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1. Загальні положення. 

 

1.1. Відповідно до Законів України „Про кредитні спілки”, „Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг”, „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення”, „Про споживче кредитування”,  Постанови Правління НБУ від 30.03.2021 року № 

27 „Про затвердження Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових 

послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов)”, іншого законодавства, свого 

Статуту та, за наявності відповідних Ліцензій Кредитна спілка «АЖІО» (далі – „кредитна спілка”) надає 

наступні види фінансових послуг: 

 

1) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. 

 

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка 

згідно зі статтею 21 Закону України “Про кредитні спілки” передбачає надання кредитною спілкою 

кредитів своїм членам, фермерським господарствам та приватним підприємствам, які знаходяться у 

власності членів кредитної спілки на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі 

ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України. Надання кредитів 

здійснюється кредитною спілкою на підставі ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на 

умовах фінансового кредиту. Згідно частини другої статті 21 Закону України „Про кредитні спілки” 

кредитна спілка має право самостійно встановлювати види кредитів, що надаються кредитною спілкою, 

умови надання та строки повернення кредитів, крім споживчих. 

Зважаючи на це кредитна спілка згідно цього Положення надає кредити членам кредитної спілки.  

Згідно частини першої статті 10 Закону України „Про кредитні спілки” членами кредитної спілки 

можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на 

території України, об’єднані хоча б за однією з ознак, зазначених у частині першій статті 6 цього Закону, 

мають повну цивільну дієздатність. Згідно частини другої статті 10 Закону України „Про кредитні 

спілки” не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними 

або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, 

що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Згідно абзацу четвертого частини другої статті 7 

Закону України „Про кредитні спілки” ознака членства у кредитній спілці обов’язково зазначається у 

статуті кредитної спілки. Згідно підрозділу 6 Статуту Кредитної спілки «АЖІО» членами кредитної 

спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які об'єднані ознакою 

членства в кредитній спілці – постійно проживають на території м. Києва, мають повну цивільну 

дієздатність.      . 

Відповідно до підрозділу 14 Статуту кредитної спілки прийняття до кредитної спілки провадиться 

на підставі письмової заяви за рішенням спостережної ради кредитної спілки, якщо таке право не 

делеговане спостережною радою правлінню кредитної спілки. 

Особа стає членом кредитної спілки за умови: 

1) відповідності ознаці членства; 

2) подання заяви про вступ до кредитної спілки; 

3) рішення спостережної ради або правління (у разі делегування йому цього повноваження) про 

прийом особи до кредитної спілки; 

4) сплати вступного та обов'язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними 

документами. 
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Сплата вступного та обов'язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття 

спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) позитивного 

рішення про прийом до кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі, коли 

вступний та обов'язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день 

сплати обов'язкового пайового внеску в повному обсязі. 

Згідно рішення загальних зборів членів кредитної спілки (протокол №27/05-2015  від 27 травня 

2015 року) розмір вступного внеску складає 100 гривень, розмір обов’язкового пайового внеску складає 

20 гривень.  

З урахуванням встановлених законом вищезазначених особливостей щодо обмеження кола 

отримувачів фінансових послуг, які надає кредитна спілка, вимог п. 7
1) 

Закону України „Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, який визначає, що клієнт – фізична особа, 

яка отримує або має намір отримати фінансову послугу для задоволення особистих потреб, не пов'язаних 

із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю, та вимог п. 7
2) 

Закону України „Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, який визначає, що клієнт - 

фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує або має намір отримати 

фінансову послугу, в розумінні Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг” та цього Положення клієнтами кредитної спілки є особи, які мають ознаку членства - 
постійно проживають на території м. Києва, мають повну цивільну дієздатність, члени кредитної спілки, 

клієнтами кредитної спілки є особи, які мають ознаку членства - постійно проживають на території м. 

