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ТЕМА НОМЕРУ

ВАКС взяла участь у сесіях навчальноознайомчої поїздки в Польщі
З 28 січня по 01 лютого 2019 року, за підтримки Проекту КЕП спільно з Національною асоціацією кооперативних заощаджень та кредитних спілок Польщі SKOK,
було організовано навчально-ознайомчу поїздку до міст Сопоту та Гдиня для представників державних органів України і двох асоціацій кредитних спілок
Склад делегації з України:
Руслан Демчак, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності
Тетяна Боцула, головний консультант Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності;
Валентина Ящук, директор Департаменту з питань фінансового та економічного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України
Денис Ястреб, член Національної комісії‚ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
Ігор Невінчаний, директор Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
Ольга Мороз, Президент ВАКС (Всеукраїнська асоціація кредитних спілок);
Петро Козинець, Президент НАКСУ (Національна асоціація кредитних спілок України);
Олена Федькович, спеціаліст з регуляторних питань Проекту USAID КЕП.
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ТЕМА НОМЕРУ

Метою поїздки було ознайомлення з провідною практикою Польщі у сфері
здійснення регулювання, нагляду та контролю за кредитними спілками, а також
застосування МСФЗ.
Сесію відкрив Президент Національної асоціації KSKOK, Віце-президент Ради
директорів WOCCU пан Рафал Матусяк з вітальною промовою.

В ході першої сесії учасники тренінгу за допомогою експерта Віктора Камінського, радника правління Національної асоціації KSKOK, ознайомились з системою
кредитних спілок у Польщі та дізналися про особливі правила бухгалтерського обліку польських кредитних спілок.
На другій сесії було висвітлено тему про платіжні системи у польських кредитних спілках до приєднання механізму Національного банку Польщі та після приєднання до платіжної системи Нацбанку. Експертом виступив Мачей Ручинський,
заступник Презедента правління Національної асоціації KSKOK.
В навчально-ознайомчій поїздці у Польщі, учасники делегації з України також
відвідали головний офіс кредитної спілки «Стефчика» в місті Гдиня. Учасники поїздки ознайомились з організацією роботи КС «Стефчика», використанням платіжної системи, системи гарантування вкладів, спеціальними принципами бухгалтерського обліку кредитної спілки, розвитком фінансових послуг та оцінкою кредитного ризику на прикладі КС «Стефчика».
Тренінги в третій та четвертій сесіях проводили представники КС
«Стефчика»: п. Русецка - Козловська, Йоанна Адамська, Ярослав Дембовський, Ізабелла Рутковська, Сильвя Бонк, Юлія Белявська, Марта Юсьціківська, Каміля Шімоняк, Маріуш Сасень та Мірослав Вітчак.
В ході п'ятої, шостої та сьомої сесій делегація з України ознайомилась з системою гарантування депозитів - тренер Гжегож Бучковські, страховими продуктами,
які пропонуються польськими кредитними спілками - тренер Роберт Лось та дізнались про надзор і регулювання - тренер Моніка Бентковска.
Учбова восьма сесія на тему 'Комплаєнс - система' була проведена тренером
Пйотром Палкою.
Після останньої сесії учасники обговорили нагальні питання сектору кредитних
спілок.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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ПРО ГОЛОВНЕ

Десять років Глобальній мережі
жіночого лідерства (GWLN)
Всесвітньої ради кредитних спілок (WOCCU)
Глобальну мережу жіночого лідерства було створено Всесвітньою радою в
2009 році.
На сьогоднішній день це — єдина міжнародна платформа, що опікується проблемами гендерної нерівності на керівних посадах і підтримує жінок. З моменту
заснування учасницями Мережі стали понад 1 200 жінок із більш ніж 78 країн.
Цього року їй виповнилося 10 років, з цієї нагоди Президент та Виконавчий
директор Всесвітньої Ради Кредитних Спілок (WOCCU) Брайан Бранч подякував
учасникам Глобальної мережі жіночого лідерства (GWLN) та зазначив:

«Завершуючи 2018 рік і входячи до
2019 року, ми святкуємо десять років
роботи Глобальної мережі жіночого
лідерства. Дякуємо за Вашу участь
та підтримку Глобальної жіночої
лідерської мережі. Дякуємо за вплив,
який ви зробили для жінок у кредитних спілках по всьому світу».

Нагадуємо, що в 2018 році в Україні був створений осередок Сестринства Глобальної мережі жіночого лідерства (GWLN) Всесвітньої Ради Кредитних Спілок
(WOCCU) в Україні. Керівницями осередку обрані Зоряна Розлуцька (від КС) та
Ольга Мороз (від ВАКС).

