
1.1.  Істотні характеристики з надання мікрокредиту 
 

Додаток 8 

до Положення про фінансові послуги  

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАХІД»    

(нова редакція) 

 

Логотип 

фінансової 

установи 

 

Додаток 1 

до Положення про інформаційне забезпечення 

фінансовими установами споживачів щодо 

надання послуг споживчого кредитування 

(пункт 17 розділу II) 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту (ця інформація містить 

загальні умови надання фінансовою установою мікрокредиту та не є пропозицією з 

надання цих послуг. Запропоновані індивідуальні умови залежатимуть від результатів 

оцінки фінансовою установою кредитоспроможності, проведеної на підставі отриманої 

від споживача інформації та з інших джерел за наявності законних на це підстав) 

I. Загальна інформація 

Таблиця 

№ 

з/п 
Вид інформації 

Інформація для заповнення 

фінансовою установою 

1 2 3 

1 I. Інформація про фінансову установу 

2 Найменування  КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАХІД» 



3 Номер і дата видачі ліцензії'/свідоцтва 1.Ліцензія  на провадження 

господарської діяльності з надання 

фінансових послуг, а саме на 

надання коштів у позику, в тому 

числі на умовах фінансового 

кредиту № 1741 видана 03.10.2018 

року. 

2. Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з надання 

фінансових послуг, а саме залучення 

фінансових активів із зобов’язанням 

щодо наступного їх повернення № 

1745 видана 03.10.2018 року. 

3. Свідоцтво про реєстрацію 

фінансової установи , видане  

Національною комісією, що 

здійснює регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг( серія КС, №59, 

дата видачі 30.03.2004 року 
  



  
 

 4 Адреса 78300,Івано-Франківська 

обл..Снятинський район,місто 

Снятин, вулиця Шевченка, 260,а 

5 Номер контактного(них) телефону(ів) 
03476 (2-24-71) 

6 Адреса власного вебсайта 
 zahid.in.ua 

7 II. Основні умови мікрокредиту 

8 Цільова група споживачів Члени  кредитної спілки «Захід» 

9 Сума/ліміт кредиту, грн 
Від 500 грн. до розміру однієї 

мінімальної заробітної плати, 

установленої на день укладення 

договору про споживчий кредит 

10 Строк кредитування, дн./міс. 
Від 3-х до 24-х місяців 

11 Реальна річна процентна ставка, відсотки річних 
36% 

12 
Розмір власного платежу споживача (за наявності), 

відсотки від суми кредиту 

відсутній 

13 Спосіб надання кредиту 

Готівковим або безготівковим 

шляхом перерахування коштів на 

рахунок 

14 
Умови автоматичного продовження строку дії кредитного 

договору 

ні 

15 III. Інформація про орієнтовну загальну вартість мікрокредиту для споживача 

16 
Загальні витрати за кредитом [уключаючи відсотки за 

користування кредитом, комісії фінансової установи та 

інші витрати споживача на супровідні послуги фінансової 

установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх 

осіб], грн 

Мінімальний розмір усіх витрат 

споживача за договором про 

мікрокредит, уключаючи відсотки за 

користування кредитом - 45,00 грн. 

Комісії та інші обов'язкові платежі за 

супровідні послуги фінансової 

  



  

установи, кредитного посередника 

(за наявності) та третіх осіб - 

відсутні. 

Максимальний розмір усіх витрат 

споживача за договором про 

мікрокредит, уключаючи відсотки за

 користування кредитом - 

4824,00 грн. 

Комісії та інші обов'язкові платежі за 

супровідні послуги фінансової 

установи, кредитного посередника 

(за наявності) та третіх осіб - 

відсутні. 

17 Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за 

весь строк користування кредитом (сума кредиту та 

загальні витрати за кредитом), грн 

Мінімальна орієнтовна вартість 

основного зобов'язання споживача, 

що пропонується кредитною 

спілкою для укладення договору про 

мікрокредит та включає суму 

коштів, що можуть надаватися 

споживачу в тимчасове 

користування відповідно до рядка 9 

таблиці цього Додатку, і загальні 

витрати за цим кредитом, визначені 

в рядку 16 таблиці цього Додатку - 

545.00 грн. 