Києва, мають повну цивільну дієздатність, члени кредитної спілки, фермерські господарствам та 

приватні підприємства, які знаходяться у власності членів кредитної спілки  

1.2. При наданні фінансових послуг кредитна спілка здійснює передбачені законодавством 

процедури щодо фінансового моніторингу по виявленню фінансових операцій, які підлягають 

фінансовому моніторингу та інших фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією 

(відмиванням) доходів, отриманих незаконним шляхом, спрямованих на фінансування тероризму або 

фінансування розповсюдження зброї масового знищення. 

1.3. Кредитна спілка надає фінансові послуги, зазначені у п. 1.1. цього Положення, у відповідності 

до вимог чинного законодавства. Це Положення згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 7 

грудня 2016 року № 913 є внутрішніми правилами надання фінансових послуг кредитної спілки. 

1.4. До укладення з членом кредитної спілки договору про надання фінансової послуги кредитна 

спілка  надає члену кредитної спілки інформацію відповідно до абзаців п’ятого – дев’ятого частини 

першої та частини другої статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг". 

1.5. Кредитна спілка здійснює надання фінансових послуг, зазначених у п. 1.1. цього Положення, 

на підставі відповідних договорів, які повинні містити: 

1) назву, номер і дату договору; 

2) назву, місцезнаходження (адресу) та реквізити кредитної спілки; 

3) відомості про члена кредитної спілки, який отримує фінансову послугу: прізвище, ім'я, по 

батькові, адреса проживання; 

4) найменування фінансової операції; 

5) розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови 

взаєморозрахунків; 

6) строк дії договору; 

7) порядок зміни і припинення дії договору; 

8) права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов 

договору; 

9) підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про 

фінансові послуги та регулювання ринків фінансових послуг», надана члену кредитної спілки; 

10) інші умови за згодою сторін; 

11) підписи сторін. 

Зміст договору про надання кредитною спілкою фінансових послуг повинен відповідати предмету 

цього договору. 

1.6. Положення, що регламентують надання кредитною спілкою фінансових послуг, та договори 

про надання фінансових послуг повинні відповідати вимогам статті 6 Закону України „Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статті 1056
1
 Цивільного кодексу України,  

іншого законодавства України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.  

1.7. Договори про надання фінансових послуг підлягають зберіганню не менше ніж п'ять років 

після виконання всіх зобов'язань за ними, якщо інше не встановлено законодавством. 
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1.8. Кредитна спілка здійснює особисте інформування фізичних осіб щодо кожного виду 

фінансових послуг після отримання дозволу на обробку їх персональних даних відповідно до Закону 

України „Про захист персональних даних”. 

1.9. Реклама та поширення іншої інформації щодо фінансових послуг, які надаються кредитною 

спілкою, здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг", Закону України „Про рекламу”, іншого законодавства України 

про рекламу (в частині реклами у сфері фінансових послуг).  

1.10. Право клієнта на інформацію 

1.10.1. Кредитна спілка розкриває клієнтам визначену законодавством інформацію про умови та 

порядок її діяльності, що розміщується у місці надання послуг клієнтам та/або на власному веб-сайті 

кредитної спілки. Така інформація включає: 

1) перелік послуг, що надаються кредитною спілкою, порядок та умови їх надання, а саме, – 

положення про фінансові послуги кредитної спілки, яке серед іншого містить інформацію, необхідну для 

отримання кредиту клієнтом, включаючи наявні та можливі схеми кредитування, а також, примірні 

договори про надання фінансових послуг, що є додатками до положення; 

2) вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду 

фінансової послуги, а саме, – затверджені рішенням спостережної ради кредитної спілки річні процентні 

ставки за підвидами кредитів; 

На вимогу клієнта кредитна спілка в порядку, визначеному законодавством, та за спеціальною 

формою (Інформація, яка надається на вимогу клієнта), встановленою у Додатку 1 до цього Положення, 

надає таку інформацію: 

1) відомості про фінансові показники діяльності кредитної спілки та її економічний стан, які 

підлягають обов'язковому оприлюдненню, а саме, – річну фінансову звітність разом з аудиторським 

звітом, що підтверджує її достовірність відповідно до вимог статті 14 Закону України „Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”; 

2) перелік керівників кредитної спілки;  

3) іншу інформацію, право на отримання якої визначено законом. 

