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Додаток 1до протоколу № 23 засідання Спостережної ради Херсонської обласної 
кредитної спілки «Єдність» від   14 травня 2018 року 

Річні проценті ставки за кредитами для членів кредитної спілки 
 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий
кредит) * 

 Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

 
Комерційні кредити 
 

42,0 % 42,0 % до 20 000 грн. 
60 місяців Застава, порука  

та інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
39,0 % 39,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
36,0 % 36,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави                     60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

365 % - до 2 000 грн. 14 днів  

         36,0 %          36,0 % до 150 000 грн. 60 місяців порука юридичних 
осіб - 

Комерційні кредити 
(надаються на умовах             

кредитної лінії) 

42 % 42 % до 20 000 грн. 

60 місяців 
 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
39,0 % 39,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
36,0 % 36,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

         36,0 %          36,0 % до 150 000 грн. порука юридичних 
осіб - 

Кредити, надані на ведення   
фермерських господарств 

 

42,0 % 42,0 % до 20 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та інші 
види забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
39,0 % 39,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 

36,0 % 36,0 % понад 80 000 грн. - 



 
 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

 Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Кредити, надані на ведення 
фермерських господарств 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

 

42,0 % 42,0 % до 20 000 грн. 

60 місяців 
 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
39,0 % 39,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 

36,0 % 36,0 % понад 80 000 грн. - 

 
 Кредити, надані на  ведення 

особистих селянських 
господарств 

 

42,0 % 42,0 % до 20 000 грн. 
60 місяців Застава, порука  та 

інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
39,0 % 39,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
36,0 % 36,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

36,0 % 36,0 % до 150 000 грн. 60 місяців на будівництво теплиць 
365 % - до 2 000 грн. 14 днів  

         36,0 %          36,0 % до 150 000 грн. 60 місяців порука юридичних 
осіб - 

 
Кредити, надані на ведення 

особистих селянських господарств 
(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

42,0 % 42,0 % до 20 000 грн. 

60 місяців 
 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
39,0 % 39,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
36,0 % 36,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

36,0 % 36,0 % до 150 000 грн. порука юридичних 
осіб - 

Кредити, надані на 
придбання, будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна 

 

42,0 % 42,0 % до 20 000 грн. 
60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
39,0 % 39,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
36,0 % 36,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців 
 

укладання договору 
застави майнових прав 

365 % - до 2 000 грн. 14 днів - 

36,0 %          36,0 % до 150 000 грн. 60 місяців порука юридичних 
осіб - 



 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

 
Кредити, надані на придбання, 

будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

42,0 % 42,0 % до 20 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
39,0 % 39,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
36,0 % 36,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

36,0 % 36,0 % до 150 000 грн. порука юридичних 
осіб - 

Кредити, надані на придбання, 
будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна (на 
енергозбереження) 

 

36,0 % 36,0 % до 100 000 грн. 24 місяці 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

Цільове використання 
кредиту підтверджується 
відповідними документами 

 
Споживчі кредити 
Інші потреби,крім навчання 

 

42,0 % 42,0 % до 20 000 грн. 
60 місяців Застава, порука  та 

інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
39,0 % 39,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
36,0 % 36,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

365 % - до 2 000 грн. 14 днів  

         36,0 %          36,0 % до 150 000 грн. 60 місяців порука юридичних 
осіб - 

 
Споживчі кредити:  
Інші потреби,крім навчання  
(надаються на умовах           

кредитної лінії) 

42,0 % 42,0 % до 20 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
39,0 % 39,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
36,0 % 36,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

36,0 % 36,0 % до 150 000 грн. порука юридичних 
осіб - 

 
Споживчі кредити (придбання  

аавтотранспорту, сільгосптехніки) 
 

36,0 % 36,0 % до 150 000 грн. 60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 



 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

 Споживчі кредити:  
Інші потреби (на навчання) 

 
36,0 % 36,0 % до 25 000 грн. 12 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

кредит надається шляхом 
безготівкового 
перерахування коштів 
навчальному закладу 

Споживчі кредити:  
Інші потреби (кредити морякам0)
 

36,0 % 36,0 % до 25 000 грн. 12 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

підтвердження плав 
стажу(паспорт моряка, 
послужна книжка, 
контракти) 

Споживчі кредити: 
Придбання аудіо-, відео-

,побутової техніки та компьютерів 
 

42,0 % 42,0 % до 20 000 грн. 
60 місяців Застава, порука  та 

інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
39,0 % 39,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
36,0 % 36,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

        365 % - до 2 000 грн. 14 днів  

         36,0 %          36,0 % до 150 000 грн. 60 місяців порука юридичних 
осіб - 

36,0 % 36,0 % до 20 000 грн. 24 місяці застава придбаного 
товару 

кредит надається шляхом 
безготівкового 
перерахування коштів 
продавцю товару 

Споживчі кредити: 
Придбання аудіо-, відео-

,побутової техніки та компьютерів 
(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

42,0 % 42,0 % до 20 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
39,0 % 39,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
36,0 % 36,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

36,0 % 36,0 % до 150 000 грн. порука юридичних 
осіб - 

 
* При наданні кредиту вдруге та в подальшому або при наданні кредиту вперше для членів кредитної спілки,які набули членства в кредитній 
спілці за письмовою рекомендацією одного або більше членів кредитної спілки.  
____________________ 
У разі несвоєчасного надходження планового платежу повністю або частково, кредит визнається кредитом з підвищеним ризиком. Протягом 
строку визнання кредиту кредитом з підвищеним ризиком річна процентна ставка за всіма підвидами кредитів збільшується вдвічі. 
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Додаток 1до протоколу № 18 засідання Спостережної ради Херсонської обласної 
кредитної спілки «Єдність» від   15 лютого 2018 року 

Річні проценті ставки за кредитами для членів кредитної спілки 
 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий
кредит) * 

 Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

 
Комерційні кредити 
 

61,8 % 59,4 % до 20 000 грн. 
60 місяців Застава, порука  

та інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
59,4 % 57,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
57,0 % 54,6 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави                     60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

365 % - до 2 000 грн. 14 днів  

         47,4 %          45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців порука юридичних 
осіб - 

Комерційні кредити 
(надаються на умовах             

кредитної лінії) 

64,2 % 61,8 % до 20 000 грн. 

