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Х Міжнародна агропромислова виставка
«AGROPORTWESTLVIV 2019»
21 березня, у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, стартувала масштабна агропромислова подія АГРОПОРТ Львів 2019. Це один з найбільших заходів аграрної галузі в Східній Європі, в якому взяли участь кредитні спілки.
Мета міжнародного форуму – розвиток потенціалу дрібних та середніх виробників аграрного сектору економіки, створення передумов виробництва конкурентоспроможної продукції сільського господарства, розширення ринків збуту, налагодження міжнародних відносин.
Серед ключових тем – тваринництво, рослинництво, вирощування органічної продукції, вирощування ягід, овочівництво, садівництво, рибне господарство, а
також – діджиталізація сільського господарства.
До участі в Агропорті у Львові було запрошено фермерів та господарів з
Львівської, Волинської, Рівенської, Тернопільської, Хмельницької, ІваноФранківської, Закарпатської, Чернівецької, а також з інших регіонів України.
Форум відбувся за підтримки Всесвітньої продовольчої та сільськогосподарської організації ФАО ООН.
Організатор заходу ТзОВ Aviabrand LLC за підтримки Львівської облдержадміністрації.
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Дискусійна панель на тему:
«Фінансування агровиробників: послуги,
інструменти, можливості»
21 березня 2019 року, в рамках Х-ї Міжнародної агропромислової виставці та
форумі «AGROPORT West Lviv 2019», відбулась дискусійна панель на тему:
«Фінансування агровиробників: послуги, інструменти, можливості», яка була організована за сприяння та підтримки Проекту «Кредитування сільськогосподарських
виробників (КЕП)», в ході якої взяла участь Президент ВАКС Ольга Мороз та кредитні спілки – учасники ВАКС та ОКС «Програма захисту вкладів».

З вітальним словом до учасників
дискусійної панелі звернулась керівник
проекту Ева Сержинська, яка представила
Проект КЕП, що впроваджується Всесвітньою радою кредитних спілок (WOCCU)
за підтримки американської агенції
USAID. Пані Ева зазначила, що Проект
КЕП направлений на розширення кредитування аграрних виробників та подякувала всім за присутність.
Начальник відділу стратегічного планування, підприємництва та організаційної роботи департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Галина Камінська представила регіональну програму підтримки
сільськогосподарських виробників і відмітила, що Комплексна програма спрямована на підтримку саме дрібного фермера, малого і середнього виробника.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Директор з розвитку ГО
“Українська ключова ініціатива”
Світлана Зубрицька презентувала
проект “Нові технології фінансування мікровиробників” як спільний пілотний проект з ЦКС
«Анісія» (м. Львів).
Пані Світлана зазначила: «Я
завжди вірила в кредитні спілки. Вже
майже 20 років я працюю по різних
проектах з кредитними спілками.
Кредитні спілки розвиваються, реагують на ринок і приречені бути на
цьому фінансовому ринку й надалі».
Голова Правління ЦКС
«Анісія», Володимир Сидоровський прокоментував: «Цей проект
адаптований до нашого українського
законодавства про кредитні спілки.
Ми побачили, що через цей проект
можливо надати доступ до ресурсів
через кредитну спілку нашому населенню. Пілотний проект пройшов
успішно і дасть нам черговий рівень
підтримки суспільства»
З презентацією «Нові технології фінансування мікровиробників» можна ознайомитися за посилання >>>
Також було презентовано новий мобільний додатк «m-Agri» від «Київстар» та
їхній перший меморандум про співпрацю з кредитною
спілкою «Кредит-Союз» (м. Черкаси).
З презентацією «m-Agri» можна ознайомитися за
посиланням >>>
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Генеральний менеджер AGROPORT Дмитро Титаренко презентував винятковий для нашого ринку довідник «Кролівництво – бізнес вихідного дня», який дасть
змогу зменшити ризик запуску даного виду агробізнесу для членів кредитних спілок, довідник виданий за сприяння Проекту КЕП.

Своє бачення перспектив агрокредитування за допомогою кредитних спілок
представили президент ВАКС Ольга Мороз та віце-президент НАКСУ Людмила
Кравченко.