Д О В І ДК А
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Сестринські спільноти - це локальні осередки спільноти Глобальної мережі жіночого лідерства, створені по всьому світу для розвитку глобальної місії Мережі та здійснення впливу на місцях.
З моменту заснування учасницями Мережі стали понад 1200
жінок із 78 країн світу.
Долучитися до сестринських спільнот може будь-яка жінка,
дотична до сфери кредитних спілок, незалежно від професійного
рівня.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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ВАКС взяла участь в круглому столі
на тему "Нові тренди на ринку фінансових
послуг у 2019 р."

16 січня Всеукраїнська асоціація кредитних спілок взяла участь у круглому
столі на тему «Регулювання ринкової поведінки та захист прав споживачів - нові
тренди на ринку фінансових послуг у 2019 році», який відбувся в Park Inn by
Radisson Kyiv Troyitska. Організатором заходу була Всеукраїнська асоціація фінансових компаній (ВАФК).
Спікерами та експертами на круглому столі виступили :
—Руслан

Демчак, народний депутат України, заступник Голови комітету ВРУ з
питань фінансової політики і банківської діяльності;
—Катерина Рожкова - Перший заступник Голови НБУ;
—Олександр Залєтов, член Нацкомфінпослуг;
—Юлія Вітка - заступник керівника проекту USAID «Трансформація фінансового
сектору»;
—Зоя Гопцій - спеціаліст з фінансового сектору Світового банку.
—Міра Еріч-Йовіч - лідер команди експертів проекту технічної допомоги ЄС
«Посилення регулювання та нагляду за небанківським фінансовим сектором» (EUFINREG);
—Прііт Каск, експерт зі страхового нагляду проекту технічної допомоги ЄС
«Посилення регулювання та нагляду за небанківським фінансовим сектором» (EUFINREG);
—Анне Берчіо, старший радник проекту «Консультаційний фонд асоціації Україна - ЄС», GIZ;
—Тетяна Венцель, координатор програми «EU Association Lab» проекту
«Консультаційний фонд асоціації Україна - ЄС», GIZ;
—Тетяна Домбровська, Глава правління Всеукраїнської асоціації кредитних установ.

Модератором Круглого столу виступила Ганна Замазеєва – голова правління
асоціації ВАФК.
На заході були присутні майже 70 учасників, які представляють компанії та організації з усіх сфер фінансового ринку.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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ПРО ГОЛОВНЕ

В ході роботи учасники обговорили тренди на ринку фінансових послуг у
2019 році, зокрема в регулюванні ринкової поведінки.
Команда проекту UA Association Lab, GIZ презентувала свою ідею порталу
"Єдине вікно для споживачів фінансових послуг", який покликаний надати споживачам фінансових послуг простий та зрозумілий спосіб комунікації з регуляторами
та фінансовими установами.

Юлія Вітка у своїй презентації показала результати діяльності проекту USAID
«Трансформація фінансового сектора» в минулому році, а також плани і завдання
на 2019 рік.
Олександр Залєтов продемонстрував у своїй доповіді результати діяльності небанков-ського фінансового сектору за 9 місяців
2018 року і зазначив, що ринок продовжує розвиватися і нарощувати основні показники.
Олександр Залєтов, також поділився тим, що стало
дуже приємним:
«У 2018 році в останньому кварталі, відбулося чудо, серед
кредитних установ, крім банків є кредитні спілки і дуже довгий
період кредитні спілки були в тяжкому фінансовому стані, надходила велика кількість скарг, оскільки кредитні спілки мають
право на залучення коштів від населення це приводило до підвищення ставок, що призводило до банкрутства і т.ін.. Тож в 4
кварталі минулого року надійшла всього одна скарга по кредитним спілкам»
Народний депутат України Руслан Демчак закликав
учасників ринку не боятися змін у фі-нансовому секторі. За
його словами, ніхто не збирається обмежувати або забороняти діяльність фі-нансових компаній. Необхідно просто
виконувати вимоги законодавства і не порушувати права
споживачів фінансових послуг, а також прагнути до сумлінної та чесної конкуренції.
В цілому, всі учасники круглого столу зійшлися на думці про необхідність модернізації існуючого механізму захисту прав споживачів фінансових послуг, а також впровадження правил ринкової поведінки учасників ринку.
Інформація містить матеріали офіційної сторінки ВАФК у facebook.
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Експерти WOCCU, Проект КЕП спільно з
Асоціаціями кредитних спілок розробляли
стратегію і пріоритети для розвитку сектору
кредитних спілок у майбутньому
05 лютого 2019 року партнери Проекту КЕП разом з Президентом WOCCU і
технічними експертами обговорили перспективи майбутньої співпраці, зважаючи на український контекст і вже досягнуті результати, що стане базою для подальших досягнень.

