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ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР НАДАННЯ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ  
(КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР) (для юридичних осіб) 

 
м. Київ                                                            ____________ 20__ року 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» (Ліцензія 

на здійснення фінансової послуги – надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана на 
підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 23.05.2017 № 1932, строк дії ліцензії - безстрокова) в особі ПОСАДА ПІБ, 
що діє на підставі _______________________, далі - Кредитодавець, з однієї сторони, та 
 

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ, в особі ПОСАДА ПІБ, що діє на підставі _______________________, далі - 
Позичальник, з іншої сторони, а разом - Сторони, уклали цей Договір про наступне: 
 

ТЕРМІНИ 
 
В цьому Договорі нижченаведені терміни мають таке значення: 
Банківський день Означає день, коли комерційні банки України відкриті для банківських операцій. 

Боргові зобов’язання Зобов‘язання Позичальника перед Кредитодавцем з повернення Кредиту,  сплати Плати за 
Кредит у порядку та у строки, передбачені цим Договором, а також зі здійснення будь-яких 
інших платежів, що підлягають сплаті Позичальником на користь Кредитодавця відповідно 
до цього Договору. 

Кредит Грошові кошти Кредитодавця, що надаються Позичальникові в розмірі та на умовах, 
визначених цим Договором. 

Несприятлива подія Будь-яка з подій, перелічених в статті 5 цього Договору. 
 
Плата за Кредит 

 
Проценти за користування Кредитом та комісії, які Позичальник зобов‘язаний сплатити 
Кредитодавцеві за цим Договором. 

 
Угоди про 
забезпечення 

 
Будь-які угоди, укладені між Сторонами або між Сторонами і третіми особами з метою 
забезпечення виконання Позичальником взятих на себе зобов’язань за цим Договором. 

 
Фінансова звітність 

 
Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати 
діяльності та рух грошових коштів Позичальника за звітний період, підготовлена в обсягах, 
які передбачені чинним законодавством України для Позичальника. 

  

Заява на отримання 
кредитних коштів 

Документ, форма якого наведена в Додатку 1 до цього Договору, що подається 
Позичальником до Кредитодавця в письмовому вигляді (на паперовому носії, підписаним 
уповноваженими особами Позичальника та скріпленим печаткою Позичальника (за 
наявності)), на підставі якого Позичальник ініціює перед Кредитодавцем отримання Кредиту 
за цим Договором. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 
1.1. Відповідно до умов, передбачених цим Договором, Кредитодавець зобов‘язується надати Позичальнику Кредит у 
розмірі ____________ (СУМА ПРОПИСОМ) гривень, а Позичальник зобов'язується прийняти Кредит, використати його 
за цільовим призначенням, сплатити Плату за Кредит та повернути Кредитодавцю Кредит в повному обсязі в порядку та 
у строки, обумовлені цим Договором. 

 
2. ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТУ 

 
2.1. Позичальник зобов'язується використати Кредит виключно за таким цільовим призначенням: 

- МЕТА 1; 
- МЕТА 2. 

2.2. Позичальник не має права використовувати Кредит на такі цілі: 
- покриття збитків господарської діяльності Позичальника; 
- формування та збільшення статутного капіталу господарських товариств; 
- погашення податкового боргу Позичальника; 
- інші цілі, заборонені чинним законодавством України. 

 
3. УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ 
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3.1. Цей Договір укладено під відкладальною умовою. Обов’язок Кредитодавця надати Кредит Позичальнику виникає 
виключно з моменту настання всіх нижче наведених умов, а також всіх умов, необхідних для виконання Кредитодавцем 
Заяви на отримання кредитних коштів (п. 4.2. цього Договору): 
3.1.1. Надання Позичальником Кредитодавцю належним чином посвідчених копій установчих документів Позичальника, 
всіх внутрішніх положень, що визначають повноваження органів управління Позичальника (в редакції, що діє на дату 
такого надання), та документів, необхідних для ідентифікації, верифікації та вивчення Позичальника відповідно до 
внутрішніх документів Кредитодавця з питань фінансового моніторингу. 
3.1.2. Надання Позичальником Кредитодавцю належним чином посвідчених копій документів, що підтверджують 
повноваження особи, яка підписує цей Договір та Угоди про забезпечення, діяти від імені відповідної сторони таких угод, 
а також документів, що підтверджують згоду відповідних органів управління Позичальника/іншої особи, яка є стороною 
Угод про забезпечення (згідно їх компетенції), на укладення цього Договору та Угод про забезпечення, якщо така згода 
відповідно до установчих документів Позичальника/іншої особи повинна бути надана такими органами до укладення цього 
Договору та Угод про забезпечення. 
3.1.3. Надання Позичальником Кредитодавцю всіх дозволів, ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та інших документів, 
наявність яких у Позичальника вимагається згідно чинного законодавства України для провадження діяльності, що 
кредитується за цим Договором. 
3.1.4. Надання Позичальником Кредитодавцю письмового повідомлення про наявність у Позичальника кредитів в інших 
банках або фінансових установах, позик, а також гарантій та поручительств, наданих Позичальником за третіх осіб. 
3.2. Всі перелічені умови повинні бути виконаними, дотриманими та чинними, та всі документи та угоди, на які є 
посилання в цих умовах, повинні бути чинними на дату надання Кредиту згідно цього Договору. 