60 місяців 
 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
61,8 % 59,4 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
59,4 % 57,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

49,8 % 47,4 % до 150 000 грн. порука юридичних 
осіб - 

Кредити, надані на ведення   
фермерських господарств 

 

52,2 % 49,8 % до 20 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та інші 
види забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
49,8 % 47,4 % від 20 001 до 80 000 грн. - 

47,4 % 45,0 % понад 80 000 грн. - 



 
 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

 Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Кредити, надані на ведення 
фермерських господарств 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

 

54,6 % 52,2 % до 20 000 грн. 

60 місяців 
 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
52,2 % 49,8 % від 20 001 до 80 000 грн. - 

49,8 % 47,4 % понад 80 000 грн. - 

 
 Кредити, надані на  ведення 

особистих селянських 
господарств 

 

61,8 % 59,4 % до 20 000 грн. 
60 місяців Застава, порука  та 

інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
59,4 % 57,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
57,0 % 54,6 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

45,0 % 45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців на будівництво теплиць 
365 % - до 2 000 грн. 14 днів  

         47,4 %          45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців порука юридичних 
осіб - 

 
Кредити, надані на ведення 

особистих селянських господарств 
(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

64,2 % 61,8 % до 20 000 грн. 

60 місяців 
 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
61,8 % 59,4 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
59,4 % 57,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

49,8 % 47,4 % до 150 000 грн. порука юридичних 
осіб - 

Кредити, надані на 
придбання, будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна 

 

61,8 % 59,4 % до 20 000 грн. 
60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
59,4 % 57,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
57,0 % 54,6 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців 
 

укладання договору 
застави майнових прав 

365 % - до 2 000 грн. 14 днів - 

         47,4 %          45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців порука юридичних 
осіб - 



 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

 
Кредити, надані на придбання, 

будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

64,2 % 61,8 % до 20 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
61,8 % 59,4 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
59,4 % 57,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

49,8 % 47,4 % до 150 000 грн. порука юридичних 
осіб - 

Кредити, надані на придбання, 
будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна (на 
енергозбереження) 

 

45,0 % 45,0 % до 100 000 грн. 24 місяці 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

Цільове використання 
кредиту підтверджується 
відповідними документами 

 
Споживчі кредити 
Інші потреби,крім навчання 

 

61,8 % 59,4 % до 20 000 грн. 
60 місяців Застава, порука  та 

інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
59,4 % 57,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
57,0 % 54,6 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

365 % - до 2 000 грн. 14 днів  

         47,4 %          45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців порука юридичних 
осіб - 

 
Споживчі кредити:  
Інші потреби,крім навчання  
(надаються на умовах           

кредитної лінії) 

64,2 % 61,8 % до 20 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
61,8 % 59,4 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
59,4 % 57,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

49,8 % 47,4 % до 150 000 грн. порука юридичних 
осіб - 

 
Споживчі кредити (придбання  

аавтотранспорту, сільгосптехніки) 
 

45,0 % 45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 



 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

 Споживчі кредити:  
Інші потреби (на навчання) 

 
45,0 % 45,0 % до 25 000 грн. 12 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

кредит надається шляхом 
безготівкового 
перерахування коштів 
навчальному закладу 

Споживчі кредити:  
Інші потреби (кредити морякам0)
 

45,0 % 45,0 % до 25 000 грн. 12 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

підтвердження плав 
стажу(паспорт моряка, 
послужна книжка, 
контракти) 

Споживчі кредити: 
Придбання аудіо-, відео-

,побутової техніки та компьютерів 
 

61,8 % 59,4 % до 20 000 грн. 
60 місяців Застава, порука  та 

інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
59,4 % 57,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
57,0 % 54,6 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

        365 % - до 2 000 грн. 14 днів  

         47,4 %          45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців порука юридичних 
осіб - 

45,0 % 45,0 % до 20 000 грн. 24 місяці застава придбаного 
товару 

кредит надається шляхом 
безготівкового 
перерахування коштів 
продавцю товару 

Споживчі кредити: 
Придбання аудіо-, відео-

,побутової техніки та компьютерів 
(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

64,2 % 61,8 % до 20 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
61,8 % 59,4 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
59,4 % 57,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

49,8 % 47,4 % до 150 000 грн. порука юридичних 
осіб - 

 
* При наданні кредиту вдруге та в подальшому або при наданні кредиту вперше для членів кредитної спілки,які набули членства в кредитній 
спілці за письмовою рекомендацією одного або більше членів кредитної спілки.  
____________________ 
У разі несвоєчасного надходження планового платежу повністю або частково, кредит визнається кредитом з підвищеним ризиком. Протягом 
строку визнання кредиту кредитом з підвищеним ризиком річна процентна ставка за всіма підвидами кредитів збільшується вдвічі. 
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Річні проценті ставки за кредитами для членів кредитної спілки 
 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий
кредит) * 

 Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

 
Комерційні кредити 
 

58,8 % 56,4 % до 20 000 грн. 
60 місяців Застава, порука  

та інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
56,4 % 54,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
54,0 % 51,6 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави                     60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

365 % - до 2 000 грн. 14 днів  

         47,4 %          45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців порука юридичних 
осіб - 

Комерційні кредити 
(надаються на умовах             

кредитної лінії) 

61,2 % 58,8 % до 20 000 грн. 

60 місяців 
 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
58,8 % 56,4 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
56,4 % 54,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

49,8 % 47,4 % до 150 000 грн. порука юридичних 
осіб - 

Кредити, надані на ведення   
фермерських господарств 

 

52,2 % 49,8 % до 20 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та інші 
види забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
49,8 % 47,4 % від 20 001 до 80 000 грн. - 

47,4 % 45,0 % понад 80 000 грн. - 



 
 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

 Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Кредити, надані на ведення 
фермерських господарств 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

 

54,6 % 52,2 % до 20 000 грн. 