Про ознайомлення із зазначеною інформацією клієнт зобов'язаний надати кредитній спілці 

письмове підтвердження, яке складається в 2-х примірниках, по одному для клієнта та кредитної спілки 

1.10.2. Кредитна спілка також розкриває шляхом розміщення на безоплатній основі на власному 

веб-сайті (веб-сторінці) в обсязі та порядку, встановлених законодавством  таку інформацію: 

1) повне найменування кредитної спілки відповідно до її установчих документів, ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ та місцезнаходження кредитної спілки (код території за КОАТУУ, поштовий індекс, 

область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер 

корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності); 

2) контактний телефон і адреса електронної пошти кредитної спілки, адресу, за якою кредитною 

спілкою приймаються скарги клієнтів; 

3) відомості про державну реєстрацію кредитної спілки, а саме, – дату державної реєстрації: 

29.04.1993р., дату запису: 07.10.2004 р.,  номер запису 1 074 120 0000 001892, які містяться у Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;  

4) інформацію щодо включення кредитної спілки до відповідного державного реєстру фінансових 

установ, а саме, –  серія та номер КС № 415 від 22.07.2004 Свідоцтва про реєстрацію фінансової 

установи;  

5) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної 

спілки, а саме, – Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Тел.: 0800505240,  

е-mail: nbu@bank.gov.ua; 

6) найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності); 

7) перелік фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою (повний перелік видів фінансових 

послуг, які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або у ліцензіях на 

провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані 

Держфінпослуг/Нацкомфінпослуг або іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків 

фінансових послуг); 

8) відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за 

фінансовою установою) – за відсутності у кредитної спілки власників істотної участі (у тому числі осіб, 

які здійснюють контроль за фінансовою установою), які визначаються згідно вимог Закону України „Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та „Положення про розкриття 

фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові 

установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ”, затвердженого Розпорядженням 

Нацкомфінпослуг № 825 від 19.04.2016 року (із змінами і доповненнями), кредитна спілка на власному 

веб-сайті (веб-сторінці) зазначає про їх відсутність; 
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9) відомості про склад спостережної ради, ревізійної комісії, правління та кредитного комітету 

кредитної спілки (прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб); 

10) відомості про відокремлені підрозділи кредитної спілки, а саме про відсутність відокремлених 

підрозділів; 

11) інформацію щодо наявності у кредитної спілки права на надання відповідної фінансової 

послуги, а саме, – відомості про ліцензії, видані кредитній спілці (вид господарської діяльності, на 

провадження якого видана ліцензія; номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії; дата початку дії 

(за наявності) ліцензії; інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за 

наявності) переоформленої ліцензії); інформація про тимчасове зупинення ліцензії (дата тимчасового 

зупинення дії ліцензії, дата поновлення дії ліцензії) (інформація розкривається, якщо рішення про 

тимчасове зупинення ліцензії було прийняте до набрання чинності Законом України "Про ліцензування 

видів господарської діяльності"); статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія); дата анулювання 

ліцензії); 

12) річну фінансову звітність (розкриваються шляхом розміщення річної фінансової звітності разом 

з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність відповідно до вимог статті 14 Закону України 

„Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”); 

13) режим робочого часу кредитної спілки, а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години 

перерви; 

14) вимоги до відповідних договорів, що приймаються кредитною спілкою у якості забезпечення за 

кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту: 

- умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 

553-559 Цивільного кодексу України. 

- умови договорів застави мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 

572-593  Цивільного кодексу України. 

- поручителем та /або заставодавцем може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа. 

15) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури 

санації кредитної спілки (у відомостях про порушення провадження у справі про банкрутство, 

застосування процедури санації фінансової установи зазначається про факт порушення справи про 

банкрутство фінансової установи, відкриття процедури санації фінансової установи, дату порушення 

справи про банкрутство, відкриття процедури санації фінансової установи та найменування суду, який 

виніс відповідну ухвалу); 

16) рішення про ліквідацію кредитної спілки (у разі початку процедури ліквідації фінансової 

установи зазначається інформація про те, що рішенням учасників фінансової установи, іншого 

уповноваженого органу фінансової установи або судом прийнято рішення про відкриття ліквідаційної 

процедури фінансової установи, а також зазначається дата прийняття відповідного рішення). 