Максимальна орієнтовна вартість 

основного зобов'язання споживача, 

що пропонується Кредитною 

спілкою для укладення договору про 

мікрокредит та включає суму 

коштів, що можуть надаватися 

споживачу в тимчасове 

користування відповідно до рядка 9 

таблиці цього Додатку, і загальні 

витрати за цим кредитом, визначені 

в рядку 16 таблиці цього Додатку - 

11524,00 грн 

18 IV. Порядок повернення мікрокредиту 

19 Періодичність погашення: 

Один раз на місяць в останній день 

строку кредиту від дати отримання 

Позичальником кредиту 

20 суми кредиту 

Один раз на місяць /в останній день 

строку кредиту від дати отримання 

Позичальником кредиту 

21 
відсотків, комісій та інших платежів за користування 

кредитом 

Один раз на місяць в останній день 

строку кредиту від дати отримання 

Позичальником кредиту 

22 
Гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де 

зазначені способи погашення кредиту, за наявності 

немає 

23 
Попередження: споживач повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування 

відповідно до умов договору та вимог законодавства України 

  



24 V. Можливі наслідки в разі невиконання споживачем обов'язків за договором про мікрокредит 

25 Відповідальність за прострочення виконання та/або 

невиконання умов договору [уключаючи неустойку 

(штраф, пеню)] 

У разі неповернення Пози 

чальником кредиту та процентів за 

користування кредитом в день 

чергового платежу, визначеного 

Графіком платежів, з наступного дня 

за цим днем, проценти нара-

ховуються на залишкову суму 

кредиту та суму несплачених від-

сотків у встановленому порядку до 

дати виконання Позичальником 

своїх зобов’язань за цим Договором 

згідно з Графіком платежів. 

За прострочення Позичальником 

строків сплати, передбачених 

Графіком платежів Договору, 

Позичальник згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК 

України сплачує Кредитодавцю на 

його вимогу суму боргу з ураху-

ванням індексу інфляції за весь час 

прострочення, а також 36 процентів 

річних від простроченої суми. 

26 Інші заходи: 

27 право фінансової установи у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення 

платежів за споживчим кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням 

зобов'язання 

28 VI. Права споживача згідно із законодавством України 

29 До укладення договору: 

30 
отримання від фінансової установи пояснень з метою оцінки договору про мікрокредит з огляду 

на потреби та фінансовий стан споживача 

31 безкоштовне отримання на вимогу споживача копії проєкту договору про мікрокредит в 

електронному вигляді, крім випадків, коли фінансова установа не бажає продовжувати процес 

укладення договору зі споживачем 

32 звернення до фінансової установи щодо ознайомлення з інформацією, на підставі якої 

здійснюється оцінка кредитоспроможності споживача, уключаючи інформацію, що міститься в 

бюро кредитних історій 

33 Після укладення договору: 

34 відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 

календарних днів із дня укладення цього договору (у разі 

відмови від такого договору споживач сплачує відсотки за 

період із дня одержання коштів до дня їх повернення за 

процентною ставкою, установленою цим договором, та 

так 

  



 

вчиняє інші дії, передбачені Законом України "Про 

споживче кредитування" або договором) 

 

35 Обов'язковою умовою для укладення договору щодо отримання мікрокредиту є згода споживача 

на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання 

та поширення через бюро кредитних історій, уключене до Єдиного реєстру бюро кредитних 

історій 

36 VII. Подання споживачем звернення та терміни його розгляду 

37 До фінансової установи: 

38 перелік контактних даних фінансової установи зазначено в рядках 2, 4 - 6 таблиці додатка 1 до 

Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання 

послуг споживчого кредитування (далі - Положення). 

Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження. 

Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін 

вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних 

днів або 

39 до Національного банку України: 

40 перелік контактних даних розміщено в розділі "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного 

Інтернет-представництва Національного банку України. 

Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження. 

Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін 

вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних 

днів або 

41 до суду: 

42 споживач звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України 

(споживачі фінансових послуг звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними 

з порушенням їх прав як споживачів послуг) 

II. Пояснення щодо заповнення таблиці додатка 1  

1. У колонці 3 таблиці зазначається: 

1) у рядку 8 - категорія споживачів, які мають право отримати споживчий кредит після оцінки їх 

кредитоспроможності; 

2) у рядку 9 - мінімальний та максимальний розмір кредитних коштів, що може надаватися 

споживачу, та порядок його зміни; 

3) у рядку 10 - мінімальний та максимальний строк кредитування (установлюється в місяцях або 

днях); 

4) у рядку 11 - максимальна плата за договором про мікрокредит з урахуванням вартості всіх 

супровідних послуг фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, виражена 

у відсотках річних від загального розміру виданого кредиту; 

5) у рядку 12 - розмір власного платежу (фінансової участі) споживача (за наявності), відсотки від 

суми кредиту; 

6) у рядку 13 - спосіб надання мікрокредиту (готівковим або безготівковим шляхом на 

рахунок); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19


7) у рядку 14 - так/ні та умови автоматичного продовження строку дії договору про 

мікрокредит; 

8) у рядку 16 - мінімальний та максимальний розмір усіх витрат споживача за договором про 

мікрокредит, уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії та інші обов'язкові платежі за 

супровідні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб (зазначити 

суму або базу розрахунку). 

Якщо немає інформації про вартість супровідних послуг третіх осіб, які є обов'язковими для 

отримання мікрокредиту, то фінансова установа для надання такої інформації враховує вимоги 

законодавства України про споживче кредитування та Положення щодо визначення вартості цих послуг 

відповідно до їх орієнтовної вартості. 