60 місяців 
 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
52,2 % 49,8 % від 20 001 до 80 000 грн. - 

49,8 % 47,4 % понад 80 000 грн. - 

 
 Кредити, надані на  ведення 

особистих селянських 
господарств 

 

58,8 % 56,4 % до 20 000 грн. 
60 місяців Застава, порука  та 

інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
56,4 % 54,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
54,0 % 51,6 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

45,0 % 45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців на будівництво теплиць 
365 % - до 2 000 грн. 14 днів  

         47,4 %          45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців порука юридичних 
осіб - 

 
Кредити, надані на ведення 

особистих селянських господарств 
(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

61,2 % 58,8 % до 20 000 грн. 

60 місяців 
 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
58,8 % 56,4 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
56,4 % 54,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

49,8 % 47,4 % до 150 000 грн. порука юридичних 
осіб - 

Кредити, надані на 
придбання, будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна 

 

58,8 % 56,4 % до 20 000 грн. 
60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
56,4 % 54,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
54,0 % 51,6 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців 
 

укладання договору 
застави майнових прав 

365 % - до 2 000 грн. 14 днів - 

         47,4 %          45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців порука юридичних 
осіб - 



 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

 
Кредити, надані на придбання, 

будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

61,2 % 58,8 % до 20 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
58,8 % 56,4 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
56,4 % 54,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

49,8 % 47,4 % до 150 000 грн. порука юридичних 
осіб - 

Кредити, надані на придбання, 
будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна (на 
енергозбереження) 

 

45,0 % 45,0 % до 100 000 грн. 24 місяці 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

Цільове використання 
кредиту підтверджується 
відповідними документами 

 
Споживчі кредити 
Інші потреби,крім навчання 

 

58,8 % 56,4 % до 20 000 грн. 
60 місяців Застава, порука  та 

інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
56,4 % 54,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
54,0 % 51,6 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

365 % - до 2 000 грн. 14 днів  

         47,4 %          45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців порука юридичних 
осіб - 

 
Споживчі кредити:  
Інші потреби,крім навчання  
(надаються на умовах           

ккредитної лінії) 

61,2 % 58,8 % до 20 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
58,8 % 56,4 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
56,4 % 54,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

49,8 % 47,4 % до 150 000 грн. порука юридичних 
осіб - 

 
Споживчі кредити (придбання  

аавтотранспорту, сільгосптехніки) 
 

45,0 % 45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 



 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

 Споживчі кредити:  
Інші потреби (на навчання) 

 
45,0 % 45,0 % до 25 000 грн. 12 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

кредит надається шляхом 
безготівкового 
перерахування коштів 
навчальному закладу 

Споживчі кредити:  
Інші потреби (кредити морякам)
 

45,0 % 45,0 % до 25 000 грн. 12 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

підтвердження плав 
стажу(паспорт моряка, 
послужна книжка, 
контракти) 

Споживчі кредити: 
Придбання аудіо-, відео-

,побутової техніки та компьютерів 
 

58,8 % 56,4 % до 20 000 грн. 
60 місяців Застава, порука  та 

інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
56,4 % 54,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
54,0 % 51,6 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

        365 % - до 2 000 грн. 14 днів  

         47,4 %          45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців порука юридичних 
осіб - 

45,0 % 45,0 % до 20 000 грн. 24 місяці застава придбаного 
товару 

кредит надається шляхом 
безготівкового 
перерахування коштів 
продавцю товару 

Споживчі кредити: 
Придбання аудіо-, відео-

,побутової техніки та компьютерів 
(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

61,2 % 58,8 % до 20 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
58,8 % 56,4 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
56,4 % 54,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

49,8 % 47,4 % до 150 000 грн. порука юридичних 
осіб - 

 
* При наданні кредиту вдруге та в подальшому або при наданні кредиту вперше для членів кредитної спілки,які набули членства в кредитній 
спілці за письмовою рекомендацією одного або більше членів кредитної спілки.  
____________________ 
У разі несвоєчасного надходження планового платежу повністю або частково, кредит визнається кредитом з підвищеним ризиком. Протягом 
строку визнання кредиту кредитом з підвищеним ризиком річна процентна ставка за всіма підвидами кредитів збільшується вдвічі. 
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Річні проценті ставки за кредитами для членів кредитної спілки 
 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий
кредит) * 

 Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

 
Комерційні кредити 
 

58,8 % 56,4 % до 20 000 грн. 
60 місяців Застава, порука  

та інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
56,4 % 54,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
54,0 % 51,6 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави                     60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

365 % - до 2 000 грн. 14 днів  

         47,4 %          45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців порука юридичних 
осіб - 

Комерційні кредити 
(надаються на умовах             

кредитної лінії) 

61,2 % 58,8 % до 20 000 грн. 

60 місяців 
 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
58,8 % 56,4 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
56,4 % 54,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

49,8 % 47,4 % до 150 000 грн. порука юридичних 
осіб - 

Кредити, надані на ведення   
фермерських господарств 

 

52,2 % 49,8 % до 20 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та інші 
види забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
49,8 % 47,4 % від 20 001 до 80 000 грн. - 

47,4 % 45,0 % понад 80 000 грн. - 



 
 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

 Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Кредити, надані на ведення 
фермерських господарств 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

 

54,6 % 52,2 % до 20 000 грн. 

60 місяців 
 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
52,2 % 49,8 % від 20 001 до 80 000 грн. - 

49,8 % 47,4 % понад 80 000 грн. - 

 
 Кредити, надані на  ведення 

особистих селянських 
господарств 

 

58,8 % 56,4 % до 20 000 грн. 
60 місяців Застава, порука  та 

інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
56,4 % 54,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
54,0 % 51,6 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

45,0 % 45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців на будівництво теплиць 
365 % - до 2 000 грн. 14 днів  

         47,4 %          45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців порука юридичних 
осіб - 

 
Кредити, надані на ведення 

особистих селянських господарств 
(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

61,2 % 58,8 % до 20 000 грн. 

