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ПІДВИД КРЕДИТУ ОСГ ДЛЯ СЕЛЯН 

ТИП КРЕДИТУ відновлювальна кредитна лінія 

ОСОБЛИВІ УМОВИ 

на провадження діяльності для задоволення 

особистих потреб шляхом виробництва, переробки 

і споживання сільськогосподарської продукції, 

реалізації її надлишків та надання послуг з 

використанням майна особистого селянського 

господарства (ОСГ), з підтвердженням такої 

діяльності: довідка з місцевого органу 

самоврядування про ведення ОСГ та/або 

документи, що підтверджують наявність у 

власності чи у користуванні земель С/Г 

призначення, господарських будівель та споруд, 

сільськогосподарської техніки та обладнання, 

свійських тварин і птиці, багаторічних насаджень, 

та/або інші документи (після консультації в 

кредитній спілці) 

СУМА КРЕДИТУ (грн.) від 10 000 до 500 000 

СТРОК КРЕДИТУВАННЯ 12 місяців 

МЕТА ОТРИМАННЯ 

КРЕДИТУ 

споживчі потреби - на ведення особистих 

селянських господарств 

ПОРЯДОК НАДАННЯ 

КРЕДИТУ 

готівкою через касу спілки або шляхом 

безготівкового перерахування на рахунок 

позичальника згідно його заяви 

ТИП ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ фіксована 

ПРОЦЕНТНА СТАВКА, 

ВІДСОТКІВ РІЧНИХ 

при сумі кредиту від 10 000 до 30 000 - 52% 

при сумі кредиту від 30 001 до 500 000 - 36% 

РЕАЛЬНА РІЧНА 

ПРОЦЕНТНА СТАВКА, 

ВІДСОТКІВ РІЧНИХ 

від 66,37%1) до 42,58%2), розраховано за умов: 
1)мінімальної суми кредиту (10 000 грн) при 

мінімальному строку кредитування (12 місяців); 
2)максимальної суми кредиту (500 000 грн.) при 

максимальному строку кредитування (12 місяців) 

УМОВИ НАРАХУВАННЯ 

ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ 

процентна ставка нараховується на залишок 

основної суми по кредиту 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

при сумі від 5 001 до 30 000 - порука не менш ніж 1 

особи 

при сумі від 30 001 до 80 000 - порука не менш ніж 

2 осіб 

при сумі від 80 001 до 500 000 – застава рухомого 

та/або нерухомого майна 

ВИМОГИ ДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, 

житлова та/або комерційна нерухомість, земельні 



ділянки не сільськогосподарського призначення, 

велика рогата та інша худоба 

ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

узгодження сторонами заставної (договірної) 

вартості предмета забезпечення, без залучення 

суб’єктів оціночної діяльності 

СУПРОВІДНІ ПОСЛУГИ 

нотаріальне посвідчення договорів забезпечення 

та/або реєстрація обтяжень у випадках, 

передбачених чинним законодавством України. 

Оплата послуг нотаріуса та усіх необхідних 

платежів (зборів) щодо реєстрації будь-якого 

обтяження/зняття обтяження – здійснюється 

позичальником 

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 від 

залишку суми 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 

 