Якщо фінансова установа застосовує різні розміри грошових зборів і витрат за договором про 

мікрокредит залежно від строку його дії або суми основного зобов'язання за цим договором, то в колонці 

3 рядка 16 таблиці додатка 1 до Положення зазначається їх найвище значення; 

9) у рядку 17 - мінімальна та максимальна орієнтовна вартість основного зобов'язання 

споживача, що пропонується фінансовою установою для укладення договору про мікрокредит та 

включає суму коштів, що можуть надаватися споживачу в тимчасове користування відповідно до рядка 

9 таблиці додатка 1 до Положення, і загальні витрати за цим кредитом, визначені в рядку 16 таблиці 

додатка 1 до Положення; 

10) у рядку 22 - гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де зазначені способи 

погашення кредиту, за наявності (за адресами центрів обслуговування споживачів, через термінали 

самообслуговування фінансової установи, через термінали самообслуговування партнерів, через 

установи банків, системи дистанційного обслуговування або іншого способу погашення, за наявності); 

11) у рядку 25 - інформація про можливі наслідки для споживача за прострочення виконання та/або 

невиконання умов договору щодо надання мікрокредиту, уключаючи максимальну суму або відсоток 

неустойки (штрафу, пені) за прострочення сплати платежів за цим договором чи базу їх розрахунку, а 

також інші платежі, які має право вживати фінансова установа як відповідальність за прострочення 

виконання та/або невиконання умов договору. 



1.2. Істотні характеристики з надання споживчого кредиту 
 

Додаток 9 

до Положення про фінансові послуги 

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАХІД»    

(нова редакція) 

 

Логотип 

фінансової 

установи 

 

Додаток 2 

до Положення про інформаційне забезпечення 

фінансовими установами споживачів щодо 

надання послуг споживчого кредитування 

(пункт 17 розділу II) 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави) (ця 

інформація містить загальні умови надання фінансовою установою послуг споживчого 

кредитування та не є пропозицією з надання цих послуг. Запропоновані індивідуальні 

умови залежатимуть від результатів оцінки фінансовою установою 

кредитоспроможності, проведеної на підставі отриманої від споживача інформації та з 

інших джерел за наявності законних на це підстав, і надаватимуться споживачу до 

укладення договору у формі паспорта споживчого кредиту) 

I. Загальна інформація 

№ з/п Вид інформації 
Інформація для заповнення 

фінансовою установою 

1 2 3 

1 I. Інформація про фінансову установу 

2 Найменування  КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАХІД» 

3 Номер і дата видачі ліцензії'/свідоцтва 
1.Ліцензія  на провадження 

господарської діяльності з надання 

фінансових послуг, а саме на надання 

коштів у позику, в тому числі на 

умовах фінансового кредиту № 1741 

видана 03.10.2018 року. 

2. Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з надання 

фінансових послуг, а саме залучення 

фінансових активів із зобов’язанням 

щодо наступного їх повернення № 

1745 видана 03.10.2018 року. 

3. Свідоцтво про реєстрацію 

фінансової установи , видане  

Національною комісією, що здійснює 

регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг( серія КС, №59, 

дата видачі 30.03.2004 року 



4 Адреса 78300,Івано-Франківська 

обл.,Снятинський район,місто Снятин, 

вулиця Шевченка260, а 

  



5 Номер контактного(них) телефону(ів) 

03476 (2- 24-71) 

6 Адреса електронної пошти 

zahid-kredit@i.ua 

7 Адреса власного вебсайта 

 zahid.in.ua 

8 II. Основні умови споживчого кредиту 

9 Мета отримання кредиту 
1) на придбання, будівництво, ремонт 

та реконструкцію нерухомого майна; 

2) на придбання автотранспорту; 

3) на придбання аудіо-,відео-, 

побутової техніки та комп'ютерів; 

4) на інші потреби 

10 Цільова група споживачів 

Члени  кредитної спілки «Захід» 

11 Сума/ліміт кредиту, грн Від 6 700.00 грн. до 140 000,00 грн. 

12 Строк кредитування, дн./міс./р. Від 3-х до 60-ти місяців (включно) 

13 Процентна ставка, відсотки річних 

36 

14 Тип процентної ставки (фіксована/змінювана) 

фіксована 

15 Реальна річна процентна ставка, відсотки річних 
36 

mailto:kredyts@ukr.net


16 
Розмір власного платежу споживача (за наявності), 

відсотки від суми кредиту 

відсутній 

17 Спосіб надання кредиту 
Готівковим або безготівковим шляхом 

перерахування коштів на рахунок 

18 
Умови автоматичного продовження строку дії 

кредитного договору 

ні 

19 Забезпечення виконання зобов'язань порукою 

Так, поручителем виконання 

зобов'язань споживача може виступати 

цивільно- правоздатна і дієздатна 

особа 

20 III. Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для споживача 

21 

Загальні витрати за кредитом [уключаючи відсотки за 

користування кредитом, комісії фінансової установи та 

інші витрати споживача на супровідні послуги 

фінансової установи, кредитного посередника (за 

наявності) та третіх осіб], грн 

Мінімальний розмір усіх витрат 

споживача за договором про 

споживчий кредит, уключаючи 

відсотки за- користування кредитом - 

603,00 грн. 