60 місяців 
 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
58,8 % 56,4 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
56,4 % 54,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

49,8 % 47,4 % до 150 000 грн. порука юридичних 
осіб - 

Кредити, надані на 
придбання, будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна 

 

58,8 % 56,4 % до 20 000 грн. 
60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
56,4 % 54,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
54,0 % 51,6 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців 
 

укладання договору 
застави майнових прав 

365 % - до 2 000 грн. 14 днів - 

         47,4 %          45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців порука юридичних 
осіб - 



 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

 
Кредити, надані на придбання, 

будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

61,2 % 58,8 % до 20 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
58,8 % 56,4 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
56,4 % 54,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

49,8 % 47,4 % до 150 000 грн. порука юридичних 
осіб - 

Кредити, надані на придбання, 
будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна (на 
енергозбереження) 

 

45,0 % 45,0 % до 100 000 грн. 24 місяці 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

Цільове використання 
кредиту підтверджується 
відповідними документами 

 
Споживчі кредити 
Інші потреби,крім навчання 

 

58,8 % 56,4 % до 20 000 грн. 
60 місяців Застава, порука  та 

інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
56,4 % 54,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
54,0 % 51,6 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

365 % - до 2 000 грн. 14 днів  

         47,4 %          45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців порука юридичних 
осіб - 

 
Споживчі кредити:  
Інші потреби,крім навчання  
(надаються на умовах           

кредитної лінії) 

61,2 % 58,8 % до 20 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
58,8 % 56,4 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
56,4 % 54,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

49,8 % 47,4 % до 150 000 грн. порука юридичних 
осіб - 

 
Споживчі кредити (придбання  

аавтотранспорту, сільгосптехніки) 
 

45,0 % 45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 



 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

 Споживчі кредити:  
Інші потреби (на навчання) 

 
45,0 % 45,0 % до 25 000 грн. 12 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

кредит надається шляхом 
безготівкового 
перерахування коштів 
навчальному закладу 

Споживчі кредити: 
Придбання аудіо-, відео-

,побутової техніки та компьютерів 
 

58,8 % 56,4 % до 20 000 грн. 
60 місяців Застава, порука  та 

інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
56,4 % 54,0 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
54,0 % 51,6 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

        365 % - до 2 000 грн. 14 днів  

         47,4 %          45,0 % до 150 000 грн. 60 місяців порука юридичних 
осіб - 

45,0 % 45,0 % до 20 000 грн. 24 місяці застава придбаного 
товару 

кредит надається шляхом 
безготівкового 
перерахування коштів 
продавцю товару 

Споживчі кредити: 
Придбання аудіо-, відео-

,побутової техніки та компьютерів 
(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

61,2 % 58,8 % до 20 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
58,8 % 56,4 % від 20 001 до 80 000 грн. - 
56,4 % 54,0 % понад 80 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

49,8 % 47,4 % до 150 000 грн. порука юридичних 
осіб - 

 
* При наданні кредиту вдруге та в подальшому або при наданні кредиту вперше для членів кредитної спілки,які набули членства в кредитній 
спілці за письмовою рекомендацією одного або більше членів кредитної спілки.  
____________________ 
У разі несвоєчасного надходження планового платежу повністю або частково, кредит визнається кредитом з підвищеним ризиком. Протягом 
строку визнання кредиту кредитом з підвищеним ризиком річна процентна ставка за всіма підвидами кредитів збільшується вдвічі. 



 Затверджено 
 Рішенням спостережної ради 

 Херсонської обласної 
 кредитної спілки “Єдність” 
 Протокол № 7 
 від 15 серпня  2017 р. 
 Голова спостережної ради 

 ______________А.Є.Бакашов 
 

Додаток 1до протоколу № 7 засідання Спостережної ради Херсонської обласної 
кредитної спілки «Єдність» від   15 серпня 2017 року 

Річні проценті ставки за кредитами для членів кредитної спілки 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий
кредит) * 

 Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Комерційні кредити 
 

42,0 % 39,0 % до 150 000 грн. 60 місяців 
Застава, порука  

та інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 

36,0 % 36,0 % до 150 000 грн. 24 місяці 
наявність у члена КС 
членського внеску до 
резервного капіталу  

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави                     60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

365% - до 2 000 грн. 14 днів  

Комерційні кредити 
(надаються на умовах             

кредитної лінії) 

45,0 % 42,0 % до 150 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

Кредити, надані на ведення   
фермерських господарств 

 

42,0 % 39,0 % до 150 000 грн. 60 місяців Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 

36,0 % 36,0 % до 150 000 грн. 24 місяці 
наявність у члена КС 
членського внеску до 
резервного капіталу  



Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий
кредит) * 

 Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Кредити, надані на ведення 
фермерських господарств 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

 

45,0 % 42,0 % до 150 000 грн. 60 місяців 
 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 

Кредити, надані на ведення 
особистих селянських 

господарств 
 

42,0 % 39,0 % до 150 000 грн. 60 місяців 
Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 

36,0 % 36,0 % до 150 000 грн. 24 місяці 
наявність у члена КС 
членського внеску до 
резервного капіталу  

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

36,0 % 36,0 % до 150 000 грн. 60 місяців на будівництво теплиць 
365% - до 2 000 грн. 14 днів  

Кредити, надані на ведення 
особистих селянських господарств 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

45,0 % 42,0 % до 150 000 грн. 

60 місяців 
 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

36,0 % 36,0 % до 150 000 грн. 60 місяців на будівництво теплиць 

Кредити, надані на 
придбання, будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна 

 

42,0 % 39,0 % до 150 000 грн. 60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 

36,0 % 36,0 % до 150 000 грн. 24 місяці 
наявність у члена КС 
членського внеску до 
резервного капіталу  

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців 
 

укладання договору 
застави майнових прав 

365% - до 2 000 грн. 14 днів  
Кредити, надані на придбання, 
будівництво, ремонт та 

реконструкцію нерухомого майна 
 (надаються на умовах             

кредитної лінії) 

45,0 % 42,0 % до 150 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

Кредити, надані на придбання, 
будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна (на 
енергозбереження) 

 

36,0 % 36,0% до 100 000 грн. 24 місяці 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

Цільове використання 
кредиту підтверджується 
відповідними документами 



 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальни

й строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Кредити, надані на придбання, 
будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна (на 
енергозбереження) 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

36,0 % 36,0 % до 100 000 грн. 24 місяці 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

Цільове використання 
кредиту підтверджується 
відповідними документами 

Споживчі кредити 
Інші потреби,крім навчання 

 

42,0 % 39,0 % до 150 000 грн. 60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 

36,0 % 36,0% до 150 000 грн. 24 місяці 
наявність у члена КС 
членського внеску до 
резервного капіталу.  

