
Затверджено 

Рішенням спостережної ради кредитної спілки «Партнер» 

(протокол № 33 від 21 грудня  2022 року ) 
 

 

Додаток № 1 до протоколу спостережної ради КС «Партнер» № 33 від 21 грудня 2022 року. Підвиди кредитів та річна процентна ставка за кредитами. 1 

 
 

№ 

з/п 
Назва  кредиту Строк 

Цільове призначення 

споживчих кредитів 

% ставка 

річна 
Види забезпечення 

Режим сплати 

 

1 
«Звичайний»  

 

  

1 - 60 

місяців 

-  на ведення 

особистих 

селянських 

господарств; 
-  на придбання, 

будівництво, ремонт 

та реконструкцію 
нерухомого майна; 

-  на придбання 

автотранспорту, 
аудіо -, відео -  

побутової техніки та 

комп’ютерів, інші 

потреби. 

75 

- порука; 

- інші види забезпечення, 

не заборонені 
законодавством. 

 

  

- кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною 

сплатою рівних частин основної суми кредиту, які 

розраховуються шляхом ділення суми наданого кредиту на 

кількість періодів користування кредитом. При цьому, 

нарахування процентів  проводиться на залишок основної суми 

кредиту; 

- ануїтет – кредит з періодичною сплатою процентів і основної 

суми кредиту «рівними частинами», за яким передбачається 

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 

кредиту, з кожним наступним платежем зменшується, а питома 

вага суми кредиту зростає; 

- кредит з періодичною сплатою процентів та відстрочкою сплати 

основної суми кредиту (або її частини) на певний строк, що не 
перевищує строк дії договору. При цьому, нарахування процентів 

проводиться на залишок основної суми кредиту. 

 

Примітка: Кредит «Акційний» надається членам кредитної спілки до 
дня народження (протягом 10 днів по- та 10 днів після дати дня 

народження включно), 

 

2 

«Заставний»  

  
 

65 

3 «Акційний» 

 

1 На виконання п.п. 3.2.2. та 3.2.3. Положення про фінансові послуги КС «Партнер» затвердженого рішенням спостережної ради (протокол № 26 від 05 жовтня 2022 року ) 
 

                                                           Голова спостережної ради                                                                                               Герасимук М. М.  

 

Секретар                                                                                                                              Максимова М. В. 



3ATBEPA}I{vIO
lorona npauiHHr

rcpe4uruoi cnilxu <IlaprHep>
M. B. fepacnuyr

21.12.2022

TAPIIO
eaprocri Kopt4cryBaHH{ KpeAr4TaMr4 rrJreHaMH xpe4uruoi cnilrcu n rporuonifi oAuruqi Yxpaiuu

llpnuirxa: * Tapu$, po3paxoBaHr.rfi y rpr.roHrrx, HaBeAeuufi opienronuo. Toqsa rJIaHoBa eapricrs. s

BpaxyBaHHflu nepioay KopHcryBaHHt, BKa3yerbct B AoroBopi rpearlry.

3 po3paxyHKy ua 1000,00 rpu. sa I xaneHAapuwitt pirc (365 x.a.)
HO HA TI1NCTABI laon cnocTe KC( ain21.12.2022 Ns

lIosLr-

uifl
Harsa KpeAHry

BHA norarueuug
ocuonHoT cyltu

Tapn$t
(pirtHui't oh)' (rpH.)

3sK.{afiuufi PIBHHMII I.IACTUHAMH 75 404.64

asyirer 75 447,61

B KIHUI CTDOKV 75 '149.99

L 3acraeHHfi oieHaNaH qacrHHaMI,l 65 3s0.68
aHylrer 65 383,21

B KIHUI CTPOKY 65 650,01
a AxuifiHrzil DIBHI.IMI4 gACTHHAM}I 65 350,68

AHVITCT 65 383.27
B KIHUI CTPOKY 65 8650.01