Комісії та інші обов'язкові платежі за 

супровідні послуги фінансової 

  



  

установи, кредитного посередника (за 

наявності) та третіх осіб -відсутні. 

 

Максимальний розмір усіх витрат 

споживача за договором про 

споживчий кредит, уключаючи 

відсотки за користування кредитом -

252000 грн. 

Комісії та інші обов'язкові платежі за 

супровідні послуги фінансової 

установи, кредитного посередника (за 

наявності) та третіх осіб -відсутні. 

22 Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за 

весь строк користування кредитом (сума кредиту та 

загальні витрати за кредитом), грн 

Мінімальна орієнтовна вартість 

основного зобов'язання споживача, що

 пропонується фінансовою 

установою для укладення договору про 

споживчий кредит та включає суму 

коштів, що можуть надаватися 

споживачу в тимчасове користування 

відповідно до рядка 11таблиці цього 

Додатку, і загальні витрати за цим 

кредитом, визначені в рядку 21 таблиці 

цього Додатку -7303,00 грн. 

Максимальна орієнтовна вартість 

основного зобов'язання споживача, що

 пропонується фінансовою 

установою для укладення договору про 

споживчий кредит та включає суму 

коштів, що можуть надаватися 

споживачу в тимчасове користування 

відповідно до рядка 11 таблиці цього 

Додатку, і загальні витрати за цим 

кредитом, визначені в рядку 21 таблиці 

цього Додатку- 392000 грн 

23 IV. Порядок повернення споживчого кредиту 

24 Періодичність погашення: 

Один раз на місяць в останній день 

строку кредиту від дати отримання  

Позичальником кредиту 

25 суми кредиту Один раз на місяць / в останній день 

строку кредиту від дати отримання  

Позичальником кредиту 

26 
відсотків, комісій та інших платежів за користування 

кредитом 

Щомісячне погашення відсотків, 

нарахованих на залишок основної 

суми кредиту 

27 Схема погашення 
диференційована схема погашення 

заборгованості 

28 
Гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де 

зазначені способи погашення кредиту, за наявності 

Не має 

29 
Попередження: споживач повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування 

відповідно до умов договору та вимог законодавства України 

  



30 V. Можливі наслідки в разі невиконання споживачем обов'язків за договором 

31 Відповідальність за прострочення виконання та/або 

невиконання умов договору [уключаючи неустойку 

(штраф, пеню)] 

У разі неповернення Позичальником 

кредиту та процентів за користування 

кредитом в день чергового платежу, 

визначеного Графіком платежів, з 

наступного дня за цим днем, проценти 

нараховуються на залишкову суму 

кредиту та суму несплачених 

відсотків у встановленому порядку до 

дати виконання Позичальником своїх 

зобов’язань за цим Договором згідно з 

Графіком платежів. 

За прострочення Позичальником 

строків сплати, передбачених 

Графіком платежів Договору, 

Позичальник згідно з ч. 2 ст.625 ЦК 

України сплачує Кредитодавцю на його

 вимогу суму боргу з 

урахуванням індексу інфляції за весь 

час прострочення, а також 36 

процентів річних від простроченої 

суми. 

32 Інші заходи: 

 

33 право фінансової установи у визначених договором випадках вимагати дострокового 

погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням 

зобов'язання 

34 унесення інформації до кредитного бюро, формування негативної кредитної історії, що може 

враховуватися фінансовою установою під час прийняття рішення щодо надання кредиту в 

майбутньому 

35 VI. Права споживача згідно із законодавством України 

36 До укладення договору: 

37 
отримання від фінансової установи пояснень з метою оцінки договору з огляду на потреби та 

фінансовий стан споживача 

38 безкоштовне отримання на вимогу споживача копії проєкту договору в електронному вигляді, 

крім випадків, коли фінансова установа не бажає продовжувати процес укладення договору зі 

споживачем 

39 звернення до фінансової установи щодо ознайомлення з інформацією, на підставі якої 

здійснюється оцінка кредитоспроможності споживача, уключаючи інформацію, що міститься 

в бюро кредитних історій 

40 Після укладення договору: 

  



41 
відмова від договору про споживчий кредит протягом 

14 календарних днів з дня укладення цього договору (у 

разі відмови від такого договору споживач сплачує 

відсотки за період із дня одержання коштів до дня їх 

повернення за процентною ставкою, установленою цим 

договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом 

України "Про споживче кредитування" або договором) 

так 

42 Обов'язковою умовою для укладення договору щодо отримання споживчого кредиту є згода 

споживача на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, 

використання та поширення через бюро кредитних історій, уключене до Єдиного реєстру 

бюро кредитних історій 

43 VII. Подання споживачем звернення та терміни його розгляду 

44 До фінансової установи: 

45 
перелік контактних даних фінансової установи зазначено в рядках 2, 4 - 7 таблиці додатка 2 до 

Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо 

надання послуг споживчого кредитування (далі - Положення). 

Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний 

термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити 

порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів або 

46 до Національного банку України: 

47 перелік контактних даних розміщено в розділі "Захист прав споживачів" на сторінці 

офіційного Інтернет-представництва Національного банку України. 

Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження. 

Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін 

вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 

календарних днів, або 

48 до суду: 

49 споживач звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України 

(споживачі фінансових послуг звільняються від сплати судового збору за позовами, 

пов'язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг) 

II. Пояснення щодо заповнення таблиці додатка 2  

1. У колонці 3 таблиці зазначається: 

1) у рядку 10 - категорія споживачів, які мають право отримати споживчий кредит після оцінки 

їх кредитоспроможності; 

2) у рядку 11 - мінімальний та максимальний розмір кредитних коштів, що може надаватися 

споживачу, та порядок його зміни; 

3) у рядку 12 - мінімальний та максимальний строк кредитування (установлюється в роках, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19


місяцях, днях); 

4) у рядку 13 - максимальна плата за договором про споживчий кредит, виражена у відсотках 

річних від загального розміру виданого кредиту; 

5) у рядку 14 - тип процентної ставки (фіксована або змінювана), порядок її обчислення та індекси, 

що застосовуються для розрахунку змінюваної процентної ставки, уключаючи порядок зміни 

змінюваної процентної ставки та наслідки цієї зміни для споживача (можливе зростання змінюваної 

процентної ставки залежно від зростання погодженого сторонами індексу); 

6) у рядку 15 - максимальна плата за договором про споживчий кредит з урахуванням вартості всіх 

супровідних послуг фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, виражена 

у відсотках річних від загального розміру виданого кредиту; 

7) у рядку 16 - розмір власного платежу (фінансової участі) споживача (за наявності), відсотки від 

суми кредиту; 

8) у рядку 17 - спосіб надання кредиту (готівковим або безготівковим шляхом на рахунок); 

9) у рядку 18 - так/ні та умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору; 

10) у рядку 19 - так/ні та хто може виступати поручителем виконання зобов'язань споживача; 

11) у рядку 21 - мінімальний та максимальний розмір усіх витрат споживача за договором про 

споживчий кредит, уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії та інші обов'язкові платежі 

за супровідні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб 

(зазначити суму або базу розрахунку). 

Якщо немає інформації про вартість супровідних послуг третіх осіб, які є обов'язковими для 

отримання кредиту, то фінансова установа для надання такої інформації враховує вимоги законодавства 

України про споживче кредитування та Положення щодо визначення вартості цих послуг відповідно до 

їх орієнтовної вартості. 

Якщо фінансова установа застосовує різні розміри грошових зборів і витрат за договором про 

споживчий кредит залежно від строку його дії або суми основного зобов'язання за цим договором, то в 

колонці 3 рядка 21 таблиці додатка 2 до Положення зазначається їх найвище значення; 

12) у рядку 22 - мінімальна та максимальна орієнтовна вартість основного зобов'язання споживача, 

що пропонується фінансовою установою для укладення договору про споживчий кредит та включає 

суму коштів, що можуть надаватися споживачу в тимчасове користування відповідно до рядка 11 

таблиці додатка 2 до Положення, і загальні витрати за цим кредитом, визначені в рядку 21 таблиці 

додатка 2 до Положення; 

13) у рядку 27 - суть схеми погашення споживчого кредиту із зазначенням її типу та можливих 

наслідків для споживача в разі застосування цієї схеми [погашення заборгованості за фінансовим 

кредитом однаковими сумами платежів протягом усього строку кредитування (ануїтетна схема 

погашення заборгованості) або погашення заборгованості з поступовим зменшенням суми платежів 

протягом усього строку кредитування (диференційована схема погашення заборгованості)]; 

14) у рядку 28 - гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де зазначені способи 

погашення кредиту, за наявності (за адресами центрів обслуговування споживачів, через термінали 

самообслуговування фінансової установи, через термінали самообслуговування партнерів, через 

установи банків, системи дистанційного обслуговування або іншого способу погашення, за наявності); 

15) у рядку 31 - інформація про можливі наслідки для споживача за прострочення виконання та/або 

невиконання умов договору щодо надання мікрокредиту, уключаючи максимальну суму або відсоток 

неустойки (штрафу, пені) за прострочення сплати платежів за цим договором чи базу їх розрахунку, а 

також інші платежі, які має право вживати фінансова установа як відповідальність за прострочення 

виконання та/або невиконання умов договору. 