1.10.3. Перед укладенням договору про надання фінансових послуг кредитна спілка повідомляє 

клієнту у письмовій або електронній формі інформацію наведену в пп. 1) – 6), та 11)  п. 1.10.2. цього 

Положення, а також, про фінансову послугу (загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен 

сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок 

визначення таких витрат) та про договір про надання фінансових послуг щодо: 

- наявності у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг; 

- строку, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також 

інші умови використання права на відмову від договору; 

- мінімального строку дії договору (якщо застосовується); 

- наявності у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання 

договору, а також наслідки таких дій; 

- порядку внесення змін та доповнень до договору; 

- неможливості збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди 

клієнта. 

2. Надання кредитів членам кредитної спілки  

2.1. Загальні питання здійснення діяльності з надання кредитів членам кредитної спілки 

Кредитом наданим члену кредитної спілки є грошові кошти надані кредитною спілою члену 

кредитної спілки – позичальникові під процент, у розмірі та на умовах, встановлених кредитним 

договором з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені кредитним 

договором строки. 

2.2. Умови (наявні та можливі схеми кредитування) надання кредитів членам кредитної 

спілки. 
2.2.1. Кредитна спілка надає членам кредитної спілки наступні види кредитів 

2.2.1.1. За строком: 

кредити зі строком від 3 до 12 місяців включно; 
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кредити зі строком понад 12 місяців. 

2.2.1.2. За цільовим призначенням відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177 „Про затвердження Порядку складання 

та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг” (із змінами і доповненнями), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 р. за N 69/8668: 

Надалі в цьому Положенні, якщо не зазначено інше, терміни вживаються в такому значенні:: 

Комерційний кредит – кредитування на поповнення обігових коштів або придбання товарів (робіт, 

послуг) пов'язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю члена кредитної спілки – 

позичальника, кредитування приватних підприємств, які знаходяться у власності членів кредитної 

спілки, кредитування у межах відповідного зобов'язання члена кредитної спілки – позичальника з 

реалізації товарів, виконання робіт або надання послуг 

Закон України „Про споживче кредитування” не поширюється на комерційні кредити та кредити 

надані на ведення фермерських господарств 

2.2.1.3. За порядком видачі (типом кредиту): 

1) кредит видається однією сумою; 

2) кредитна лінія. 

2.2.1.4. За типом процентної ставки: 

1) фіксована; 

2.2.1.5. За режимами сплати процентів і основної суми кредиту: 

1) Кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою фіксованих часток основної 

суми кредиту. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на початкову видану суму 

кредиту. 

2) Кредит зі сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку кредитування. При 

цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на початкову видану суму кредиту. 

3) Кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку 

кредитування. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на початкову видану суму 

кредиту. 

4) Кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою фіксованих часток основної 

суми кредиту. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за 

кредитом. 

5) Кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку 

кредитування. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за 

кредитом. 

6) Кредит зі сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку кредитування. При 

цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом. 

 

2.2.1.6. За видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами: 

1) застава; 

2) порука; 

3) інші види забезпечення не заборонені законодавством. 

Умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 

553-559 Цивільного кодексу України. 

Умови договорів застави мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 

572-593  Цивільного кодексу України. 

Поручителем та /або заставодавцем може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа. 

2.2.1.7. За способом надання кредиту: 

1) готівковим шляхом; 

2) безготівковим шляхом. 

Виходячи із зазначених вище критеріїв кредитна спілка надає кредити членам кредитної спілки за 

видами, встановленими окремим рішенням Спостережної ради.  

За рішенням Спостережної ради для певних видів кредитів обов’язковою  умовою щодо їх надання 

може бути передбачена наявність у члена кредитної спілки - позичальника встановленої суми внесків 

визначених видів. 