 
4. ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ 

 
4.1. Надання Кредиту відбувається за цільовим призначенням, обумовленим цим Договором, на підставі Заяви на 
отримання кредитних коштів шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника. Кредит 
надається у строк не пізніше 2 (двох) Банківських днів з дати отримання Кредитодавцем відповідної Заяви на отримання 
кредитних коштів або в інший більший термін, вказаний у відповідній Заяві на отримання кредитних коштів. 
4.2. Кредитодавець виконує Заяву на отримання кредитних коштів за умови, якщо: 

- Заяву на отримання кредитних коштів оформлено належним чином, а саме: надано в письмовому вигляді, 
оформлено у відповідності з Додатком 1 до цього Договору, підписано уповноваженими особами Позичальника та 
скріплено печаткою Позичальника (за наявності). 

-  Кредитодавцю надані належним чином посвідчені копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка 
підписує Заяву на отримання кредитних коштів, та які надають такій особі (особам) право діяти від імені Позичальника та 
підписувати відповідний документ. 

- Настали всі з умов надання Кредиту, передбачені статтею 3 цього Договору. 

- Відсутні будь-які Несприятливі події (ст. 5 цього Договору). 

- Заяву на отримання кредитних коштів подано Позичальником до Кредитодавця до закінчення передбаченого цим 
Договором строку повернення Кредиту. 
4.3. Датою надання Кредиту вважається дата списання коштів з рахунку Кредитодавця та зарахування коштів на 
рахунок Позичальника. 
 

5. НЕСПРИЯТЛИВІ ПОДІЇ ТА ЇХ НАСЛІДКИ 
 
5.1. Кожна з перелічених нижче подій повинна тлумачитись як Несприятлива подія: 

(1) Несплата Позичальником будь-якої суми, що належить до сплати на користь Кредитодавця згідно цього Договору, 
у передбачений ним строк, та/або невиконання або неналежне виконання Позичальником будь-яких інших обов'язків за 
цим Договором та/або обов‘язків за Угодами про забезпечення та/або за іншими угодами, укладеними між Сторонами; 

(2) Будь-яка гарантія або запевнення, надані Позичальником Кредитодавцю за цим Договором або за будь-якою 
Угодою про забезпечення, буде порушена Позичальником (або його поручителем чи майновим поручителем) або 
виявиться недійсною; 

(3) Кредит (або його частина) був використаний не за цільовим призначенням, визначеним цим Договором; 
(4) Забезпечення Боргових зобов'язань за цим Договором (у разі його надання) втрачене та/або його стан та умови 

погіршились, та/або воно не відповідає умовам надання Кредиту за цим Договором та/або умовам Угод про забезпечення 
та/або відбулося зменшення його вартості, у тому числі у разі збільшення показника співвідношення суми Кредиту до 
вартості предмета застави за цим Договором не менш ніж на __ процентних пунктів по відношенню до вартості, раніше 
встановленої у відповідній Угоді про забезпечення (відповідно, до висновків наданих/зроблених суб’єктом оціночної 
діяльності), за обставин, за які Кредитодавець не відповідає, зокрема, але не виключно, внаслідок загибелі, пошкодження 
предмета застави, змін на ринку відповідного майна; а також у випадку наявності будь-якого порушення судового 
провадження щодо майна, що є предметом застави за цим Договором, та/або порушення судового провадження про 
визнання цього Договору та/або будь-якої Угоди про забезпечення, передбаченої цим Договором, недійсною та в інших 
випадках, передбачених відповідною Угодою про забезпечення;  

(5) Будь-яка ліцензія, дозвіл, свідоцтво, сертифікат чи інші документи, наявність яких у Позичальника вимагається 
згідно чинного законодавства для провадження діяльності, що кредитується за цим Договором, будуть анульовані, 
відкликані або змінені таким чином, що здійснення такої діяльності не може бути продовжене Позичальником;  

(6) Фінансова звітність та інша інформація, що була надана Позичальником Кредитодавцю, виявилась недійсною 
та/або не може бути перевірена внаслідок порушень Позичальником правил ведення такої звітності згідно з чинним 
законодавством України; 