зусиль на покращенні ліквідності окремих КС, збільшенні кількості членів,
впровадженні ефективного управління
ризиками, що є чинниками зростання і
покращення якості ліквідних активів.
При цьому важливим залишається доЕксперти WOCCU підтримали дис- тримання нинішніх (і майбутніх) прудекусію щодо важливості належного бізнес нційних норм.
-планування у кредитних спілках, капіталізацію можливостей, що їх створює
ринок, з одночасною мінімізацією ризиків і проблем.

Також 11 лютого було продовження
Тренінгу для впровадження бізнеспланування на базі моделі розвитку кредитної спілки.
Матеріал містить інформацію, яка знахоВ ході дискусії було досягнуто згоди
диться на сторінці Проекту КЕП у facebook
щодо зосередження наступних спільних
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Відбулася зустріч з Президентом Всесвітньої Ради кредитних спілок (WOCCU) Брайаном Бранчем та Віце-президентом Ради директорів
WOCCU Рафалом Матусяком, Президентом Національної асоціації KSKOK
07 лютого 2019 року в офісі ВАКС
за підтримки проекту USAID CAP відбулася зустріч з Президентом Всесвітньої
Ради кредитних спілок (WOCCU) Брайаном Бранчем та Віце-президентом Ради
директорів WOCCU Рафалом Матусяком, Президентом Національної асоціації KSKOK.

В ході візиту особливу увагу було
приділено аналізу законодавчих підходів
для забезпечення розвитку кредитних
спілок, а також були обговорені можливі
шляхи співробітництва з польськими
кредитними спілками задля практичного
застосування досвіду діяльності.
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ВАКС взяла участь в BankWatch Forum
27 лютого 2019 року Президент ВАКС, Ольга Мороз взяла участь у форумі
«BankWatch Forum».
Спікерами форуму були:
- Катерина Рожкова, перший заступник Голови НБУ;
- Олег Заморський, директор юридичного департаменту НБУ;
- Роман Шпек, Голова ради НАБУ старший радник президента АТ «АльфаБанк», голова наглядової ради АТ «Укроцбанк»,
- Ганна Вронська, секретар судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Касаційного Господарського
Суду у складі Верховного Суду;
- Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU;
- Олексій Дідковський, співкеруючий партнер юридичної фірми «Астерс»;
- Анатолій Коструба, начальник відділу апарату президії Національної академії правових наук України;
- Дмитро Костюков, начальник відділу судового супроводження особливо важливих справ юридичного департаменту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
- Галина Пахачук, заступник Голови правління ПАТ «КБ ПриватБанк» (з питань керування проблемними активами та казначейськими позиціями);
—

Марія Репко, заступник директора Центру економічної стратегії;

Юлія Студинська, партнер відділу аудиторських послуг компанії Ernst &
Young в Україні, керівник групи з надання послуг фінансовим установам;
—

- Руслан Чорний, керуючий партнер «Фінансового клубу»;
- Гедімінас Шимкус, керівник Управління економічної і фінансової стабільності Центробанку Литви;
- Руперт Босвол, керуючий партнер юридичної фірми RPC (Великобританія);
- Патрік Броснахан, фінансовий журналіст, Life Insurance International, Verdikt
InsurTech (Великобританія);
- Ваге Варданян, провідний спеціаліст фінансового сектору у рамках глобальної практики з фінансів та ринків у справах Білорусі, Молдови та України, Світовий
банк.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

