
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

протокол спостережної ради 

ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ №40 від 22.06.2022 

діє з 24.06.2022 

 

ПІДВИД КРЕДИТУ ПІДТРИМКА 

ТИП КРЕДИТУ відновлювальна кредитна лінія 

ОСОБЛИВІ УМОВИ без документального підтвердження доходів 

СУМА КРЕДИТУ (грн.) від 100 до 30 000 

СТРОК КРЕДИТУВАННЯ від 12 до 18 місяців 

МЕТА ОТРИМАННЯ 

КРЕДИТУ 
споживчі потреби 

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 100 до 5 000 - 94% 

при сумі кредиту від 5 001 до 20 000 - 88% 

при сумі кредиту від 20 001 до 30 000 - 84% 

РЕАЛЬНА РІЧНА 

ПРОЦЕНТНА СТАВКА, 

ВІДСОТКІВ РІЧНИХ 

1) максимальна плата за мікрокредитом – 

147,19% 

Максимальна сума мікрокредиту – сума, яка не 

перевищує розміру однієї мінімальної заробітної 

плати установленої на день укладення такого 

договору. Максимальний розмір кредитних коштів 

за мікрокредитом визначається розміром 

мінімальної заробітної плати, що встановлюється у 

Законі про Державний бюджет на відповідний рік. 

З 01.01.2022 розмір мінімальної заробітної плати 

становить 6 500 грн. 

2) від 147,19%1) до 125,21%2), розраховано за 

умов: 
1)мінімальної суми кредиту (100 грн) при 

мінімальному строку кредитування (12 місяців); 
2)максимальної суми кредиту (30 000 грн.) при 

максимальному строку кредитування (18 місяців) 

УМОВИ НАРАХУВАННЯ 

ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ 

процентна ставка нараховується на залишок 

основної суми по кредиту 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ неустойка 

ВИМОГИ ДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
- 

ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - 

СУПРОВІДНІ ПОСЛУГИ - 



ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ 

КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ 

ПРОЦЕНТІВ 

періодична сплата процентів і основної суми 

кредиту «рівними долями», за яким передбачається 

незмінна (однакова) сума платежу протягом всього 

строку дії договору. Такий платіж включає в себе як 

проценти, нараховані за користування кредитом, 

так і частину кредиту. При цьому, питома вага 

процентів, які нараховуються на залишок основної 

суми, з кожним наступним платежем зменшується, 

а питома вага суми кредиту зростає (ануїтет) 

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 

 