(7) Фінансовий стан Позичальника погіршиться таким чином, що поставить під сумнів можливість належного 
виконання ним взятих на себе зобов’язань згідно цього Договору; 
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(8) Порушення судом справи про банкрутство Позичальника, прийняття рішення про його ліквідацію або 
реорганізацію, або наявність інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Позичальникові Кредит своєчасно не 
буде повернений; 

(9) Порушення судом справи про банкрутство поручителя/майнового поручителя, прийняття рішення про його 
ліквідацію або реорганізацію, або наявність інших обставин, які явно свідчать про те, що задоволення вимог Кредитодавця  
за рахунок майна зазначених осіб буде ускладнене; 

(10) Невиконання або неналежне виконання Позичальником будь-яких обов’язків за кредитними договорами (або 
іншими договорами, що передбачають здійснення будь-якої кредитної операції), укладеними/що будуть укладені 
Позичальником з Кредитодавцем та/або з іншими фінансовими установами; невиконання або неналежне виконання будь-
яких обов’язків за договорами, укладеними з метою забезпечення виконання зобов’язань за такими кредитними 
договорами (або іншими договорами, що передбачають здійснення будь-якої кредитної операції); 

(11) Будь-які, письмово не погоджені з Кредитодавцем, зміни у складі учасників Позичальника або будь-які події/дії, 
що передують таким змінам та/або фактично здійснюють зміну учасників, а також перерозподіл часток між учасниками 
Позичальника, у випадку, якщо вищевказані зміни та події/дії призведуть до переходу права власності на частки 
Позичальника до третіх осіб (які не є Пов’язаними особами Позичальника) в обсязі, що дорівнює або перевищує 10% 
статутного капіталу Позичальника; 

(12) Відмова Позичальника надавати на вимогу Кредитодавця інформацію, необхідну для супроводження Кредиту, у 
тому числі але не виключно: інформацію про склад власників (засновників/учасників/акціонерів) Позичальника, 
інформацію комерційного та фінансового характеру стосовно провадження діяльності Позичальника, інформацію щодо 
майна, яке передане та/або буде передане Кредитодавцю в забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором 
відповідно до умов цього Договору, у порядку, встановленому цим Договором, та/або відмова посадових осіб 
Позичальника (майнового поручителя чи поручителя) від участі у переговорах з представниками Кредитодавця . 
5.2. У випадку виникнення будь-якої Несприятливої події Кредитодавець має право, письмово повідомивши про це 
Позичальника, призупинити подальше надання Кредиту, якщо Кредит не було видано Позичальнику в повному обсязі до 
настання Несприятливої події, при цьому встановлений цим Договором строк кредитування Позичальника не 
подовжується на термін, протягом якого кредитування було призупинене. 
5.3. Кредитодавець може поновити кредитування Позичальника відповідно до умов цього Договору, повідомивши про 
це Позичальника, виключно за умови, якщо Несприятливі події, які стали підставою для призупинення кредитування, та 
їх наслідки, повністю усунено і є всі підстави вважати, що наданий Позичальнику Кредит буде своєчасно повернено в 
повному обсязі. 
5.4. У випадку виникнення будь-якої Несприятливої події, Кредитодавець набуває право вимагати від Позичальника 
достроково повернути виданий Позичальникові Кредит, а Позичальник зобов‘язаний, незважаючи на положення п. 6.1 
цього Договору, виконати таку вимогу Кредитодавця і повернути отриманий Кредит в повному обсязі разом із Платою за 
Кредит і штрафними санкціями, що підлягають сплаті Позичальником на користь Кредитодавця згідно цього Договору, у 
строк не пізніше 7 (семи) банківських днів з моменту отримання відповідної вимоги.  
 

6. СТРОК КРЕДИТУВАННЯ 
 
6.1. Позичальник зобов'язується повністю повернути Кредит, отриманий за цим Договором, до ___ __________ 20__ р. 
Погашення провадиться шляхом зарахування відповідної суми на банківський рахунок Кредитодавця.  
6.2. Позичальник зобов'язується щомісяця, у строк до ____ числа кожного місяця, провадити в складі щомісячного 
платежу по Кредиту погашення заборгованості по Кредиту та Боргові зобов‘язання за Кредитом у розмірі, установленому 
в Графіку погашення Кредиту (Додаток 2).  
6.3. У випадку, якщо Позичальник має намір здійснити дострокове погашення заборгованості по Кредиту, Позичальник 
зобов’язаний письмово повідомити про це Кредитодавця не менше ніж за 10 (десять) Банківських днів до дня такого 
погашення. 
 