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

365% - до 2 000 грн. 14 днів  

Споживчі кредити:  
Інші потреби,крім навчання  
(надаються на умовах             

кредитної лінії) 

45,0 % 42,0 % до 150 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

 
Споживчі кредити (придбання  

аавтотранспорту, сільгосптехніки) 
 

36,0 % 36,0% до 150 000 грн. 60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 

 Споживчі кредити:  
Інші потреби (на навчання) 

 
36,0% 36,0% до 25 000 грн. 12 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

кредит надається шляхом 
безготівкового 
перерахування коштів 
навчальному закладу 



 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальни

й строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Споживчі кредити: 
Придбання аудіо-, відео-

,побутової техніки та компьютерів 
 

42,0 % 39,0 % до 150 000 грн. 60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 

36,0 % 36,0 % до 150 000 грн. 24 місяці 
наявність у члена КС 
членського внеску до 
резервного капіталу.  

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

365% - до 2 000 грн. 14 днів  

36,0% 36,0% до 20 000 грн. 24 місяці застава придбаного 
товару 

кредит надається шляхом 
безготівкового 
перерахування коштів 
продавцю товару 

Споживчі кредити: 
Придбання аудіо-, відео-

,побутової техніки та компьютерів 
(надаються на умовах             кредитної 
лінії) 

45,0 % 42,0 % до 150 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

 
* При наданні кредиту вдруге та в подальшому або при наданні кредиту вперше для членів кредитної спілки,які набули членства в кредитній 
спілці за письмовою рекомендацією одного або більше членів кредитної спілки.  
____________________ 
У разі несвоєчасного надходження планового платежу повністю або частково, кредит визнається кредитом з підвищеним ризиком. Протягом 
строку визнання кредиту кредитом з підвищеним ризиком річна процентна ставка за всіма підвидами кредитів збільшується вдвічі. 
  
  



Затверджено 
 Рішенням спостережної ради 

 Херсонської обласної 
 кредитної спілки “Єдність” 
 Протокол № 4 
 від 27 червня  2017 р. 
 Голова спостережної ради 

 ______________А.Є.Бакашов 
 

Додаток 1до протоколу № 4 засідання Спостережної ради Херсонської обласної 
кредитної спілки «Єдність» від   27 червня  2017 року 

Річні проценті ставки за кредитами для членів кредитної спілки 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий
кредит) * 

 Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Комерційні кредити 
 

55,2 % 53,4 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  
та інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
52,8 % 51 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
50,4 % 48,6 % від 20 001 до 50 000 грн. - 
48 % 46,2% понад 50 000 грн. - 

42% 42% в межах 10-ти кратного розміру членського 
внеску до резервного капіталу 

6 місяців 
наявність у члена КС 
членського внеску до 
резервного капіталу 38,4 % 38,4 % в межах 5-ти кратного розміру членського 

внеску до резервного капіталу 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави                     60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

365% - до 2 000 грн. 14 днів  

Комерційні кредити 
(надаються на умовах             

кредитної лінії) 

58,8 % 57 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
56,4 % 54,6 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
54 % 52,2 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

51,6 % 49,8 % понад 50 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

 
 



Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальни

й строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Кредити, надані на ведення   
фермерських господарств 

 

52,8 % 51 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
50,4 % 48,6 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
48 % 46,2 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

45,6 % 43,8% понад 50 000 грн. - 

Кредити, надані на ведення 
фермерських господарств 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

 

56,4 % 54,6 % до 10 000 грн. 

60 місяців 
 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
54 % 52,2 % від 10 001 до 20 000 грн. - 

51,6 % 49,8 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

49,2 % 47,6% понад 50 000 грн. - 

Кредити, надані на ведення 
особистих селянських 

господарств 
 

52,8 % 51 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
50,4 % 48,6 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
48 % 46,2 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

45,6 % 43,8% понад 50 000 грн. - 

42% 42% в межах 10-ти кратного розміру членського 
внеску до резервного капіталу 6 місяців наявність у члена КС 

членського внеску до 
резервного капіталу 38,4 % 38,4 % в межах 5-ти кратного розміру членського 

внеску до резервного капіталу 6 місяців 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору застави 
майнових прав 

42 % 42 % до 20 000 грн. 8 місяців на купівлю п/е плівки 
42 % 42 % до 150 000 грн. 60 місяців на будівництво теплиць 

365% - до 2 000 грн. 14 днів  

Кредити, надані на ведення 
особистих селянських господарств 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

56,4 % 54,6 % до 10 000 грн. 

60 місяців 
 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
54 % 52,2 % від 10 001 до 20 000 грн. - 

51,6 % 49,8 % від 20 001 до 50 000 грн. - 
49,2 % 47,6% понад 50 000 грн. - 
42 % 42% до 150 000 грн. на будівництво теплиць 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору застави 
майнових прав 



 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальни

й строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Кредити, надані на 
придбання, будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна 

 

52,8 % 51 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
50,4 % 48,6 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
48 % 46,2 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

45,6 % 43,8% понад 50 000 грн. - 

42 % 42% в межах 10-ти кратного розміру членського 
внеску до резервного капіталу 6 місяців 

наявність у члена КС 
членського внеску до 
резервного капіталу  38,4 % 38,4 % в межах 5-ти кратного розміру членського 

внеску до резервного капіталу 6 місяців 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців 
 

укладання договору застави 
майнових прав 

365% - до 2 000 грн. 14 днів  

Кредити, надані на придбання, 
будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