2.2.2. Рішенням спостережної ради з дотриманням обмежень визначених законодавством можуть 

встановлюватися максимальна/мінімальна можлива сума кредитів, що надаються членам кредитної 

спілки.  

2.2.3. Визначення розміру процентної ставки, яка встановлюється для окремих видів кредитів, 

визначених п.п. 2.2.1. цього Положення, відбувається за наступними критеріями – виходячи з потреб 

членства, ринкових тенденцій, кредитного ризику (рівня ризику кредиту), наданого забезпечення, попиту 
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і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової 

ставки НБУ та попереднього досвіду надання кредитів членам кредитної спілки за умови збереження 

доходності на рівні, який забезпечує беззбиткову діяльність кредитної спілки.  

За типом процентна ставка за кредитом є фіксованою. 

2.2.3.1. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору. 

Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено кредитною 

спілкою в односторонньому порядку. Умова договору щодо права кредитної спілки змінювати розмір 

фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною.  

Розмір фіксованої процентної ставки для окремих видів кредитів встановлюється спостережною 

радою кредитної спілки. 

 

2.3. Інформаційне забезпечення кредитного договору та дії, що передують його укладенню. 

Перед укладенням договору про надання кредиту, який не є споживчим, кредитна спілка 

безоплатно у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного 

згідно з вимогами, визначеними Законом України „Про електронні документи та електронний 

документообіг”, а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про електронну 

комерцію”) за спеціальною формою (Інформація, яка надається клієнту перед укладенням договору про 

надання кредиту, який не є споживчим), встановленою у Додатку 3 до цього Положення, надає клієнту 

інформацію в обсязі визначеному законодавством та цим Положенням. Про ознайомлення із зазначеною 

інформацією клієнт зобов'язаний надати кредитній спілці письмове підтвердження, яке складається в 2-х 

примірниках, по одному для клієнта та кредитної спілки. 

 

2.4. Порядок надання кредитів членам кредитної спілки. 

2.4.1. Умови договору про кредит.  

У кредитних договорах або договорах кредитної лінії крім положень, визначених п. 1.5. цього 

Положення зазначаються: 

1) порядок нарахування та сплати процентів (методи нарахування процентів, періодичність сплати 

процентів та форму розрахунку, інше); 

2) інформацію про забезпечення кредиту; 

3) графік розрахунків, у якому зазначається порядок повернення основної суми кредиту та 

погашення процентів за ним;  

4) строк протягом якого кредитна спілка зобов’язана надати кредит позичальнику.2.4.2. Примірні 

кредитні договори затверджуються рішенням спостережної ради кредитної спілки  з урахуванням вимог і 

умов цього Положення. 

Для отримання кредиту член кредитної спілки (позичальник) надає кредитній спілці відповідну 

заяву. Заява про надання кредиту повинна містити інформацію про особу позичальника, місце  

проживання, номери телефонів, місце роботи, інформацію про щомісячні доходи позичальника та, за 

бажанням позичальника, інформацію про щомісячні доходи членів його родини, інформацію щодо 

кредиту, а саме сума кредиту, строк користуванням кредитом, призначення кредиту, запропоноване 

забезпечення, а також інформацію щодо виконання позичальником зобов’язань за кредитними 

операціями, включаючи зобов’язання перед іншими кредитодавцями, інформацію щодо наявності 

заборгованості за кредитами, отриманими у кредитній спілці у пов’язаних та/або асоційованих осіб члена 

кредитної спілки тощо. 

2.4.3. Кредитні договори та договори забезпечення повинні бути укладені в письмовій формі, 

відповідно до вимог цивільного законодавства України. Недійсність договору забезпечення не тягне за 

собою недійсності основного зобов’язання – кредитного договору.  

2.4.4. Кредитна спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі 

кредитних договорів з дотриманням вимог МСФЗ в останній день кожного місяця та в день, визначений 

умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Нарахування процентів за договорами кредиту 

відбувається за кожний фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня після 

отримання членом кредитної спілки суми кредиту, а припиняється в день остаточного розрахунку за 

кредитом. Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується календарний рік. 

