
Інформація про ціну/тарифи фінансових послуг кредитної спілки «Соколов»: 

 

Кредит «кооперативний» -  кредит для здійснення підприємницької діяльності, забезпечений порукою будь-якої 
кооперативної організації, кооперативного об'єднання,  членом якого є Кредитна спілка “Соколов”, наприклад 
обслуговуючий кооператив, ассоціація кредитних спілок, об'єднана кредитна спілка, кооперативний банк, тощо, 
та можуть бути забезпечені заставою рухомого майна, неустойкою, порукою, притриманням,  гарантією або 
страхуванням. 

 

   Кредит “кооперативний” 
 Кредит “кооперативний”  надається  на строк  2 місяці з виплатою процентів Кредитній спілці по таким 
процентним ставкам: 
       а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
 б) 0,01% (ноль цілих одна сота) процента в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед).  
 
 Кредит “кооперативний”  надається  на строк  4 місяці з виплатою процентів Кредитній спілці по таким 

процентним ставкам: 
       а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
 б) 0,5% (ноль цілих п’ять десятих) процента в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед).  
 
 Кредит “кооперативний”  надається  на строк  6 місяців з виплатою процентів Кредитній спілці по таким 

процентним ставкам: 
       а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
 б) 1% (один) процент в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед).  
 
 Кредит “кооперативний”  надається  на строк  8 місяців з виплатою процентів Кредитній спілці по таким 
процентним ставкам: 
       а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
 б) 2 % (два) проценти в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
  
 Кредит “кооперативний”  надається  на строк  10 місяців з виплатою процентів Кредитній спілці по таким 
процентним ставкам: 
       а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
 б) 3 % (три) проценти в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед).  

 

  
 Кредит “кооперативний”  надається  на строк  12 місяців (1рік) з виплатою процентів Кредитній спілці по таким 

процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
 б) 4 % (чотири) проценти в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 

 

 Кредит “кооперативний”  надається  на строк  14 місяців з  виплатою процентів Кредитній спілці по таким 
процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
 б) 5 % (п'ять) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 

 

  Кредит “кооперативний” надається на строк  16 місяців  з  виплатою процентів Кредитній спілці по таким 
процентним ставкам: 
  а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;   
 б) 6 % (шість) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
 

  Кредит “кооперативний” надається на строк  18 місяців (1,5 року) з  виплатою процентів Кредитній спілці по 
таким процентним ставкам: 
 а)1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
 б) 7 % (сім) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 

 
 

 Кредит “кооперативний” надається на строк  20 місяців з  виплатою процентів Кредитній спілці по таким 

процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
 б) 8% (вісім) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 

 

 Кредит “кооперативний” надається на строк 22 місяці з  виплатою процентів Кредитній спілці по таким 
процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
          б) 9 % (дев’ять) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
 

 Кредит “кооперативний” надається на строк  24 місяці (2 роки) з  виплатою процентів Кредитній спілці по таким 
процентним ставкам: 
 а)1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
 б)10 % (десять) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
 

 Кредит “кооперативний” надається на строк  36 місяців  (3 роки) з  виплатою процентів Кредитній спілці по 
таким процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
 б) 11% (одинадцять) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
 

 Кредит “кооперативний” надається на строк  48 місяців (4 роки) з  виплатою процентів Кредитній спілці по таким 
процентним ставкам: 



 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
 б) 12 % (дванадцять) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
 

 Кредит “кооперативний” надається на строк 60 місяців (5 роки) з  виплатою процентів Кредитній спілці по таким 
процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
 б) 13 % (тринадцять) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
 

 Кредит “кооперативний” надається на строк 72 місяці (6 років) з  виплатою процентів Кредитній спілці по таким 
процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
          б) 14% (чотирнадцять) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
 

 Кредит “кооперативний” надається на строк 84 місяці (7 років) з  виплатою процентів Кредитній спілці по таким 
процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
          б) 15 % (п’ятнадцять) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 

 
 

 Кредит “кооперативний” надається на строк 96 місяців (8 років) з  виплатою процентів Кредитній спілці по таким 

процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
          б) 16 % (шістнадцять) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 

 

   
 Кредит “кооперативний” надається на строк 108 місяців (9 років) з  виплатою процентів Кредитній спілці по 
таким процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
          б) 17 % (сімнадцять) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 

 

 
 Кредит “кооперативний” надається на строк 120 місяців (10 років) з  виплатою процентів Кредитній спілці по 
таким процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
          б) 18 % (вісімнадцять) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
 
 Кредит “кооперативний” надається на строк  132 місяці (11 років) з  виплатою процентів Кредитній спілці по 

таким процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
          б) 19 % (дев’ятнадцять) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
 
 Кредит “кооперативний” надається на строк  144 місяці (12 років) з  виплатою процентів Кредитній спілці по 
таким процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
          б) 20 % (двадцять) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
 

 Кредит “кооперативний” надається на строк 156 місяців (13 років) з  виплатою процентів Кредитній спілці по 
таким процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
          б) 21 % (двадцять один) процент в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
 

 Кредит “кооперативний” надається на строк 168 місяців (14 років) з  виплатою процентів Кредитній спілці по 
таким процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
          б) 22 % (двадцять два) проценти в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
 

 Кредит “кооперативний” надається на строк  180 місяців (15 роки) з  виплатою процентів Кредитній спілці по 
таким процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
          б) 23 % (двадцять три) проценти в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
 

 Кредит “кооперативний” надається на строк  192 місяці (16 років) з  виплатою процентів Кредитній спілці по 
таким процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
          б) 24 % (двадцять чотири) проценти в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
 

 Кредит “кооперативний” надається на строк  204 місяці (17 років) з  виплатою процентів Кредитній спілці по 
таким процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
          б) 25 % (двадцять п’ять) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
 

 Кредит “кооперативний” надається на строк  216 місяців (18 років) з  виплатою процентів Кредитній спілці по 
таким процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
          б)26 % (двадцять шість) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
 



 Кредит “кооперативний” надається на строк 228 місяців (19 років) з  виплатою процентів Кредитній спілці по 
таким процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
          б) 27 % (двадцять сім) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
 

 Кредит “кооперативний” надається на строк 240 місяців (20 років) з  виплатою процентів Кредитній спілці по 
таким процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
          б) 28 % (двадцять вісім) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
 

 Кредит “кооперативний” надається на строк  252 місяці (21 рік) з  виплатою процентів Кредитній спілці по таким 
процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
          б) 29 % (двадцять дев’ять) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
 

 Кредит “кооперативний” надається на строк  264 місяці (22 роки) з  виплатою процентів Кредитній спілці по 
таким процентним ставкам: 
 а) 1,5 (одна ціла п’ять десятих) процента в день, за період, за який проценти не були сплачені достроково;  
          б) 30 % (тридцять) процентів в місяць, якщо проценти сплачуються достроково (наперед). 
 
 