7. ПЛАТА ЗА КРЕДИТ 
 
7.1. За користування Кредитом Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю відповідну плату в порядку і на 
умовах, обумовлених нижче, а саме: 
7.2. Проценти за користування Кредитом:  
7.2.1. Проценти за користування Кредитом нараховуються Кредитодавцем за фіксованою ставкою у розмірі ______% 
(______________ відсотка) річних (із розрахунку 365 (триста шістдесят п’ять) днів на рік). 
7.2.2. Період нарахування процентів складає календарне число днів. Датою закінчення періоду нарахування процентів є 
перший Банківський день після ___ числа (без його урахування) або день, що передує даті повернення Кредиту, а початком 
- дата надання Кредиту та/або перший Банківський день після ____ числа (з його урахуванням). 
7.2.3. Проценти нараховуються щоденно на фактичну суму і за весь час користування Кредитом. 
7.2.4. Нараховані проценти повинні сплачуватися Позичальником щомісячно не пізніше 1 (одного) Банківського дня, 
наступного за ___  числом кожного місяця. 
7.2.5. Закінчення строку кредитування, встановленого цим Договором, не звільняє Позичальника від обов’язку 
сплачувати відповідно до умов цього Договору на користь Кредитодавця проценти за користування Кредитом за весь час 
прострочення Позичальником погашення заборгованості за основною сумою Кредиту. 
 7.3. Відшкодування інших витрат Кредитодавцю, пов’язаних з наданням Кредиту: 
7.3.1.   Позичальник зобов’язаний відшкодувати Кредитодавцю всі документально підтверджені витрати, пов’язані з 
наданням Кредиту. 
7.3.2.    Позичальник згоден з тим, що розмір таких витрат буде відомий лише після укладення цього Договору, і 
зобов’язується відшкодувати Кредитодавцю всі зазначені витрати без будь-яких заперечень зі свого боку стосовно їх 
розміру. 
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8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ‘ЯЗАНЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА 
 
8.1. Забезпеченням Боргових зобов‘язань Позичальника за цим Договором є Угоди про забезпечення та інше 
забезпечення, що укладаються/ укладатимуться в майбутньому. 
 

9. ПОРЯДОК ТА ЧЕРГОВІСТЬ ВИКОНАННЯ БОРГОВИХ ЗОБОВ‘ЯЗАНЬ 
 
9.1. Всі платежі на користь Кредитодавця за цим Договором повинні виконуватись Позичальником у наступній 
черговості: 
1) прострочені проценти за користування Кредитом і комісії (якщо прострочення буде мати місце); 
2) строкові проценти за користування Кредитом і комісії; 
3) пеня за несплату в строк процентів та комісій (якщо несвоєчасна сплата буде мати місце); 
4) прострочена сума Кредиту (якщо прострочення буде мати місце); 
5) пеня за непогашення в строк Кредиту (якщо прострочення буде мати місце); 
6) інші штрафні санкції; 
7) строкова сума Кредиту. 
9.2. При настанні будь-якої Несприятливої події Кредитодавець має право змінювати черговість виконання Боргових 
зобов’язань за цим Договором і спрямовувати кошти, отримані від Позичальника (його поручителів чи майнових 
поручителів) або від реалізації застави, на виконання Боргових зобов‘язань без дотримання черговості, передбаченої цією 
статтею Договору. 
9.3. Усі платежі Позичальника на користь Кредитодавця за цим Договором повинні здійснюватись без зустрічних вимог 
та претензій, утримань та відрахувань.  
9.4. Якщо будь-який строк платежу за цим Договором випадає на небанківський день, то такий строк переноситься на 
перший наступний банківський день. 
9.5. Погашення Боргових зобов’язань за Кредитним договором проводиться шляхом безготівкових перерахувань 
Позичальником грошових коштів на користь Кредитодавця на рахунок №: ____________________ в НАЗВА БАНКУ, код 
банку ___________ (для зарахувань у гривні). 
9.6. Позичальник зобов’язаний (а Кредитодавець має право вимагати виконання такого обов’язку) 
сплатити/компенсувати Кредитодавцю у повному обсязі всі та будь-які підтверджені витрати Кредитодавця (незалежно 
від їх розміру), які Кредитодавець понесе під час та/або у зв’язку з реалізацією своїх прав кредитора за цим Договором, 
зокрема, але не виключно: права на захист, права на звернення стягнення на майно, заставлене/передане в іпотеку в 
забезпечення виконання Боргових зобов’язань Позичальника за цим Договором (якщо застава/ іпотека буде мати місце), 
права на задоволення вимог Кредитодавця за рахунок будь-якого майна Позичальника та/або його поручителів (у випадку 
їх наявності). Зазначене стосується всіх без винятку не заборонених законом шляхів захисту Кредитодавцем своїх прав та 
законних інтересів, у тому числі, але не виключно, процесів: звернення стягнення на заставлене/передане в іпотеку майно 
(за рішенням суду, на підставі виконавчого напису нотаріуса або способами позасудового врегулювання), стягнення 
заборгованості в судовому порядку з Позичальника та/або поручителів (у випадку їх наявності), примусового виконання 
рішень, випадків залучення Кредитодавцем або іншими особами оцінювачів, нотаріусів, державних виконавців, бюро 
технічної інвентаризації тощо, третіх осіб, які тим чи іншим чином допомагатимуть/надаватимуть послуги, спрямовані на 
задоволення Кредитодавцем своїх вимог/реалізації своїх прав (колекторські компанії, агентства нерухомості, ріелтори, 
брокери, зберігачі, охоронці, транспортні компанії, вантажники тощо). 
Вказане вище зобов’язання Позичальника жодним чином не обмежується тими сумами, які будуть отримані від реалізації 
майна, наданого в забезпечення виконання Боргових зобов’язань за цим Договором. У разі, якщо таких сум буде 
недостатньо для повного задоволення вимог Кредитодавця, у тому числі вказаних вище, Кредитодавець має відповідне 
право вимоги до Позичальника та/або його поручителів (якщо такі будуть мати місце). 
Вказане вище зобов’язання є однією зі складових частин Боргових зобов’язань Позичальника за цим Договором, та буде 
забезпечуватися Угодами про забезпечення, які укладаються/укладатимуться в забезпечення виконання Боргових 
зобов’язань за цим Договором. 
 

10. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ СТОРІН 
 
10.1. Кредитодавець зобов’язується: 
10.1.1. За умови належного виконання Позичальником взятих на себе зобов’язань за цим Договором надати 
Позичальнику Кредит в порядку і на умовах, обумовлених цим Договором. 
 
10.2. Кредитодавець має право: 
10.2.1. Призупинити надання Позичальнику Кредиту та/або вимагати його дострокового повернення у випадках, 
передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України. 
10.2.2. У разі порушень Позичальником своїх зобов’язань за цим Договором та/або запевнень та гарантій, наданих 
Позичальником Кредитодавцю згідно цього Договору, Кредитодавець вправі в односторонньому порядку достроково 
розірвати цей Договір, що є підставою для стягнення з Позичальника суми Кредиту, Плати за Кредит та штрафних санкцій 
(якщо такі будуть мати місце), незалежно від настання строків сплати цих платежів за Договором. Цей Договір вважається 
розірваним в односторонньому порядку з моменту відправлення Кредитодавцем відповідного повідомлення 
Позичальнику. 
10.2.3. У будь-який момент протягом строку дії цього Договору, але не частіше 4 (чотирьох) разів на рік, з метою 
здійснення контролю за забезпеченням Боргових зобов’язань за цим Договором або з іншою метою Кредитодавець має 
право вжити відповідні заходи для проведення оцінки рухомого та нерухомого майна, яке передане та/або буде передане 
Кредитодавцю в забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором відповідно до умов цього Договору, у суб’єкта 
оціночної діяльності. 
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Відповідно до цього Договору Кредитодавець набуває право, а Позичальник цим беззастережно та безвідклично доручає 
Кредитодавцю замовляти оцінки рухомого та нерухомого майна, яке передане та/або буде передане Кредитодавцю в 
забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором відповідно до умов цього Договору, укладати від 
імені Позичальника відповідний(і) договір(ори) на проведення оцінки майна та отримувати відповідний(ні) звіт(и) про 
оцінку майна (акт(и) оцінки майна). 
 
10.3. Позичальник зобов’язується: 
10.3.1. За запитом Кредитодавця письмово повідомляти про відкриття поточних, вкладних (депозитних) та інших 
рахунків у банківських установах; щомісяця надавати довідки Позичальника про оборот коштів по рахунках 
Позичальника, відкритих у банках; щоквартально надавати довідки з усіх банківських установ, у яких відкриті рахунки 
Позичальника, про оборот коштів по цих рахунках. 
10.3.2. Письмово повідомляти Кредитодавця про всі кредити та позики, які Позичальник буде отримувати після 
укладення цього Договору; про всі гарантії та поручительства, які буде надавати Позичальник за третіх осіб після 
укладення цього Договору; щомісяця надавати Кредитодавцю довідки Позичальника про стан заборгованості за такими 
кредитами, позиками, гарантіями, поручительствами; щоквартально надавати Кредитодавцю довідки про розмір кредитної 
заборгованості Позичальника перед банківськими установами. 
10.3.3. Регулярно надавати Кредитодавцю Фінансову звітність в обсязі, встановленому для Позичальника чинним 
законодавством України. 
10.3.4. На першу вимогу Кредитодавця: 

− надавати іншу інформацію, необхідну для супроводження Кредиту, зокрема, визначення фінансового стану 
Позичальника, перевірки даних його бухгалтерського обліку, перевірки цільового використання кредитних коштів, 
переоцінки заставленого майна та майнових прав, а також документи комерційного, фінансового та юридичного характеру, 
необхідні для проведення аналізу Позичальника;  