2.4.5. До укладення договору про кредит, кредитна спілка зобов’язана використовуючи свої 

професійні можливості, оцінити кредитоспроможність клієнта враховуючи, зокрема, строк, на який 

надається кредит, суму кредиту, доходи клієнтаа, мету отримання кредиту, а також інформацію щодо 

виконання клієнтом зобов’язань за кредитними операціями, включаючи зобов’язання перед іншими 

кредитодавцями. Оцінка кредитоспроможності клієнта здійснюється на підставі достатньої інформації, 

отриманої від клієнта, та, за необхідності, на основі інформації, законно отриманої з інших джерел. 

Оцінка кредитоспроможності кшієнта включає в себе аналіз:  

 - документів, перелік яких, встановлений для отримання кредиту; 
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 - інформації про позичальника, включаючи інформацію з офіційних джерел, визначених 

законодавством.  

Для проведення оцінки кредитоспроможності позичальник надає до кредитної спілки копії та 

оригінали (для огляду) наступних документів з дотриманням наступних вимог до їх змісту: 

• Заяву про надання кредиту (повинна містити суму кредиту, необхідну члену кредитної спілки; 

строк такого кредиту та його цільове призначення);  

• Паспорт або документ, що його заміняє (паспорт повинен відповідати вимогам Положення про 

паспорт громадянина України, затвердженого Постановою ВР України від 02.09.1993 р. №3423-ХІІ, 

Закону України „Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, документи, що його заміняють 

повинні відповідати по формі та змісту відповідним нормативно-правовим актам України); 

• реєстраційний номер облікової картки платника податків; або серію та номер паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку у паспорті); 

• Довідка про заробітну плату за останні 6 місяців. 

За рішенням спостережної ради перелік документів, необхідний для проведення аналізу 

кредитоспроможності позичальника може бути змінений. У випадку недостатності інформації в наданих 

документах для прийняття рішення про надання кредиту кредитна спілка має право вимагати від 

позичальника надання й інших документів, крім перелічених вище та визначених рішенням спостережної 

ради. 

2.4.6. Окремим рішенням спостережної ради, встановлюються критерії, яким повинен відповідати 

заявник для отримання кредиту відповідно до встановлених підвидів кредитів, що надаються  членам 

кредитної спілки.  

За результатами розгляду поданих документів, уповноважений член кредитного комітету , надає 

кредитному комітету свої рекомендації по задоволенню чи відхиленню заяви члена кредитної спілки. 

2.4.7. Всі документи позичальника та рекомендації уповноваженого члена кредитного комітету  

розглядаються на засіданні кредитного комітету, з урахуванням наступного:  

 Засідання кредитного комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини 

його членів та за умови обов’язкової участі голови правління або його заступника у разі відсутності 

голови правління, з наступним підписанням заступником голови правління відповідних кредитних 

договорів, рішення за якими було прийнято під час відсутності голови правління. Рішення вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засідання членів кредитного 

комітету і голова правління не голосував проти цього рішення. 

 Прийняте кредитним комітетом рішення про надання кредиту є підставою набуття головою 

правління чи уповноваженою головою правління особою, що діє на підставі підписаної головою 

правління довіреності, права укласти кредитний договір (договір кредитної лінії) з членом  кредитної 

спілки, якому кредитний комітет вирішив надати кредит. 

 Наявність конфлікту інтересів у діяльності членів кредитного комітету ідентифікується за 

наступними критеріями: 

1) отримання членом кредитного комітету (його близькими родичами, установами та 

підприємствами, в яких він, його близькі родичі або підприємство, яким вони володіють, мають діловий 

інтерес – (далі – “пов’язані особи”)) користі за результатами рішень кредитного комітету, які 

безпосередньо і окремо стосуються цього члена або пов’язаних з ним осіб; 

2)  існування у члена кредитного комітету будь-якої прямої чи опосередкованої особистої 

зацікавленості майнового або немайнового характеру, яка може вплинути на об’єктивне рішення 

кредитного комітету. 