2. Можливі наслідки  для Споживачів в разі користування 

споживчим кредитом 
 

-         за невиконання обов’язків згідно з договором про споживчий 

кредит, уключаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати 

платежів за договором про споживчий кредит Споживач має 

сплатити Кредитодавцю штраф у розмірі 50 відсотків від суми 

отриманого кредиту; 

-         порушення виконання зобов’язання щодо повернення 

споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та 

ускладнити отримання споживчого кредиту надалі;  

-         фінансовій установі забороняється вимагати від споживача 

придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або 

спорідненої чи повʼязаної з ним особи як обовʼязкову умову надання 

споживчого кредиту;  

-         для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання 

споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право 

розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та 

фінансових установ;  

-         фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі 

споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою 

сторін; 

-         споживач може  відмовитися від отримання рекламних матеріалів 

засобами дистанційних каналів комунікації;  

-         здійснення платежів за користування споживчим кредитом в 

установах банків чи інших фінансових установах, включаючи on-

line додатки,  може вимагати додаткові витрати на сплату 

Споживачем додаткових комісій згідно тарифів відповідних установ; 

-         ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) 

строку погашення споживчого кредиту (строку виконання 

грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору 

про споживчий кредит  здійснюється зі зміною умов попередньо 

укладеного договору в бік погіршення для Споживача в частині 

збільшення загальної вартості кредиту на суму процентів за період 

користування кредитом з врахуванням термінів  продовження 

(лонгації, пролонгації) строку, з розрахунку 1,32 грн. на кожну 

1000,00 грн. споживчого кредиту за кожний день продовження 

(лонгації, пролонгації) строку. 

 
 

 



3. Інформація про наявність, перелік і вартість супровідних 

послуг фінансової установи, кредитних посередників  та третіх 

осіб 

 До загальних витрат за споживчим кредитом уключаються комісії та інші 

обов'язкові платежі за супровідні  послуги третіх осіб (за наявності): 

 комісії за розрахунково-касове обслуговування банку, у якому відкритий 
рахунок кредитної спілки (під час зарахування коштів у рахунок погашення 

споживчого кредиту); 

 страхові та податкові платежі; 

 збори на обов'язкове державне пенсійне страхування; 

 біржові збори; 

 платежі за послуги державних реєстраторів; 

 нотаріусів та інших осіб, а також інші обов'язкові платежі. 

Вимоги до осіб, які надають супровідні послуги: 

а) особи, які надають супровідні послуги повинні бути зареєстровані та 

здійснювати свою діяльність з дотриманням вимог законодавства України, 

включаючи наявність ліцензій та/або дозволів, передбачених для надання таких 
послуг; 

б) договори укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) 
споживчого кредиту мають відповідати вимогам законодавства; 

в)кредитна спілка не визначає перелік осіб, які надають супровідні послуги, 

споживач має право самостійно обрати особу, яка може надавати відповідні 
супровідні послуги, необхідність отримання яких може бути пов’язана з 

укладенням договору про споживчий кредит. 

До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються: 

 платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його 

обов'язків, передбачених договором споживчого кредиту; 

 платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які Позичальник зобов'язаний 

здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок 

власних коштів Позичальника чи за рахунок кредиту. 

Кредитна спілка не визначає перелік третіх осіб, які можуть надавати 

споживачам супровідні послуги, пов’язані з укладенням договору про споживчий 



кредит. Споживач має право самостійно обрати особу для надання супровідні 

послуги, є обов’язковою для отримання певного споживчого кредиту. 

   Для отримання  споживчих кредитів під заставу нерухомого майна або 

транспортних засобів/машин, отримання супровідних послуг нотаріуса 
(нотаріальне оформлення договорів застави/іпотеки), а також 

сплата вартості послуг нотаріуса є обов’язковими.  

Орієнтовна вартість певної супровідної послуги, що надаватиметься 

споживачу третьою особою та є обов’язковою для отримання споживчого 
кредиту, орієнтовна вартість такої послуги визначається за середньою 

вартістю такої послуги, визначеною кредитною спілкою за результатами 

аналізу вартості послуг, що пропонуються щонайменше трьома 
постачальниками на ринку таких послуг і складає: 

 Вартість послуг нотаріуса: 

 Застава транспортного засобу/машини – орієнтовна вартість – 3000 грн 
+ 0,1% від вартості заставного майна 

 Іпотека – орієнтовна вартість – 6000 грн + 0,1% від вартості заставного 

майна 

Вартість послуг страховика: 

 Страхування транспортного засобу – орієнтовна вартість 2-7 % від 
вартості заставного майна в залежності від виду транспортного засобу. 