11

ПРО ГОЛОВНЕ

Відкриваючи форум BankWatch Forum, голова ради Незалежної асоціації банків
Роман Шпек зазначив, що учасники банківського ринку не були готові до банківської кризи 2014-2016 років.
"Ми вийшли з цієї кризової ситуації, хоча нас і стало менше. Тепер ми стали досвідчені, сильніші, тепер в банках впроваджені високі стандарти корпоративного управління та
внутрішнього контролю. Але враховуючи значні втрати державного бюджету та коштів
громадян, відкритими залишаються питання, як не допустити таких кризових явищ у
майбутньому, і чи зробили ми правильні висновки"
Катерина Рожкова на BankWatch Forum про уроки банківської кризи в Україні, який почався 5 років тому:
«Банківська криза - тема болюча. Прямі витрати держави склали 15% ВВП, тоді як
втрати економіки близько 38%. Потрібно бути відвертими: ця ситуація відкинула державу назад.
Основні причини, чому це трапилося, - низька якість корпоративного управління і
професійна неготовність, яка дозволила накопичитися дисбалансів.
Але ми винесли уроки і зробили висновки. Ми повністю перебудували роботу Національного банку в частині пруденційного нагляду. Тепер ми вдосконалили наш нагляд, ввели
щорічне стрес-тестування банків, ризик-орієнтований підхід, оцінку системних ризиків.
Ми не були готові до банківської кризи, але наші зміни і пройдений шлях, дозволяють говорити, що в майбутньому ми будемо реагувати превентивно».
Також Катерина Рожкова зазначила:
"Головне у роботі банку - це мотивація власника. Не короткострокова мотивація,
яка полягає тільки у збагаченні. А довгострокове бачення розвитку банку, розуміння соціальної відповідальності. Всі учасники фінансової екосистеми несуть відповідальність за те,
щоб система працювала. Яким би не був суворим регулятор, система не може працювати
без усіх учасників ринку. Який сенс від швейцарських годинників, якщо там працюватиме
тільки один або два елементи?»
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Три висновки, які зробив Центробанк Литви (Гедімінас Шимкус) з банківської
кризи:
1. Зміна вимог до капіталу банків;
2. Впровадження макропруденційної політики;
3. Зміна моделі до врегулювання та відновлення банків.
Ганна Вронська, спікер BankWatch Forum про Верховний Суд:
«Коли ви звертаєтесь до суду, важливо, на скільки аргументованою є ваша позиція. Верховний Суд розглядає справи,
які вже пройшли через суди першої та апеляційної інстанцій.
Інколи Верховний Суд скасовує ці рішення. Тому сильна аргументація від самого початку допоможе полегшити судовий
процес».
Олег Заморський на BankWatch Forum:
«Ситуація з судовою реформою складна. Реформа йде поступово. Те, що судова та
адвокатська сфери реформуються, дає надію. Ми очікуємо, що реформа судової системи буде ефективною і буде
підтримувати банківську реформу».

За матеріалами інформації, яка міститься на сторінці facebook BankWatch Forum
Організаторами форуму «BankWatch Forym» були:

Д О В І ДК А
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Окремі аспекти
врегулювання
кредитних
правовідносин
З метою однакового застосування
учасниками ринків фінансових послуг
положень чинного законодавства у сфері
кредитних правовідносин Нацкомфінпослуг
повідомила:
Щодо застосування статті 6 Закону
України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг».
Під час укладання договорів про
надання позики на умовах фінансового
кредиту фінансові установи визначають
термін їх дії, а не строк, що призводить до
порушення прав позичальників (споживачів).
Відповідно до абзацу другого статті
6 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових
послуг», договір про надання фінансових
послуг повинен містити строк дії договору,
що є його обов’язковою умовою.
Строком договору є час, протягом якого
сторони можуть здійснити свої права і
виконати свої обов'язки відповідно до
договору (частина перша статті 631 ЦКУ).
Відповідно до статей 251 – 252 ЦКУ
строком є певний період у часі, зі
спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має
юридичне значення, та визначається роками,
місяцями, тижнями, днями або годинами;
терміном є певний момент у часі, з
настанням якого пов'язана дія чи подія, яка
має юридичне значення, та визначається
календарною датою або вказівкою на подію,
яка має неминуче настати.
З огляду на зазначене, вказівка в
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

договорі на те, що «договір діє до повного
виконання сторонами своїх зобов’язань за цим
Договором»
свідчить
про
відсутність
визначення в договорі строку його дії,
оскільки вказівка на подію, яка має неминуче
настати, а саме виконання зобов’язання, є
терміном дії договору, що не відповідає
вимогам статті 6 Закону.
Щодо нарахування та стягнення
процентів від суми позики (кредиту) після
спливу погодженого сторонами строку
виконання зобов’язання (кредитування).
Проценти (плата за користування
кредитом) можуть нараховуватися виключно
в межах визначеного договором строку
кредитування. Після спливу вказаного строку
нарахування процентів за користування
кредитом припиняється в силу приписів
статей 1048, 1054 ЦКУ (що підтверджується
висновками Великої палати Верховного Суду
п. 48-55 постанови від 28.03.2018 №
444/9519/12).
У разі невиконання позичальником
свого обов’язку щодо повернення суми
кредиту та процентів за його користування у
строк кредитування, кредитодавець має право
на нарахування неустойки (ст. 549 ЦКУ) та
індексу інфляції за весь час прострочення, а
також трох процентів річних від простроченої
суми, якщо інший розмір процентів не
встановлений договором або законом (ст. 625
ЦКУ)
Щодо можливості поширення сфери дії
Закону України «Про споживче
кредитування» на кредитні договори,
укладені відповідно до Закону України «Про
захист прав споживачів».
14
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Дія Закону України «Про споживче
кредитування» не поширюється на кредитні
договори, які мають одну з ознак, визначених
частиною другою статті 3 зазначеного Закону.