− забезпечити безперешкодний доступ представників Кредитодавця на територію Позичальника та до місця 
знаходження заставленого майна з метою перевірки отриманої інформації та стану збереження предмету застави (якщо 
застава буде мати місце);   

− приймати участь у переговорах з представниками Кредитодавця з питань, пов’язаних з супроводженням Кредиту.  
У випадку невиконання чи неналежним виконанням зазначеного зобов’язання для Позичальника наступають наслідки, 
передбачені пунктом 5.4. цього Договору. 
10.3.5. Повідомляти Кредитодавця письмово про зміну свого місцезнаходження, організаційно-правової форми, 
внесення будь-яких змін до установчих документів та/або реєстраційних документів Позичальника, а також про 
порушення справи про банкрутство, прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію, якщо це відбулося відносно 
Позичальника та/або третіх осіб, які забезпечують виконання ним своїх зобов’язань за цим Договором. Таке повідомлення 
разом із оригіналами або належним чином засвідченими копіями відповідних підтверджуючих документів має бути 
надіслане Позичальником в строк не пізніше 3 (трьох) Банківських днів з моменту настання відповідної події. 
10.3.6. Крім вище переліченого Позичальник також цим приймає на себе виконання наступних обов‘язків: 

- Якщо за результатами оцінки майна Кредитодавцем буде встановлений факт настання Несприятливої події, 
визначеної в пп. (4) п. 5.1. статті 5 цього Договору, Позичальник зобов’язаний негайно на вимогу Кредитодавця 
відшкодувати останньому всі витрати, понесені ним у зв’язку із проведенням такої оцінки, без будь-яких заперечень зі 
свого боку стосовно їх розміру протягом 3 (трьох) банківських днів з дати виставлення Кредитодавцем відповідного 
рахунку та надання документів, підтверджуючих належне здійснення такої оцінки та обґрунтованість зазначеної в рахунку 
її вартості. 
У випадку невиконання чи неналежним виконанням зазначеного зобов’язання для Позичальника наступають наслідки, 
передбачені пунктом 5.4. цього Договору. 

- Не пізніше останнього банківського дня календарного місяця, наступного за кожним звітним періодом складання 
фінансової звітності, забезпечити надання Кредитодавцеві актуальної та належним чином оформленої довідки з переліком 
всіх учасників Позичальника та зазначенням розміру частки (у кількісному та відсотковому відношенні) кожного з 
зазначених учасників Позичальника. 
У випадку невиконання чи неналежним виконанням зазначеного зобов’язання для Позичальника наступають наслідки, 
передбачені пунктами 5.2. та 5.4. цього Договору. 

- Протягом строку дії цього Договору забезпечити наявність у заставі у Кредитодавця (у разі її надання) 
майна/майнових прав, переданих в заставу для забезпечення виконання Боргових зобов’язань за цим Договором, на суму, 
яка перевищує заборгованість Позичальника за Кредитом в (на) ____. У разі невиконання Позичальником зазначеного 
обов’язку, Позичальник зобов’язаний протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання письмового повідомлення 
Кредитодавця, складеного за результатами перевірки обсягу наявного(них) в заставі майна/майнових прав, повернути 
частину Кредиту або передати в заставу Кредитодавця майно/майнові права (поповнити предмет застави) таким чином, 
щоб виконувалися умови, передбачені в цьому пункті. Зазначений обов’язок набуває чинності з дня укладення 
відповідного договору застави.  
У випадку невиконання чи неналежним виконанням зазначеного зобов’язання, для Позичальника наступають наслідки, 
передбачені пунктами 5.2 та 5.4 цього Договору. 
 
10.4. Позичальник має право: 
10.4.1. Вимагати від Кредитодавця належного виконання взятих на себе зобов’язань. 
10.4.2. Достроково повернути Кредит у порядку, передбаченому цим Договором. 
10.4.3. Звертатися до Кредитодавця з ініціативою про внесення змін до умов цього Договору та/або до Угод про 
забезпечення (у разі їх укладання). 
 

11. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ 
 
11.1. Позичальник цим надає Кредитодавцю наступні запевнення та гарантії: 
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11.1.1. Підписання цього Договору не призведе до порушення установчих та інших документів Позичальника або будь-
якого положення чинного законодавства України, що має відношення до Позичальника; рішення про укладення цього 
Договору та Угод про забезпечення прийняте відповідними органами управління Позичальника згідно їх компетенції, 
визначеної установчими документами Позичальника. 
11.1.2. Цей Договір не вступає у суперечність з попередніми угодами Позичальника. 
11.1.3. На момент укладення цього Договору не існує жодного рішення суду, іншого органу щодо арешту, конфіскації, 
примусового стягнення активів Позичальника, не існує жодної судової справи (в тому числі і справи про банкрутство 
Позичальника), яка може мати негативні для Позичальника чи його посадових осіб наслідки та/або привести до арешту, 
конфіскації, примусового стягнення активів Позичальника. 
11.1.4. Немає ніяких неоплачених вимог щодо сплати частки (акцій) у статутному фонді Позичальника з боку учасників 
(акціонерів) Позичальника. 
11.1.5. Станом на дату укладення цього Договору Позичальник не має кредитів в інших банках або фінансових установах, 
позик, а також гарантій та поручительств, наданих Позичальником за третіх осіб, окрім тих, про які Кредитодавця було 
письмово повідомлено відповідно до умов п.3.1.4 цього Договору. 
11.1.6. На дату підписання цього Договору Позичальник не має податкових боргів, активи Позичальника не перебувають 
під адміністративним арештом чи у податковій заставі. 
11.1.7. У  випадку невиконання/неналежного виконання або порушення умов цього Договору або будь-якої з Угод про 
забезпечення, укладених у забезпечення виконання Боргових зобов’язань за цим Договором (у разі їх укладання), 
Позичальник цим дає дозвіл на передачу Кредитодавцем документів та інформації, пов’язаних з укладенням цього 
Договору, інших наявних у Кредитодавця інформації та документів, в тому числі, що є конфіденційними, приватним 
особам та організаціям, які відповідно до укладених між ними та Кредитодавцем договорів надаватимуть Кредитодавцю 
послуги по стягненню заборгованості за цим Договором, зверненню стягнення на заставлене в забезпечення виконання 
Боргових зобов’язань Позичальника за цим Договором майно, та здійсненню інших дій, пов’язаних з реалізацією прав 
Кредитодавця за цим Договором, іншими договорами, укладеними в забезпечення виконання Боргових зобов’язань за цим 
Договором. 
11.1.8. Позичальник цим надає Кредитодавцю дозвіл на отримання з будь-якого бюро кредитних історій та використання 
інформації щодо його кредитної історії. 
11.2. Цим Позичальник підтверджує, що всі запевнення та гарантії, наведені в цьому Договорі, є дійсними на день 
укладення цього Договору. Позичальник розуміє, що будь-яка недійсність цих гарантій і запевнень буде розцінюватись як 
надання Кредитодавцю недостовірної інформації з метою отримання Кредиту і тягне за собою відповідальність 
Позичальника і його посадових осіб згідно з законодавством України. 
11.3. Сторони зобов’язуються дотримуватися прав суб’єктів персональних даних, передбачених Законом України «Про 
захист персональних даних», забезпечувати їх захист від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них. 
 
 

12.                ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
 
12.1. За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 
відповідальність у порядку і на умовах, обумовлених цим Договором та чинним законодавством України, у тому числі: 
12.1.1. У разі порушення Позичальником строків виконання будь-якого з Боргових зобов’язань Кредитодавець має право 
вимагати, а Позичальник зобов’язаний сплатити на користь Кредитодавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки 
Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочення. Розрахунок пені 
здійснюється на суму простроченого виконанням Боргового зобов‘язання за весь час прострочення. Пеня сплачується 
Позичальником у національній валюті України.  
 

13. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ 
 
13.1. Цей Договір може бути змінено або доповнено за взаємною згодою Сторін. 
13.2.  Зміни і доповнення до цього Договору оформлюються в письмовій формі додатковими угодами до цього Договору 
(крім змін, які погоджені Сторонами в цьому Договорі). Всі додаткові угоди щодо внесення змін та доповнень до цього 
Договору складають його невід’ємну частину. 