 Страхування іншого рухомого майна – орієнтовна вартість 0,5 - 1% від 

вартості заставного майна в залежності від виду іншого рухомого майна. 

 Страхування предмету іпотеки – орієнтовна вартість 0,2-0,4% від 
вартості заставного майна в залежності від виду предмету іпотеки. 

 



4. Офіційне інтернет-представництво Національного банку   

України 

 З 31 жовтня 2011 року вводиться в дію Офіційне інтернет-представництво Національного 

банку України з новим функціональним наповненням і дизайном, більш наглядною та 

зручною структурою розміщення матеріалів, адаптоване для перегляду користувачами за 

допомогою більшої кількості інтернет-браузерів. 

  

З метою зручного та результативного використання розміщеної на удосконаленому 

інтернет-ресурсі Національного банку України інформації передбачено повноцінний 

пошук. 

  

Для спрощення процедури отримання інформації без особистого пошуку рекомендуємо 

підписуватися на щоденну інформацію, використовуючи посилання "Підписка". RSS-

стрічка дає змогу швидко ознайомитися зі змінами змісту інтернет-ресурсу, безпосередньо 

не заходячи на нього браузером. 

  

Розділ "Запитання та відповіді” містить інформацію з питаннь, з якими часто звертаються 

до Національного банку України. Є можливість проводити опитування та анкетування в 

режимі реального часу. 

  

Офіційне_інтернет-представництво_Національного_банку_України: 

   

https://uk.wikibooks.org/wiki/ 

Офіційне інтернет-представництво Національного банку України (НБУ) надає 

інформацію про послуги, а так же набори відкритих даних. Інформація міститься в 

наступних розділах: 

 Про Національний банк; 

 Рада Національного банку; 

 Офіційне опублікування нормативно-правових актів; 

 Монетарна політика; 

 Фінансова стабільність; 

 Банківський нагляд; 

 Фінансові ринки; 

 Платіжні системи і розрахунки; 

 Банкноти та монети; 

 Статистика; 

 Публікації; 

 Дослідження; 

 Прес-центр; 

 Інформаційні матеріали; 

 Фінансовий моніторинг; 

 Законодавство; 

 Персонал; 

 Публічна інформація в формі відкритих даних; 

 Фінансова грамотність 

https://uk.wikibooks.org/wiki/


 

5. Порядок і процедура захисту персональних даних  

споживачів 

 

Витяг з « Положення про обробку та захист персональних даних у базах 

персональних даних  кредитної спілки «Захід»,затвердженого Наказом 

голови правління № 1 від 16.01.2014 р.  

Розділ 6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам 
6.1. Кредитна спілка, як володілець персональних даних, розпорядники 

персональних даних та треті особи зобов’язані здійснювати захист персональних 

даних від випадків втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі 

незаконного знищення чи доступу до персональних даних. 

6.1.1 Кредитна спілка веде облік спроб та фактів несанкціонованих та/або 

незаконних дій з обробки персональних даних. 

6.1.2 . Кредитна спілка веде облік працівників, які мають доступ до персональних 

даних суб’єктів, а також визначає рівень доступу працівників та членів органів 

управління до персональних даних відповідно до їх професійних чи службових 

або трудових обов'язків. 

6.2. Захист персональних даних при обробці в складі інформаційної 

(автоматизованої) системи. 

6.2.1 Кредитна спілка обробляє персональні дані в складі інформаційної 

(автоматизованої) системи, у якій забезпечується захист персональних даних, 

відповідно до вимог закону. 

6.2.2 Обробка персональних даних в інформаційній (автоматизованій) системі 

може здійснюватись у складі інформаційно-телекомунікаційної системи із 

застосуванням засобів мережевого захисту від несанкціонованого доступу під час 

обробки персональних даних. 

6.2.3 Право доступу до автоматизованої системи надається працівникам 

кредитної спілки, в посадових інструкціях яких передбачено функції з обробки 

даних в автоматизованій системі та членам органів управління за умови надання 

письмового зобов’язання про нерозголошення персональних даних. При 

звільненні працівника, який мав право на обробку персональних даних в 

автоматизованій системі, його ідентифікаційні дані (логін, пароль) вилучаються 

з системи. 

6.2.4 Працівники кредитної спілки допускаються до обробки персональних 

даних лише після їх авторизації та ідентифікації (логін, пароль). 

6.2.5 Доступ осіб, які не пройшли процедуру ідентифікації та/або автентифікації 

блокується. 

6.2.6 Автоматизована система в обов’язковому порядку забезпечується 

антивірусним захистом та технічними засобами безперебійного живлення 

елементів інформаційної автоматизованої системи. 

6.3. Захист персональних даних при обробці в картотеках. 

6.4. 1.Відповідальна особа та голова правління кредитної спілки забезпечують 

захист персональних даних у формі картотек (на паперових носіях) від 

несанкціонованого доступу. 



