладення договору та є обов’язковою для отримання 
кредиту, орієнтовна вартість такої послуги визначається за аналогічними, вже укладеними 
кредитодавцем договорами про споживчий кредит за попередні три місяці, або у разі 
відсутності таких договорів за середньою вартістю такої послуги, визначеною 
кредитодавцем за результатами аналізу вартості послуг, що пропонуються щонайменше 
трьома постачальниками на ринку таких послуг

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ
КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ
ПРОЦЕНТІВ

щомісячна сплата процентів і щомісячна сплата основної суми кредиту у розмірі, 
погодженому між позичальником та кредитною спілкою. При цьому, нарахування і сплата 
процентів проводиться на початкову суму кредиту (індивідуальний графік)

ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО
ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ

позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути 
кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО 
НАСЛІДКИ ПРОСТРОЧЕННЯ 
ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗІ

1) за порушення умов договору сторони несуть цивільно-правову, кримінальну та інші види 
відповідальність передбаченні чинним законодавством України та відповідними пунктами 
договору. Зокрема, цивільно-правову відповідальність сторони несуть у вигляді додаткових



СПЛАТИ ПЛАТЕЖІВ, У ТОМУ 
ЧИСЛІ РОЗМІР НЕУСТОЙКИ, 
ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ, ІНШИХ 
ПЛАТЕЖІВ, ЯКІ 
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЧИ 
СТЯГУЮТЬСЯ ПРИ 
НЕВИКОНАННІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
ЗА ДОГОВОРОМ ПРО 
СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ

процентів річних за неналежне виконання грошового зобов'язання (ч.2 ст.625 ЦК України). 
При створені позичальником заборгованості за договором, яка склалася внаслідок 
неналежної сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом, без поважних 
причин, про що кредитор не був повідомлений у письмовому вигляді за 5 (п’ять) робочих 
днів до моменту розрахунку, позичальник несе відповідальність у вигляді додаткових 30% 
(процентів) річних на суму несвоєчасно сплачених кредиту та/або нарахованих процентів.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
КРЕДИТУ (за фактичної наявності у 
позичальника)

- виписка/витяг з ЄДР щодо реєстрації суб’єкта господарювання;
- договір (декларація) про створення фермерського господарства або договір (декларація) 

про створення сімейного фермерського господарства;
- податкова декларація та/або інша податкова звітність в залежності від системи 

оподаткування;
- виписка з банківського рахунку суб’єкта господарювання (не менш ніж за 6 останніх 

місяців) щодо наявності/руху обігових грошових коштів, інших грошових надходжень 
тощо;

- документи, що підтверджують здійснення господарської діяльності, зокрема: документи 
що підтверджують право власності або право користування землями 
сільськогосподарського призначення, сільськогосподарською технікою тощо, контракти 
(договори) на купівлю добрив, інших засобів необхідних для ведення фермерського 
господарства, реалізацію сільськогосподарської продукції;

- документи, що підтверджують наявність у власності чи у користуванні фермерського 
господарства майна, яке використовується для ведення фермерського господарства: 
господарські будівлі та споруди, сільськогосподарська техніка, інвентар, та обладнання, 
транспортні засоби, сільськогосподарські та свійські тварини і птиця, бджолосім’ї, 
багаторічні насадження, вироблена сільськогосподарська продукція, продукти її 
переробки та інше майно, набуте у власність фермерського господарства в 
установленому законодавством порядку тощо;

- документи щодо предмета застави/іпотеки;
- інші документи (після консультації в кредитній спілці).