його дії, призведе до поширення на нього
положень Закону України «Про споживче
кредитування», у зв’язку із чим кредитодавець
буде зобов’язаний керуватися вимогами
зазначеного Закону під час подальшого
Так, фінансові установи, керуючись виконання та у разі припинення такого
зазначеною вище нормою Закону зазвичай договору.
укладають кредитні договори строком дії до
одного місяця, загальний розмір кредиту за
Враховуючи зазначене, кредитодавцям,
яким перевищує одну мінімальну заробітну кредитні договори яких визначають
плату, встановлену на день укладення можливість пролонгації строку дії договору,
кредитного договору.
доцільно на момент укладання таких
Однак, зміна умов зазначеного кредитного договорів дотримуватися положень Закону
договору, зокрема, щодо збільшення строку України «Про споживче кредитування».
За матеріалами на офіційній сторінці Нацкомфінпослуг

Особливості подання звітності
фінансовими компаніями
Порядком надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також
юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативноправовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від
26.09.2017 № 3840, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.10.2017 за №
1294/31162 (далі – Порядок) передбачено, що фінансові компанії, фінансові установи - юридичні особи публічного права та довірчі товариства подають до Нацкомфінпослуг фінансову та консолідовану фінансову звітність за ІV квартал 2018 року та річну звітність за 2018 рік до 28 лютого 2019 року.
Датою подання звітності є остання дата накладення кваліфікованої електронної позначки часу доданої до останнього кваліфікованого електронного підпису на
пакет звітності:
 керівником фінансової компанії;
 головним бухгалтером фінансової компанії; засобами веб-інтерфейсу на вебсайті Нацкомфінпослуг.
Звертаємо увагу, що річна звітність, окрім додатків передбачених Порядком, містить повний комплект річної фінансової звітності, а саме:






форма № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан);
форма № 2 Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід);
форма № 3 Звіт про рух грошових коштів;
форма № 4 Звіт про власний капітал;
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примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік, які відповідають міжнародному стандарту бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1);
 звіт про корпоративне управління (для фінансових компаній, утворених у
формі акціонерних товариств).
Примітки до фінансової звітності, а також звіт про корпоративне управління
(для фінансових компаній, утворених у формі акціонерних товариств) додаються
до звітності в КІС через вкладку „супутні документи” шляхом прикріплення зазначених документів у форматі *.pdf, *.jpg тощо. Розмір одного файлу не може перевищувати 5 мБ.
Разом з тим, при відсутності у звітності хоча б одного з додатків або форм, визначених Порядком, звітність вважається поданою не в повному обсязі.
За матеріалами на офіційній сторінці Нацкомфінпослуг

Порядок укладання
електронного договору
За результатами аналізу діяльності небанківських фінансових установ у сфері кредитування за
2018 рік, спостерігається значне зростання об’єму
надання фінансових кредитів за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем у мережі Інтернет (далі – ІТС).
З огляду на те, що більшість небанківських фінансових установ орієнтовані на
дистанційне надання фінансових кредитів за допомогою ІТС, Нацкомфінпослуг
звертає увагу на деякі особливості порядку укладання електронних договорів, визначених Законом України «Про електронну комерцію» (далі – Закон).
Електронний договір укладається шляхом пропозиції його укласти (оферти)
однією стороною та її прийняття (акцепту) другою стороною (ч. 3 ст.11 Закон).
Порядок укладення електронного договору про надання позики на умовах фінансового кредиту в ІТС небанківської фінансової установи відбувається за такими
етапами:

І етап

ІІ етап

Клієнт (споживач) ідентифікувався
в ІТС (ч. 8 ст.11 Закону). При цьому ідентифікація особи за допомогою електронного підпису, визначеного статтею
12 цього Закону, має здійснюватися під
час кожного входу в ІТС суб’єкта електронної комерції (ч. 4 ст.14 Закону).

Клієнт (споживач) в ІТС надає всю
необхідну інформацію для формування
фінансовою установою належної пропозиції клієнту (споживачу), при цьому
ІТС має передбачати технічну можливість клієнта (споживача) змінювати
зміст наданої інформації до моменту
прийняття ним пропозиції (абз. 3 ч. 8 ст.
11 Закону).

ІІІ етап

Фінансовою установою направляється (розміщується) клієнту (споживачу) в
ІТС індивідуальна оферта (з відповідними активними посиланнями на інші части«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

16

ОФІЦІЙНО

ни оферти, у разі їх наявності), яка має містити істотні умови кредитного договору,
визначені ст. 1054 ЦКУ та ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» (ч.1 ст.11 Закону), а також статті 12 Закону
України «Про споживче кредитування» (за умови поширення).