56,4 % 54,6 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
54 % 52,2 % від 10 001 до 20 000 грн. - 

51,6 % 49,8 % від 20 001 до 50 000 грн. - 
49,2 % 47,6% понад 50 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

Кредити, надані на придбання, 
будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна (на 
енергозбереження) 

 

42 % 40,2% до 100 000 грн. 24 місяці 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

Цільове використання 
кредиту підтверджується 
відповідними документами 



 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальни

й строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Кредити, надані на придбання, 
будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна (на 
енергозбереження) 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

45,6 % 43,8 % до 100 000 грн. 24 місяці 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

Цільове використання 
кредиту підтверджується 
відповідними документами 

Споживчі кредити 
Інші потреби,крім навчання 

 

55,2 % 53,4 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
52,8 % 51 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
50,4 % 48,6 % від 20 001 до 50 000 грн. - 
48 % 46,2% понад 50 000 грн. - 

42 % 42% в межах 10-ти кратного розміру членського 
внеску до резервного капіталу 6 місяців наявність у члена КС 

членського внеску до 
резервного капіталу.  38,4 % 38,4 % в межах 5-ти кратного розміру членського 

внеску до резервного капіталу 6 місяців 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

365% - до 2 000 грн. 14 днів  

Споживчі кредити:  
Інші потреби,крім навчання  
(надаються на умовах             

кредитної лінії) 

58,8 % 57 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
56,4 % 54,6 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
54 % 52,2 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

51,6 % 49,8 % понад 50 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

 
Споживчі кредити (придбання  

аавтотранспорту, сільгосптехніки) 
 

42 % 42% до 150 000 грн. 60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 

 Споживчі кредити:  
Інші потреби (на навчання) 

 
42 % 42% до 25 000 грн. 12 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

кредит надається шляхом 
безготівкового 
перерахування коштів 
навчальному закладу 



 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальни

й строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Споживчі кредити: 
Придбання аудіо-, відео-

,побутової техніки та компьютерів 
 

55,2 % 53,4 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
52,8 % 51 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
50,4 % 48,6 % від 20 001 до 50 000 грн. - 
48 % 46,2% понад 50 000 грн. - 

42 % 42% в межах 10-ти кратного розміру членського 
внеску до резервного капіталу 6 місяців наявність у члена КС 

членського внеску до 
резервного капіталу 38,4 % 38,4 % в межах 5-ти кратного розміру членського внеску 

до резервного капіталу 6 місяців 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

365% - до 2 000 грн. 14 днів  

42% 42% до 20 000 грн. 24 місяці застава придбаного 
товару 

кредит надається шляхом 
безготівкового 
перерахування коштів 
продавцю товару 

Споживчі кредити: 
Придбання аудіо-, відео-

,побутової техніки та компьютерів 
(надаються на умовах             кредитної 
лінії) 

58,8 % 57 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
56,4 % 54,6 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
54 % 52,2 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

51,6 % 49,8 % понад 50 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

* При наданні кредиту вдруге та в подальшому або при наданні кредиту вперше для членів кредитної спілки,які набули членства в кредитній 
спілці за письмовою рекомендацією одного або більше членів кредитної спілки.  
____________________ 
У разі несвоєчасного надходження планового платежу повністю або частково, кредит визнається кредитом з підвищеним ризиком. Протягом 
строку визнання кредиту кредитом з підвищеним ризиком річна процентна ставка за всіма підвидами кредитів збільшується вдвічі. 



 Затверджено 
 Рішенням спостережної ради 

 Херсонської обласної 
 кредитної спілки “Єдність” 
 Протокол № 3 
 від 31 травня  2017 р. 
 Голова спостережної ради 

 ______________А.Є.Бакашов 
 

Додаток 1до протоколу № 3 засідання Спостережної ради Херсонської обласної 
кредитної спілки «Єдність» від   31 травня  2017 року 

Річні проценті ставки за кредитами для членів кредитної спілки 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий
кредит) * 

 Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Комерційні кредити 
 

55,2 % 53,4 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  
та інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
52,8 % 51 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
50,4 % 48,6 % від 20 001 до 50 000 грн. - 
48 % 46,2% понад 50 000 грн. - 

42% 42% в межах 10-ти кратного розміру членського 
внеску до резервного капіталу 

6 місяців 
наявність у члена КС 
членського внеску до 
резервного капіталу 38,4 % 38,4 % в межах 5-ти кратного розміру членського 

внеску до резервного капіталу 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави                     60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

365% - до 2 000 грн. 14 днів  

Комерційні кредити 
(надаються на умовах             

кредитної лінії) 

58,8 % 57 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
56,4 % 54,6 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
54 % 52,2 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

51,6 % 49,8 % понад 50 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

 
 



Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальни

й строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Кредити, надані на ведення   
фермерських господарств 

 

52,8 % 51 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
50,4 % 48,6 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
48 % 46,2 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

45,6 % 43,8% понад 50 000 грн. - 

Кредити, надані на ведення 
фермерських господарств 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

 

56,4 % 54,6 % до 10 000 грн. 

60 місяців 
 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
54 % 52,2 % від 10 001 до 20 000 грн. - 

51,6 % 49,8 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

49,2 % 47,6% понад 50 000 грн. - 

Кредити, надані на ведення 
особистих селянських 

господарств 
 

52,8 % 51 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
50,4 % 48,6 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
48 % 46,2 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

45,6 % 43,8% понад 50 000 грн. - 

42% 42% в межах 10-ти кратного розміру членського 
внеску до резервного капіталу 6 місяців наявність у члена КС 

членського внеску до 
резервного капіталу 38,4 % 38,4 % в межах 5-ти кратного розміру членського 

внеску до резервного капіталу 6 місяців 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору застави 
майнових прав 

42 % 42 % до 20 000 грн. 8 місяців на купівлю п/е плівки 
42 % 42 % до 150 000 грн. 60 місяців на будівництво теплиць 

365% - до 2 000 грн. 14 днів  

Кредити, надані на ведення 
особистих селянських господарств 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

56,4 % 54,6 % до 10 000 грн. 