  У разі ідентифікації конфлікту інтересів членом кредитного комітету за вищевизначеними 

критеріями, він зобов’язаний в усній або письмовій формі повідомити про це кредитний комітет. 

 При розгляді питань, які передбачають прийняття рішення кредитного комітету щодо 

встановлення кредитних взаємовідносин з будь-якими особами, за наявності конфлікту інтересів у членів 

кредитного комітету щодо зазначених питань, кредитний комітет повинен зафіксувати в своєму 

протоколі такий факт. 

 Рішення про прийняття кредитною спілкою будь-якого зобов’язання на користь члена 

кредитного комітету у разі, якщо прийняття такого рішення відноситься до компетенції кредитного 

комітету, готується та приймається кредитним комітетом без участі цього члена. Зокрема, при прийнятті 

рішення про надання кредиту члену кредитної спілки, який є членом кредитного комітету, такий член 

кредитного комітету не може брати участь у прийнятті цього рішення. 
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  Під час підготовки та прийняття рішення, де має місце конфлікт інтересів, у протоколі 

засідання кредитного комітету обов’язково робиться відмітка про відсутність голосу члена кредитного 

комітету щодо якого має місце конфлікт інтересів. 

2.4.8. Строки розгляду заяв про надання кредитів не залежать від цільового призначення  та 

прийняття рішень по ним встановлюється від 1 до 30 робочих днів. 

Рішення кредитного комітету про надання кредиту або відмову в наданні кредиту фіксується в 

протоколі засідання кредитного комітету, який підписується головою кредитного комітету. 

 

3. Порядок проведення моніторингу наданих кредитів та супроводження прострочених, 

неповернених, у тому числі безнадійних кредитів. 
3.1. З метою нагляду за своєчасністю сплат за наданими кредитами та оперативного планування 

руху грошових потоків кредитна спілка веде належний аналітичний облік. Обов’язки щодо організації 

моніторингу наданих та супроводження прострочених кредитів, неповернених, у тому числі безнадійних 

кредитів покладаються на кредитний комітет кредитної спілки. 

3.2. Поточний контроль за дотриманням умов кредитних договорів здійснюється уповноваженим 

членом кредитного комітету. Зокрема, уповноважений член кредитного комітету здійснює контроль за 

своєчасністю та повнотою передбачених кредитними договорами платежів на підставі звірення фактично 

отриманих платежів з графіком планових платежів, який складається для кожного тижня. уповноважений 

член кредитного комітету звітує про дотримання графіку планових платежів на засіданні кредитного 

комітету. 

3.3. У випадку виявлення прострочених кредитів кредитна спілка вживає заходи, передбачені в п. 

3.5. – 3.7.  цього Положення 

3.4. Для окремих видів кредитів згідно затверджених рішенням спостережної ради правил і 

процедур може передбачатися особливий порядок супроводження.  

3.5. Кредитна спілка у письмовій формі надсилає позичальнику та поручителю/заставодавцю (у 

разі наявності) щонайменше через один календарний місяць, а за  кредитом на придбання житла – 

щонайменше на три календарні місяці, рекомендовані листи із зазначенням вимоги про здійснення таких 

платежів або повернення кредиту протягом 30 календарних днів, а за кредитом на придбання житла – 60 

календарних днів з дня одержання від кредитної спілки повідомлення про таку вимогу. 

3.6. У випадку, якщо попередні заходи не призвели до сплати боргу, кредитна спілка вдається до 

дій, що спрямовані на стягнення боргу в примусовому порядку. Перед їх вчиненням  кредитна спілка: 

1) визначає на підставі кредитного договору суму заборгованості, включаючи також, якщо це 

передбачено умовами договору суми штрафних санкцій. При цьому, за рішенням кредитного комітету 

може застосовуватися зупинення нарахування процентів та/або реструктуризація заборгованості. 

2) визначає шляхи звернення стягнення на забезпечення кредиту, включаючи всі види 

забезпечення визначені у кредитному договорі та окремих договорах застави, поруки (за їх наявності).  