ІV етап Акцептування клієнтом зазначеної в III етапі оферти шляхом надсилання електронного повідомлення або заповненням формуляра заяви
(форми), які повинні містити істотні умови кредитного договору, про прийняття
такої пропозиції (ч. 6 ст. 11 Закону). При цьому зазначені електронне повідомлення
та заява (формуляр) підписуються електронним підписом одноразовим ідентифікатором (дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності,
що додаються до інших електронних даних особою, яка прийняла пропозицію
(оферту) укласти електронний договір, та надсилаються іншій стороні цього договору (п. 6 ч.1 ст. 3 Закону). Одноразовий ідентифікатор направляється споживачу
засобами зв’язку, зазначеними під час реєстрації та може використовуватися тільки
один раз.

ІV етап Після акцептування клієнт (споживачем) оферти, він повинен отримати
підтвердження вчинення електронного правочину у формі електронного документа. Документ повинен містити обов’язкові відомості відповідно до ч.11
статті 11 Закону, рекомендується також зазначати умови виготовлення та отримання паперових копій електронних документів (за необхідності).
Електронний договір, укладений
шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний у порядку, визначеному статтею 12 Закону, вважається
таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у
письмовій формі (ч.12 ст.11 Закону).
Слід зазначити, що відповідно до
частини першої та другої статті 1055
ЦКУ, кредитний договір, укладений з
недодержанням письмової форми, є нікчемним.
Згідно з абзацом першим частини
другої статті 215 ЦКУ недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена
законом (нікчемний правочин). У цьому
разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.
Відповідно до абзацу першого частини першої статті 216 ЦКУ недійсний
правочин не створює юридичних наслід17

ків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.
Електронний договір укладений з
порушенням порядку, визначеного статтею 11 Закону, зокрема за відсутності належної оферти або акцепту, не може бути прирівняний до договору, укладеного
в письмовій формі, у зв’язку з цим, не
створюватиме юридичних наслідків,
крім тих, що пов’язані з його недійсністю.
Так, відповідно до частини 1 статті
216 ЦКУ, у разі недійсності правочину
кожна із сторін зобов'язана повернути
другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину.
Враховуючи зазначене, до таких договорів застосовується так звана
«двостороння реституція», яка передбачає повернення сторін у те матеріальне
становище, в якому вони перебували до
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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укладання правочину. Це означає, що
споживач буде зобов’язаний повернути
фінансовій установі отримані від неї грошові кошти, а фінансова установа буде
зобов’язана повернути споживачу сплачені ним проценти та неустойку.
Звертаємо увагу, що для Нацкомфінпослуг належним доказом підтвердження укладення фінансовою установою зі
споживачем електронного договору може бути посвідчена керівником фінансової установи роздруківка інформації з

електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції
(фінансової установи та споживача) в ІТС
(далі – Log file), якою зафіксовано чітку
послідовність (хронологію) всіх дій фінансової установи та споживача щодо
укладання електронного договору в інформаційно-телекомунікаційній системі, яку фінансова установа використовує
для укладення електронних договорів.

За матеріалами на офіційній сторінці Нацкомфінпослуг

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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ВАКС представлено в Громадській раді при
Головному управлінні Державної фіскальної
служби у Тернопільській області
Член правління Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, голова правління
кредитної спілки «Самопоміч» (м. Тернопіль) Зоряна Розлуцька, 25 січня 2019 року,
увійшла в склад Громадської ради при Головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

За матеріалами офіційної сторінки КС «Самопоміч» у facebook.

Робоча зустріч в КС «Самопоміч»
з Проектом КЕП
18 та 19 лютого 2019 року в кредитній спілці «Самопоміч», місто Тернопіль,
відбувся візит спеціаліста з моніторингу та оцінки Проекту USAID Кредитування
сільськогосподарських виробників (КЕП) Наталії Ходько.
Під час зустрічі обговорювалися питання співпраці та обміну інформацією
між кредитною спілкою «Самопоміч» та Проектом USAID Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП).

За матеріалами офіційної сторінки КС «Самопоміч» у facebook.
19
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Засідання Громадської ради при Головному
управлінні ДФС у Тернопільській області
21 лютого 2019 року відбулося засідання Громадської ради при Головному управлінні ДФС у Тернопільській області, в якому прийняла участь член правління
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, голова правління кредитної спілки
«Самопоміч» Зоряна Розлуцька.
Під час засідання
Громадської ради розглядалися питання особливості наповнення бюджетів
усіх рівнів, хід деклараційної кампанії 2019 року
та спрощений режим розмитнення транспортних.
За матеріалами офіційної сторінки КС «Самопоміч» у facebook.