60 місяців 
 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
54 % 52,2 % від 10 001 до 20 000 грн. - 

51,6 % 49,8 % від 20 001 до 50 000 грн. - 
49,2 % 47,6% понад 50 000 грн. - 
42 % 42% до 150 000 грн. на будівництво теплиць 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору застави 
майнових прав 



 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальни

й строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Кредити, надані на 
придбання, будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна 

 

52,8 % 51 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
50,4 % 48,6 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
48 % 46,2 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

45,6 % 43,8% понад 50 000 грн. - 

42 % 42% в межах 10-ти кратного розміру членського 
внеску до резервного капіталу 6 місяців 

наявність у члена КС 
членського внеску до 
резервного капіталу  38,4 % 38,4 % в межах 5-ти кратного розміру членського 

внеску до резервного капіталу 6 місяців 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців 
 

укладання договору застави 
майнових прав 

365% - до 2 000 грн. 14 днів  

Кредити, надані на придбання, 
будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

56,4 % 54,6 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
54 % 52,2 % від 10 001 до 20 000 грн. - 

51,6 % 49,8 % від 20 001 до 50 000 грн. - 
49,2 % 47,6% понад 50 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

Кредити, надані на придбання, 
будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна (на 
енергозбереження) 

 

42 % 40,2% до 100 000 грн. 24 місяці 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

Цільове використання 
кредиту підтверджується 
відповідними документами 



 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальни

й строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Кредити, надані на придбання, 
будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна (на 
енергозбереження) 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

45,6 % 43,8 % до 100 000 грн. 24 місяці 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

Цільове використання 
кредиту підтверджується 
відповідними документами 

Споживчі кредити 
Інші потреби,крім навчання 

 

55,2 % 53,4 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
52,8 % 51 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
50,4 % 48,6 % від 20 001 до 50 000 грн. - 
48 % 46,2% понад 50 000 грн. - 

42 % 42% в межах 10-ти кратного розміру членського 
внеску до резервного капіталу 6 місяців наявність у члена КС 

членського внеску до 
резервного капіталу.  38,4 % 38,4 % в межах 5-ти кратного розміру членського 

внеску до резервного капіталу 6 місяців 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

365% - до 2 000 грн. 14 днів  

Споживчі кредити:  
Інші потреби,крім навчання  
(надаються на умовах             

кредитної лінії) 

58,8 % 57 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
56,4 % 54,6 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
54 % 52,2 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

51,6 % 49,8 % понад 50 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

 
Споживчі кредити (придбання  

аавтотранспорту, сільгосптехніки) 
 

42 % 42% до 150 000 грн. 60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 

 Споживчі кредити:  
Інші потреби (на навчання) 

 
42 % 42% до 25 000 грн. 12 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

кредит надається шляхом 
безготівкового 
перерахування коштів 
навчальному закладу 



 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальни

й строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Споживчі кредити: 
Придбання аудіо-, відео-

,побутової техніки та компьютерів 
 

55,2 % 53,4 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
52,8 % 51 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
50,4 % 48,6 % від 20 001 до 50 000 грн. - 
48 % 46,2% понад 50 000 грн. - 

42 % 42% в межах 10-ти кратного розміру членського 
внеску до резервного капіталу 6 місяців наявність у члена КС 

членського внеску до 
резервного капіталу 38,4 % 38,4 % в межах 5-ти кратного розміру членського внеску 

до резервного капіталу 6 місяців 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

365% - до 2 000 грн. 14 днів  

42% 42% до 20 000 грн. 24 місяці застава придбаного 
товару 

кредит надається шляхом 
безготівкового 
перерахування коштів 
продавцю товару 

Споживчі кредити: 
Придбання аудіо-, відео-

,побутової техніки та компьютерів 
(надаються на умовах             кредитної 
лінії) 

58,8 % 57 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
56,4 % 54,6 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
54 % 52,2 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

51,6 % 49,8 % понад 50 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

* При наданні кредиту вдруге та в подальшому або при наданні кредиту вперше для членів кредитної спілки,які набули членства в кредитній 
спілці за письмовою рекомендацією одного або більше членів кредитної спілки.  



 Затверджено 
 Рішенням спостережної ради 

 Херсонської обласної 
 кредитної спілки “Єдність” 
 Протокол № 19 
 від 15 квітня  2016 р. 
 Голова спостережної ради 

 ______________А.Є.Бакашов 
 

Додаток 1до протоколу № 19 засідання Спостережної ради Херсонської обласної 
кредитної спілки «Єдність» від   15 квітня  2016 року 

Річні проценті ставки за кредитами для членів кредитної спілки 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий
кредит) * 

 Сума кредиту 
Максимальний 
строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Комерційні кредити 
 

60 % 58,2 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  
та інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
58,2 % 56,4 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
56,4 % 54,6 % від 20 001 до 50 000 грн. - 
54,6 % 52,8% понад 50 000 грн. - 

48 % 48% в межах 10-ти кратного розміру членського 
внеску до резервного капіталу 

6 місяців 
наявність у члена КС 
членського внеску до 
резервного капіталу 38,4 % 38,4 % в межах 5-ти кратного розміру членського 

внеску до резервного капіталу 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави                     60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

365% - до 1 500 грн. 14 днів  

Комерційні кредити 
(надаються на умовах             

кредитної лінії) 

63,6 % 61,8 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
61,8 % 60 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
60 % 58,2 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

58,2 % 56,4% понад 50 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

 
 



Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальни

й строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Кредити, надані на ведення   
фермерських господарств 

 

57,6 % 55,8 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
55,8 % 54 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
54 % 52,2 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

52,2 % 50,4% понад 50 000 грн. - 

Кредити, надані на ведення 
фермерських господарств 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

 

61,2 % 59,4 % до 10 000 грн. 

