
ДОГОВІР ПОРУКИ   

 
(на забезпечення зобов'язання за кредитним договором з кредитною спілкою) 

 

 

 

м.   ____________                                                                    “____” ___________202__р. 

 

 

Фермерське господарство «___________________», в особі Голови  фермерського 

господарства ____________________________ надалі «ПОРУЧИТЕЛЬ» ,  з однієї сторони,  

ТА 

Кредитна спілка «_________________», в особі Голови правління ____________, що діє на 

підставі Статуту,  надалі “КРЕДИТОР”, з другої сторони,  

ТА 

Громадянин України ______________________,  надалі БОРЖНИК, що на посвідчення 

своєї особи  пред’явив паспорт серії _____ № _________, виданий 

__________________________________ 

__________________________, і є членом Кредитної спілки «___________________» , з 

третьої сторони, названі в подальшому при спільному згадуванні “Сторони”, а окремо 

"Сторона", 

уклали цей Договір  про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ, у порядку та на умовах, визначених цим Договором,  поручається 

перед КРЕДИТОРОМ за виконання БОРЖНИКОМ його зобов'язань ПОЗИЧАЛЬНИКА, що 

випливають з Кредитного договору від "___" ___________ 202_ р. №_______, укладеного 

між БОРЖНИКОМ та КРЕДИТОРОМ  (далі за текстом – «Кредитний договір»). 

1.2. Предметом Кредитного договору є надання КРЕДИТОРОМ грошових коштів 

(кредиту)  БОРЖНИКОВІ у сумі _________(_______________________________) гривень 

та зобов’язання БОРЖНИКА повернути кредит КРЕДИТОРОВІ не пізніше строку, 

встановленого у Кредитному договорі і сплатити проценти (відсотки) за користування 

кредитом. 

1.3. Термін (строк) виконання зобов'язання БОРЖНИКА перед КРЕДИТОРОМ 

встановлений відповідно до п. ____Кредитного договору і визначається: 

1.3.1. Календарною датою  "___" ____________ 202_ р. 

      1.3.2 Графіком повернення кредиту та відсотків за користування кредитом (Додаток №1 

до Кредитного договору). Копія Графіка повернення кредиту та відсотків за користування 

кредитом, засвідчена КРЕДИТОРОМ, є додатком №1 до цього Договору. 

         1.4. У випадку порушення БОРЖНИКОМ зобов’язання за Кредитним договором, 

БОРЖНИК і ПОРУЧИТЕЛЬ відповідають перед Кредитором як солідарні боржники. 

 

    2. ОБСЯГ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОРУЧИТЕЛЯ 

   2.1. ПОРУЧИТЕЛЬ відповідає перед КРЕДИТОРОМ  у тому ж обсязі, що й 

БОРЖНИК. 

  2.2 Відповідальність ПОРУЧИТЕЛЯ перед КРЕДИТОРОМ включає: 

  2.2.1. Зобов'язання повернути КРЕДИТОРОВІ після спливу терміну (строку), 

визначеного згідно із п. 1.3 цього Договору,  кредит, а також проценти за користування 

кредитом (надалі – «Основне зобов’язання»); 



 2.2.2. Зобов'язання сплатити КРЕДИТОРОВІ неустойку за порушення Основного 

зобов'язання БОРЖНИКОМ (надалі – «Зобов'язання зі сплати неустойки1»); 

 2.2.3. Зобов'язання сплатити КРЕДИТОРОВІ проценти (три проценти річних 

відповідно до статті 625 Цивільного Кодексу України2) від простроченої суми у разі 

прострочення БОРЖНИКОМ виконання Основного зобов'язання (надалі – «Зобов'язання зі 

сплати процентів за прострочення виконання»). 

 2.3. Основне зобов'язання у разі прострочення його виконання підлягає виконанню 

ПОРУЧИТЕЛЕМ з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. 

 

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПОРУЧИТЕЛЕМ 
  3.1. Відповідальність ПОРУЧИТЕЛЯ настає з моменту порушення Основного 

зобов'язання БОРЖНИКОМ. 

  3.2. КРЕДИТОР  звертається до ПОРУЧИТЕЛЯ із письмовою вимогою про 

виконання зобов’язання, якщо Основне зобов'язання не було виконане БОРЖНИКОМ, не 

раніше наступного робочого дня після настання строку (терміну) виконання Основного 

зобов'язання повністю або частинами. 

  3.3. У випадку невиконання (неналежного виконання) Основного зобов'язання 

БОРЖНИКОМ, КРЕДИТОР має право вимагати від ПОРУЧИТЕЛЯ виконання як 

Основного зобов'язання, так і  Зобов'язання зі сплати неустойки, Зобов'язання зі сплати 

процентів за прострочення виконання3. 

  3.4. ПОРУЧИТЕЛЬ повинен виконати зобов'язання відповідно до цього Договору, не 

пізніше ____ (______________________)  днів з моменту отримання відповідної письмової 

вимоги КРЕДИТОРА. 

4. ГАРАНТІЇ 

4.1. ПОРУЧИТЕЛЬ підтверджує, що: 

 4.1.1. Він ознайомлений із Кредитним договором, не має заперечень щодо його змісту 

та виражає свою згоду на забезпечення порукою виконання зобов'язань БОРЖНИКА за 

Кредитним договором. 

 4.1.2. Будь-яка інформація, надана ПОРУЧИТЕЛЕМ з метою укладення та виконання 

цього Договору на момент його укладення, відповідає дійсності та кваліфіковано 

перевірена ПОРУЧИТЕЛЕМ або за його дорученням третіми особами. 

      4.1.3. На день підписання цього Договору відсутні будь-які судові спори, що можуть 

істотно та/або негативно впливати на фінансовий стан та платоспроможність 

ПОРУЧИТЕЛЯ. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. КРЕДИТОР має право:  

5.1.1. У разі невиконання БОРЖНИКОМ своїх зобов'язань за Кредитним договором 

пред'явити свої вимоги безпосередньо до ПОРУЧИТЕЛЯ.  

5.1.2. Отримувати інформацію про ПОРУЧИТЕЛЯ, що стосується його 

платоспроможності або фінансового стану.  

5.1.3. Здійснювати перевірку платоспроможності та фінансового стану ПОРУЧИТЕЛЯ. 

5.2. КРЕДИТОР зобов'язується:  

5.2.1. Після виконання ПОРУЧИТЕЛЕМ зобов'язань за Кредитним договором надати 

ПОРУЧИТЕЛЮ документи, які підтверджують зобов’язання БОРЖНИКА за Кредитним 

договором.  

                                                 
1 Якщо зобов’язання щодо сплати неустойки передбачене в Кредитному договору. 
2 Якщо інший розмір процентів річних (пені) встановлено у кредитному договорі, пп.2.2.3 не застосовується 

і підлягає виключенню з тексту договору поруки. 
3 Зобов'язання зі сплати процентів за прострочення виконання підлягають сплаті, якщо у кредитному договорі 

не встановлено інший розмір процентів річних (пені). 



5.2.2. У разі виконання БОРЖНИКОМ зобов'язань за Кредитним договором після 

пред'явлення ПОРУЧИТЕЛЮ письмової вимоги у зв’язку із невиконанням БОРЖНИКОМ 

зобов'язань за Кредитним договором, повідомити про це ПОРУЧИТЕЛЯ не пізніше 

наступного за днем одержання виконання робочого дня. 

 