Кредитна Спілка
«Бойківщина»

Тренінг з розвитку підприємства
у сфері сільського туризму
08 лютого 2019 року заступник голови правління КС «Бойківщина» (м.
Дрогобич) Богдан Щепанюк та директор
виконавчий Ірина Юзьв'як взяли участь
у тренінгу з розвитку підприємництва у
сфері сільського туризму в рамках реалізації проекту секторальної підтримки
«Розвиток сільського підприємництва та
інфраструктури туристичного кластеру
«ГорбоГори», який проходив у місті Пустомити на території готелю «Озерний
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

край».
Під час тренінгу, який проводили
Олександр Коваль — тренер, засновник
туристичного інформаційного центру
«Турінформ Закарпаття», онлайнплатформи «Школа сільського туризму»
та Ганна Сидоренко — віце-президент
Всеукраїнської Асоціації Керівників Бізнесу — UABL, генеральний директор та
засновник
інтернет-проекту
«Karpaty.info» та туристичної компанії
20

ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Karpaty Travel, було розглянуто основні
принципи агротуризму, як перспективного напряму через гастрономічний туризм, туристичні маршрути, навчання та
туристичні продукти, а також ознайомили слухачів із чого починати такий вид
діяльності.

За матеріалами офіційної сторінки КС «Бойківщина» у facebook.

Енергозбереження для населення Львівщини
11 лютого 2019 року голова правління Кредитної спілки “Бойківщина” (м. Дрогобич) Любов Качкинович взяла участь у підписанні Меморандуму між Львівською
обласною державною адміністрацією та Кредитною спілкою “Бойківщина”, щодо
подальшого співробітництва у межах реалізації Програми енергозбереження для
населення Львівщини на 2017-2020 роки.
Так мешканці Львівщини і надалі
за допомогою спілки зможуть покращити свої побутові умови проживання, зекономити на оплаті комунальних платежів та зберегти тепло у своїх оселях.
За матеріалами офіційної сторінки КС «Бойківщина» у facebook.
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КС «Бойківщина» взяла участь в нараді щодо
підписання меморандуму
21 лютого 2019 року, в Дрогобицькій райдержадміністрації відбулася нарада з фінансовими установами щодо
підписання меморандуму про співробітництво
у рамках реалізації Програми "Відшкодування
відсотків населенню Дрогобицького району в 2019 - 2021 роки за надані кредити на
впровадження енергозберігаючих заходів", яку провів заступника голови РДА Руслан Щерба.
Кредитну спілку “Бойківщину” (м. Дрогобич) представляв заступник голови
правління Богдан Щепанюк.
Метою меморандуму є об’єднання зусиль в частині фінансової підтримки
населення і сфері впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді
шляхом здешевлення для фізичних осіб кредитних ресурсів за рахунок коштів районного бюджету в рамках Програми.
За матеріалами офіційної сторінки КС «Бойківщина» у facebook.

Церковна Кредитна Спілка
«Анісія»

Підписання меморандуму про співробітництво
у межах реалізації Програми енергозбереження
11 лютого 2019 року Церковна кредитна спілка "Анісія" (м. Львів) взяла участь в підписанні з Львівською облдержадміністрацією Меморандуму про
співробітництво у межах реалізації Про«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

грами енергозбереження для населення
Львівщини на 2017-2020 роки.
Захід відбувся за участі першого
заступника голови Львівської обласної
державної адміністрації Ростислава За22
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млинського, який відмітив, що реалізація
заходів Програми вже багато років дозволяє мешканцям Львівщини зменшити
споживання енергоносіїв, зокрема, природного газу.
У 2018 році паралельно з Програмою ЛОДА активно запроваджувалися
місцеві Програми енергозбереження, які
реалізовувались у 15 районах та 8 містах
області, з місцевих бюджетів було додатково залучено 8,6 млн гривень. Загальне
зменшення споживання природного газу
населенням області у 2018 році порівняно з 2017 роком склало -7,9%.
За матеріалами офіційної сторінки ЦКС «Анісія»

“Тато, мама, я — спортивна сім'я”
27 лютого 2019 року у Червоноградській дитячо-юнацькій спортивній
школі № 1 відбулися традиційні змагання серед спортивних сімей міста Червонограда «Тато, мама, я – спортивна сім’я».

В урочистій частині змагань до
учасників з привітанням і побажаннями
перемоги звернулися начальник відділу
фізичної культури та спорту Гаврилюк
В.І., вчитель фізкультури ЧНВК №3, неодноразова переможниця обласного етапу фестивалю «Тато, мама, я – спортивна
сім’я» Тетяна Корнова та керуюча відділенням №6 ЦКС «Анісія» Леся Геледчак.