6.5. 2. До роботи з картотеками персональних даних допускаються лише 

працівники, у посадових інструкціях яких передбачено відповідні функції та 

члени органів управління за умови надання письмового зобов’язання про 

нерозголошення інформації з обмеженим доступом. 

6.6. 3.Картотеки зберігаються у приміщеннях (шафах, сейфах), захищених від 

несанкціонованого доступу. 



6. Можливості та умови дострокового розірвання 

договору про  споживчий  кредит 

 

Законом України «Про споживче кредитування» передбачено право споживача на відмову 

від договору про споживчий кредит. 

Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про 

споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, 

у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. 

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє 

кредитодавця у письмовій формі у паперовому або електронному вигляді з накладенням 

електронних підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, 

визначеному законодавством у чотирнадцяти денний термін з дня укладення договору. 

Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально 

або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. 

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від 

договору про споживчий кредит споживач зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові 

кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання 

коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. 

Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від 

договору про споживчий кредит. 

Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо 

супровідних послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених 

споживачем. Кредитодавець або третя сторона зобов’язані повернути споживачу кошти, 

сплачені ним за такі супровідні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня 

подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, якщо 

такі послуги не були фактично надані до дня відмови споживача від договору про 

споживчий кредит у порядку, визначеному законодавством. 

Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо: 

 договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено 

шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів); 



 – споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до 

закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит. 

Клієнт має право відповідно до Положення про фінансові послуги п.5.2.1. в будь-який час 

повністю або частково достроково повернути кредит, в тому числі шляхом збільшення  

суми періодичних платежів. В цьому випадку Клієнт зобов’язаний сплатити кредитній 

спілці «Захід» всю суму несплаченого кредиту та нараховані проценти, витрати та інші 

передбачені Договором платежі за фактичний строк користування кредитом в день 

розірвання Договору. 

Порядок внесення змін та доповнень до договору про зміну істотних умов здійснюються у 

наступний спосіб та строки: 

 – пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні 

листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий 

підпис Позичальнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення та 

отримання; 

 – Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 днів з дня 

отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис. 

Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк 

передбачений у Договорі, пропозиція вважається не прийнятою. 

Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за 

місцезнаходженням Спілки або її відділення в письмовій формі протягом 5 днів з дня 

надання письмової відповіді. 

Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. Всі зміни, 

доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і 

невід’ємною частиною. 

Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку Договору. Встановлений 

Договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено кредитною 

спілкою «Захід» в односторонньому порядку. Збільшення фіксованої процентної ставки за 

Договором можливе виключно за письмової згоди Клієнта. 



 

7. Врегулювання простроченої заборгованості 

 
Умови, за яких кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання 

простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимого за договором 

про споживчий кредит новому кредитодавцю 

 
Кредитна спілка «Захід» тимчасово не здійснює відступлення права вимоги за 

договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії до врегулювання 

простроченої заборгованості. 
 

Кредитна спілка «Захід» розпочинає діяльність із врегулювання простроченої 

заборгованості у разі якщо споживач прострочив виконання зобов’язань за договором 
споживчого кредиту на 30 днів. Для цього кредитна спілка вживає наступні заходи для 

добровільного виконання позичальником своїх договірних зобов’язань: 
в термін до 30 днів прострочення – здійснює позичальникові нагадування про 

необхідність виконання договірних зобов’язань в телефонному режимі; 

в термін від 31 дня до 60 днів прострочення платежу - надсилає позичальнику та 
поручителю (у разі його наявності) листи - нагадування;  

в термін від 61 дня до 90 днів прострочення платежу - надсилає позичальнику та 
поручителю (у разі його наявності) рекомендовані листи – попередження. 

 

Кредитна спілка має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк 
виплати якого ще не настав, в повному обсязі, якщо таке право передбачене договором 

про споживчий кредит у разі затримання сплати частини споживчого кредиту та/або 

процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, 
забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - щонайменше 

на три календарні місяці. В такому разі, кредитна спілка у письмовій формі повідомляє 
споживача (позичальника) про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для 

усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені. 

 
Якщо кредитна спілка відповідно до умов договору про споживчий кредит 

вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого 

кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються споживачем 
(позичальником) протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, 

забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 
календарних днів з дня одержання від кредитодавця повідомлення про таку вимогу. 

Якщо протягом цього періоду споживач (позичальник) усуне порушення умов 

договору про споживчий кредит, вимога кредитної спілки  втрачає чинність. 
 

Строку дії кредитного договору може бути пролонгований. Обов’язковою умовою 
застосування пролонгації є повне погашення позичальником заборгованості по сплаті 

нарахованих процентів. Пролонгація здійснюється шляхом укладення додаткового 

договору про внесення змін до кредитного договору. Пролонгація може 
застосовуватись лише до прострочених кредитів. 
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