60 місяців 
 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

 

- 
59,4 % 57,6 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
57,6 % 55,8 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

55,8 % 54% понад 50 000 грн. - 

Кредити, надані на ведення 
особистих селянських 

господарств 
 

57,6 % 55,8 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
55,8 % 54% від 10 001 до 20 000 грн. - 
54 % 52,2 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

52,2 % 50,4% понад 50 000 грн. - 

48% 48% в межах 10-ти кратного розміру членського 
внеску до резервного капіталу 6 місяців наявність у члена КС 

членського внеску до 
резервного капіталу 38,4 % 38,4 % в межах 5-ти кратного розміру членського 

внеску до резервного капіталу 6 місяців 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору застави 
майнових прав 

48 % 48 % до 15 000 грн. 8 місяців на купівлю п/е плівки 
48 % 48 % до 100 000 грн. 60 місяців на будівництво теплиць 

365% - до 1 500 грн. 14 днів  

Кредити, надані на ведення 
особистих селянських господарств 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

61,2 % 59,4 % до 10 000 грн. 

60 місяців 
 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
59,4 % 57,6 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
57,6 % 55,8 % від 20 001 до 50 000 грн. - 
55,8 % 54% понад 50 000 грн. - 
48 % 48% до 100 000 грн. на будівництво теплиць 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору застави 
майнових прав 



 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальни

й строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Кредити, надані на 
придбання, будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна 

 

57,6 % 55,8 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
55,8 % 54% від 10 001 до 20 000 грн. - 
54 % 52,2 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

52,2 % 50,4% понад 50 000 грн. - 

48 % 48% в межах 10-ти кратного розміру членського 
внеску до резервного капіталу 6 місяців 

наявність у члена КС 
членського внеску до 
резервного капіталу  38,4 % 38,4 % в межах 5-ти кратного розміру членського 

внеску до резервного капіталу 6 місяців 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців 
 

укладання договору застави 
майнових прав 

365% - до 1 500 грн. 14 днів  

Кредити, надані на придбання, 
будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

61,2 % 59,4 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
59,4 % 57,6 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
57,6 % 55,8 % від 20 001 до 50 000 грн. - 
55,8 % 54% понад 50 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

Кредити, надані на придбання, 
будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна (на 
енергозбереження) 

 

48 % 46,2% до 30 000 грн. 24 місяці 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

Цільове використання 
кредиту підтверджується 
відповідними документами 



 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальни

й строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Кредити, надані на придбання, 
будівництво, ремонт та 
реконструкцію нерухомого майна (на 
енергозбереження) 

(надаються на умовах             
кредитної лінії) 

51,6 % 49,8 % до 30 000 грн. 24 місяці 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

Цільове використання 
кредиту підтверджується 
відповідними документами 

Споживчі кредити 
Інші потреби,крім навчання 

 

60 % 58,2 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
58,2 % 56,4 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
56,4 % 54,6 % від 20 001 до 50 000 грн. - 
54,6 % 52,8% понад 50 000 грн. - 

48 % 48% в межах 10-ти кратного розміру членського 
внеску до резервного капіталу 6 місяців наявність у члена КС 

членського внеску до 
резервного капіталу.  38,4 % 38,4 % в межах 5-ти кратного розміру членського 

внеску до резервного капіталу 6 місяців 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

365% - до 1 500 грн. 14 днів  

Споживчі кредити:  
Інші потреби,крім навчання  
(надаються на умовах             

кредитної лінії) 

63,6 % 61,8 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
61,8 % 60 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
60 % 58,2 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

58,2 % 56,4% понад 50 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

 
Споживчі кредити (придбання  

аавтотранспорту, сільгосптехніки) 
 

48 % 48% до 100 000 грн. 60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 

 Споживчі кредити:  
Інші потреби (на навчання) 

 
48 % 48% до 15 000 грн. 12 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

кредит надається шляхом 
безготівкового 
перерахування коштів 
навчальному закладу 



 

Вид кредиту за цільовим 
призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Пільгова 
річна 
процентна 
ставка  
(пільговий 
кредит) * 

Сума кредиту 
Максимальни

й строк надання 
кредиту 

Вид 
забезпечення Додаткові умови 

Споживчі кредити: 
Придбання аудіо-, відео-

,побутової техніки та компьютерів 
 

60 % 58,2 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
58,2 % 56,4 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
56,4 % 54,6 % від 20 001 до 50 000 грн. - 
54,6 % 52,8% понад 50 000 грн. - 

48 % 48% в межах 10-ти кратного розміру членського 
внеску до резервного капіталу 6 місяців наявність у члена КС 

членського внеску до 
резервного капіталу 38,4 % 38,4 % в межах 5-ти кратного розміру членського внеску 

до резервного капіталу 6 місяців 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  60 місяців укладання договору 
застави майнових прав 

365% - до 1 500 грн. 14 днів  

48 % 48% до 15 000 грн. 18 місяців застава придбаного 
товару 

кредит надається шляхом 
безготівкового 
перерахування коштів 
продавцю товару 

Споживчі кредити: 
Придбання аудіо-, відео-

,побутової техніки та компьютерів 
(надаються на умовах             кредитної 
лінії) 

63,6 % 61,8 % до 10 000 грн. 

60 місяців 

Застава, порука  та 
інші види 
забезпечення, не 
заборонені 
законодавством 

- 
61,8 % 60 % від 10 001 до 20 000 грн. - 
60 % 58,2 % від 20 001 до 50 000 грн. - 

58,2 % 56,4% понад 50 000 грн. - 

26,4 % 26,4 % в межах вартості предмета застави  укладання договору 
застави майнових прав 

* При наданні кредиту вдруге та в подальшому або при наданні кредиту вперше для членів кредитної спілки,які набули членства в кредитній 
спілці за письмовою рекомендацією одного або більше членів кредитної спілки.  
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Річні проценті ставки за кредитами для кредитних спілок 
 

Вид кредиту за 
цільовим призначенням 

Річна 
процентна 

ставка 

Максимальний строк надання 
кредиту Вид забезпечення 

Для кредитування 
Позичальником своїх 

членів. 

15 % 1 місяць Належне 
Позичальнику на праві 
власності майно та 
кошти, на які згідно 
чинного законодавства 
України може бути 
звернено стягнення 

16 % 3 місяці 

17 % 6 місяців 

    
 
 