Позмагатися у силі, спритності,
швидкості зібралося дев'ятнадцять сімей.
Атмосфера, що панувала у залі,
просто захоплювала. Крім спортивного
азарту були і дружня підтримка суперника, і порада, і гумор.
Переможці та призери заходу визначалися за найменшим часом проходження дистанції.
Працівники Відділення №6 (м. Червоноград) ЦКС «Анісія» долучившись
до спортивного свята привітали всіх учасників подарунками, а переможців - солодкими призами.

За матеріалами офіційної сторінки ЦКС «Анісія»
23
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Кредитна Спілка
«Кредит-Союз»

Фінансова грамотність
для працівників міста Чигирин
14 січня 2019 року кредитний інспектор Чигиринської філії кредитної спілки
«Кредит-Союз» Прудіус Марина в місті Чигирин, провела тренінг із фінансової
просвіти в дружньому колективі працівників районної центральної бібліотечної
системи ( Чигиринська РЦБС).

Далі 18 січня 2019 року пані Марина продовжила серію тренінгів по фінансовій грамотності з працівниками дитячої районної бібліотеки міста Чигирин. Аналізували родинний бюджет, методи заощаджень та розумного запозичення.

За матеріалами офіційної сторінки КС «Кредит-Союз» у facebook.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Треніг для фермерів
Черкаської області
від Finanzgruppe.
З 29 січня 2019 року в місті Черкаси відбувся триденний тренінг для фермерів
Черкаської
області
від
Finanzgruppe.
Провідні
спеціалісти
"Шпаркассенштфтунг фюр інтернаціонале Коопераціоне" в Україні проведуть бізнес гру про заощадження та кредити, фінансові звіти та ризик-менеджмент.

За матеріалами офіційної сторінки КС «Кредит-Союз» у facebook.

ДОВІДКА

25

Є групою банків, страхових
компаній і холдингів в Німеччині, які належать в основному в рамках публічного права кредитних організацій в Німеччині.
Finanzgruppe представляє в зовнішньому вигляді частину
трирівневої моделі німецької банківської індустрії німецьких
ощадних банків, а також їх дочірніх компаній і пакетів акцій.
Групу очолює Німецька ощадна каса та Асоціація Giro, як головна організація.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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«Принципи управління Кредитною спілкою
MCUB від WOCCU» для КС «Кредит-Союз»
13 лютого 2019 року кредитну спілку «Кредит-Союз» (м. Черкаси) відвідали
гості з програми «Принципи управління Кредитною спілкою MCUB від WOCCU» з
навчальною програмою консультант WOCCU Adrian Rodriguez Arias, спеціаліст з
фінансового та інституційного розвитку USAID/Проект КЕП Олег Осаулюк та
представник ВАКС Оксана Солончак

За матеріалами офіційної сторінки КС «Кредит-Союз» у facebook.

Регіональні заходи від КС «Кредит-Союз»
19 лютого 2019 року в місті Черка- провела регіональні заходи в рамках навси на базі обласного АПК та 20 лютого в чальної програми з управління фінансами сільгосппідприємств «Про фінанси
на мові агро».

місті Тальне за підтримки районної адміністрації кредитна спілка «Кредит-Союз»
За матеріалами офіційної сторінки КС «Кредит-Союз» у facebook.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Співпраця з оператором мобільного зв’язку
21 лютого 2019 року у кредитній спілці «Кредит-Союз» (м. Черкаси) пройшла
робоча зустріч у рамках меморандуму про співпрацю з оператором мобільного зв'язку "Київстар" щодо застосування мобільного додатку
"m-Agrі".
Учасники обговорювали впровадження, удосконалення та застосування нових можливостей мобільного додатку.
За матеріалами офіційної сторінки КС «Кредит-Союз» у facebook.

m-Agri - це мобільний додаток, який допоможе зробити
вашу ферму ефективною та сучасною. А ви завжди будете в

ДОВІДКА
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центрі агроподій.
У додатку m-Agri ви знайдете сім корисних розділів, які
вирішують різні бізнес-завдання.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Фінансова просвіта від КС «Кредит-Союз»
25 лютого 2019 року працівники
Драбівськоі філії кредитної спілки
«Кредит-Союз» провели фінансову просвіту серед працівників пенсійного фонду та в дитячому танцювальному гуртку.

28 лютого 2019 року працівники
Маньківської філії кредитної спілки
«Кредит-Союз» завітали до земельного
відділу смт Маньківка.
Розповідали про умови кредитування та депозитні, акційні програми.

За матеріалами офіційної сторінки КС «Кредит-Союз» у facebook.
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