 
14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
14.1. Будь-які повідомлення та/або документи, що направляються Сторонами одна одній у зв’язку з цим Договором, 
повинні бути викладені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані 
рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу Сторін. Повідомлення та/або документи вважаються 
надісланими з дати їх відправлення однією Стороною іншій за адресою, зазначеною у цьому Договорі. Сторона вважається 
такою, що знала про зміну адреси іншої Сторони, виключно у разі укладення Сторонами відповідної додаткової угоди до 
цього Договору.      
14.2. Відносини, що виникають при укладенні і виконанні цього Договору і неврегульовані в ньому, регулюються 
законодавством України. 
14.3. Усі спори, пов'язані із цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо 
вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України. 
14.4. У випадках, якщо невиконання зобов'язань кожної зі Сторін відбулося внаслідок виникнення обставин, визнаних 
як форс-мажорні, Сторона звільняється від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань на весь термін дії таких 
обставин. Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов'язана без зволікання в письмовій формі інформувати 
контрагента про настання таких обставин і прийняти всі можливі міри з метою максимального обмеження негативних 
наслідків, викликаних такими обставинами. 
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14.5. Цей Договір укладений відповідно до вимог чинного законодавства та з дотриманням норм та положень Правил з 
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, затверджених рішенням Загальних зборів 
учасників Кредитодавця (протокол № 31 від 10.05.2017 р.).  
14.6. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують надання Кредитодавцем Позичальнику вичерпної інформації 
згідно чинного законодавства України, у тому числі зазначеної в ст. 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг”, необхідної для укладення цього Договору. 
14.7. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує ознайомлення з Правилами з надання коштів у позику, в 
тому числі і на умовах фінансового кредиту, затверджених рішенням Загальних зборів учасників Кредитодавця (протокол 
№ 31 від 10.05.2017 р.). 
14.8. Строк дії цього Договору встановлюється з моменту його підписання, скріплення печатками Кредитодавця та 
Позичальника та до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань згідно цього Договору в повному обсязі, 
але не пізніше __.__.20__ р. Цей Договір припиняє свою дію шляхом належного виконання Сторонами своїх зобов’язань 
за цим Договором та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. Дострокове розірвання Договору 
можливе у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України. 
14.9. Цей Договір складений в 2 (двох) оригінальних примірниках (один для Кредитодавця, один для Позичальника), 
кожен з яких має рівну юридичну силу. 

 
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 
КРЕДИТОДАВЕЦЬ:  
                                                   
ТОВ «ФК «СОКУР» 
Код за ЄДРПОУ 38749600 
Україна,  
IBAN __________ в _____________ 
 
Тел./факс  
 
 
ПОСАДА 
 
______________________ПІБ 

ПОЗИЧАЛЬНИК: 
 
СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ 
Код за ЄДРПОУ  
Україна,  
IBAN __________ в _____________ 
 
Тел./факс  
 
 
ПОСАДА 
 
______________________ПІБ 
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Додаток № 1  
до Договору надання            
фінансового кредиту  
(Кредитний договір)   № 
______________ від 
__________ р. 

 
 

 
 

ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ КРЕДИТНИХ КОШТІВ 
 

м. Київ                                                                                                                                               ___ ______ 20__ р. 
 

Найменування Позичальника   
Код за ЄДРПОУ   
Місцезнаходження/адреса Позичальника  
№ тел./факсу    

 
 

Просимо Вас надати ____ ________20__ року кредитні кошти в сумі __________,____ гривень (СУМА ПРОПИСОМ) 
згідно умов Кредитного договору №____ від  ___ ________ 20___ року (надалі – Договір), шляхом перерахування коштів 
на поточний рахунок Позичальника ____________________ в НАЗВА БАНКУ, МФО ___________. 

Цим підтверджуємо, що кредитні кошти, отримані за цією Заявою на отримання кредитних коштів, будуть використані 
за цільовим призначенням відповідно до Договору. На дату складання цієї Заяви на отримання кредитних коштів фінансові 
документи, а також запевнення та гарантії Позичальника, викладені в Договорі та в інших Фінансових документах, а також 
всі документи, надані Позичальником у зв’язку з виконанням Договору, є дійсними та чинними. 
 
ПОСАДА _______________________ПІБ 
 
М.П. 
Головний бухгалтер  _______________________ ПІБ 
 
 
 
 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ:  
                                                   
ТОВ «ФК «СОКУР» 
Код за ЄДРПОУ 38749600 
Україна,  
IBAN __________ в _____________ 
 
 
Тел.  
 
 
ПОСАДА 
 
______________________ПІБ 

ПОЗИЧАЛЬНИК: 
 
СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ 
Код за ЄДРПОУ  
Україна,  
IBAN __________ в _____________ 
  
 
Тел./факс  
 
 
ПОСАДА 
 
______________________ПІБ 
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Додаток № 2  
до Договору надання            
фінансового кредиту 
(Кредитний договір)   № 
______________ від 
__________ р. 

 
 
м. Київ                                                                                                                                               ___ ______ 20__ р. 
 
 
 

ГРАФІК ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ 
 
Дата надання Кредиту: _________ 
 

№ 
платежа 

Дата 
сплати 

платежу 

Період (з до) Заборгованність 
за Кредитом 

Сума погашення 
Кредиту 

Відсотки за 
Кредитом 

Загальна 
сума 

платежу 
1       
       

 
 
 

 
КРЕДИТОДАВЕЦЬ:   
                                                  
ТОВ «ФК «СОКУР» 
Код за ЄДРПОУ 38749600 
Україна,  
IBAN __________ в _____________ 
 
 
Тел.  
 
 
ПОСАДА 
 
______________________ПІБ 

ПОЗИЧАЛЬНИК: 
 
СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ 
Код за ЄДРПОУ  
Україна,  
IBAN __________ в _____________ 
 
 
Тел.  
 
 
ПОСАДА 
 
______________________ПІБ 

 