3) вживає заходи для встановлення місця знаходження позичальника. 

Стягнення боргу в примусовому порядку здійснюється з використанням відповідних правових 

механізмів та процесуальних форм, передбачених чинним законодавством. 

3.7. В окремих випадках за обґрунтованим рішенням кредитного комітету кредитна спілка може 

відстрочити застосування щодо позичальника заходів примусового стягнення боргу з дотриманням 

передбачених законодавством процесуальних строків. 

3.8. У випадку отримання інформації, яка підтверджується достовірними та достатніми 

документами, виданими уповноваженими, відповідно до законодавства, органами, про смерть 

позичальника за рішенням кредитного комітету може застосовуватися зупинення нарахування процентів 

за кредитними договорами в такого позичальника. 

 

Додаток 1  

до Положення про фінансові послуги 

 Кредитної спілки „АЖІО” 

 

Інформація, яка надається на вимогу клієнта 

 

Клієнт      (ПІБ) підтверджує, що на його вимогу Кредитною спілко „АЖІО” 

йому надано відомості про фінансові показники діяльності кредитної спілки та її економічний стан, які 

підлягають обов’язковому оприлюдненню; 

Клієнт      (ПІБ) підтверджує, що на його вимогу Кредитною спілкою 

„АЖІО” йому надано перелік керівників кредитної спілки та її відокремлених підрозділів: 

 

_____________________________________________________________________________ 
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     Дата, ПІБ, підпис. 

 

 

             
Додаток 2 

до Положення про фінансові послуги  

Кредитної спілки „АЖІО”  

 

Інформація, яка надається клієнту перед укладенням договору про надання кредиту, 

який не є споживчим. 

 

Клієнт (далі – Клієнт)_________________________________________ (ПІБ) підтверджує, що Кредитною 

спілкою «АЖІО» йому було повідомлено про: 

o особу, яка надає фінансові послуги, включаючи: 

а) найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, яка надає 

фінансові послуги, а саме: Кредитна спілка «АЖІО», 

- місцезнаходження __________________________, 

- контактний телефон ________________________, 

- адреса електронної пошти  ___________________ _     

б) те, що отримання фінансової послуги не пов'язано з необхідністю отримання Клієнтом 

посередницьких послуг; 

в) відомості про державну реєстрацію кредитної спілки містяться у   Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: Дата державної 

реєстрації: 29.04.1993 р., Дата запису: 07.10.2004 р.,  Номер запису: 1 074 120 0000 001892 

г) інформацію щодо включення Кредитної спілки «АЖІО»   до відповідного державного реєстру 

фінансових установ, а саме: КС № 415 від 22.04.2004 р.  Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи; 

ґ) інформацію щодо наявності в Кредитної спілки «АЖІО», яка надає фінансові послуги, права на 

надання відповідної фінансової послуги, а саме: Ліцензія на провадження господарської діяльності(крім 

професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на 

умовах  фінансового кредиту; 

д) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає 

фінансові послуги, а саме: Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Тел.: 0 800 

505 240, е-mail: nbu@bank.gov.ua; 

o  фінансову послугу – надання коштів у коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, 

який не є споживчим (надається для задоволення потреб, пов'язаних з підприємницькою, незалежною 

професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника), включаючи загальну суму 

зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити Клієнт, включно з податками, або якщо 

конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат; 

o  договір про надання фінансових послуг, який включає: 

а) наявність у Клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг;    

б) строк, протягом якого Клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші 

умови використання права на відмову від договору;          

г) наявність у Клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а 

також наслідки таких дій; 

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору. 

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди Клієнта. 

Клієнт______________________________________  (ПІБ) підтверджує, що надана йому інформація 

забезпечує правильне розуміння суті фінансової послуги без нав'язування її придбання. 

 

____________________________________________________________________________________ 

Дата, ПІБ, підпис. 

             

 

 

Додатки: 

1) Примірний кредитний договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового 

кредиту, № 1 на 6 аркушах, 

. 

2) Примірний договір кредитної лінії про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту, № 2 на 7 аркушах,  