Зокрема, президент ВАКС Ольга Мороз зазначила:
«На сьогоднішній день, ми маємо досвід кредитних спілок в агрокредитуванні, цей
досвід позитивний, і тому, я хочу відмітити, базуючись на статистиці 2016 – 2018 років,
обсяг агрокредитування в кредитних портфелях кредитних спілок збільшився у два рази.
Це говорить про те, що: є потреба в цих кредитах, є ті, хто їх надає та є перспектива розвитку цього напряму кредитування.
Яким чином відбувається взаємодія кредитних спілок між міжнародними проектами технічної допомоги і, взагалі, навіщо таке спілкування потрібно. Вже більше п’яти років кредитні спілки підтримуються міжнародними проектами в напрямку агрокредиту-

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

7

ТЕМА НОМЕРУ

вання. На сьогодні, завдяки Проекту USAID «КЕП», ми вже можемо обговорити, яка практика агрокредитування існує, яка практика може впроваджуватись абсолютно законно,
прозоро і буде мати довгострокову перспективу. Проекти на себе беруть важливу місію: це
ознайомлення кредитних спілок та майбутніх споживачів з базовими знаннями в агрокредитуванні. Також вони надають технічну і софтову підтримку. Таким чином, є центри,
які можуть акумулювати досвід, який на сьогодні напрацьований. В перспективі, можна
сказати, що ми маємо зацікавлені сторони – кредитна спілка та споживач.
На сьогодні представники асоціацій та кредитні спілки знають, що є зареєстрований законопроект у Верховній Раді України, який підтримується депутатським корпусом.
В цьому законопроекті є важлива позиція про застосування такого продукту, як агрокредитування та надання можливості юридичним особам – фермерським господарствам, кооперативам бути членами кредитної спілки. Якщо ця норма буде підтримана в залі Верховної
Ради ми одержимо «золотий цикл»: виробничий кооператив – кредитна спілка – споживчий кооператив, який дозволить розвивати фермерство і середнє підприємництво. Така
законодавча підтримка також дозволить зменшити ризики при застосуванні аграрних розписок, так як члени кредитної спілки – юридичні особи будуть мати взаємну спільну відповідальність».
Також, Президент ВАКС, Ольга Мороз зауважила, що на сьогоднішній день
підтримка міжнародних проектів впроваджує фінансову грамотність для кредитних спілок та допомогу фермеру і підприємцям. Так формується кредитна культура, завдяки якій буде багато перспектив для розвитку агрокредитування в майбутньому.
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У Комітеті Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності відбулися засідання робочої групи з питань законопроекту по фінансовому моніторингу

13 та 15 березня у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності (далі – Комітет ВР) відбулися багаточасові засідання
робочої групи під головуванням народного депутата України Руслана Демчака з
питань законопроекту «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» (далі – законопроект №9417). Участь у
робочій групі брала президент ВАКС Ольга Мороз.
У засіданні взяли участь представники Комітету ВР, Національного банку
України, Нацкомфінпослуг, Держфінмоніторингу, Центру протидії корупції, асоціацій та об’єднань учасників фінансового ринку, банків, фінансових компаній,
аудитори, помічники народних депутатів України.
Певні положення законопроекту, зокрема, щодо значного збільшення в декілька разів штрафів за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом(наприклад,
верхня межа штрафу за незабезпечення належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу складає 170 млн. гривень), викликали напружену дискусію між учасниками робочої групи.
ВАКС, як і інші представники небанківського сектору, висловлювала позицію щодо перегляду запропонованих розмірів штрафів у бік їх зменшення. Народним депутатом України Русланом Демчаком були запропоновані менші розміри
штрафів, ніж передбачені на сьогодні законопроектом.
Учасниками робочої групи була підтримана пропозиція ВАКС щодо матеріальної відповідальності посадових осіб державних органів, які незаконними діями
(зокрема, прийняттям необґрунтованих розмірів штрафів) нанесли шкоду юридичній або фізичній особі, а саме «Держава, відшкодувавши шкоду, заподіяну незаконними діями посадової особи державних органів внаслідок здійснення ними
державного фінансового моніторингу звертається за із зворотною вимогою до особи, яка завдала таку шкоду».
Крім того, учасниками робочої групи за пропозицією ВАКС обговорювалося
питання виключення з підстав для проведення належної перевірки випадків ділових відносин, які виникають на підставі договорів про надання кредитною спілкою фінансових кредитів або залучення кредитною спілкою внесків (вкладів) на
депозитні рахунки на суму, що є меншою ніж 30 000 гривень та за якими клієнтом
є фізична особа – член кредитної спілки. Представниками Держфінмоніторингу
була висловлена пропозиція, яка ґрунтувалася на положеннях 4-ї Директиви ЄС,
що обговорення такого виключення можливе у разі, якщо профільний регулятор
Нацкомфінпослуг висловить позицію щодо низького ризику проведення таких
операцій.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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На ниві мікрофінансування
Одна із важливих подій у розвитку кредитного руху в Україні відбулася у м. Львів
22 березня 2019р.
Після
проведеного
тренінгу
"Впровадження методів бізнес - планування
2019 – 2020р.р. на основі моделі MCUB від
WOCCU (тренер Олег Осаулюк від Проекту
USAID KEП) був підписаний Меморандум
про співпрацю між кредитною спілкою
"Єднання через Природний Закон" (м. Марганець) і Всесвітньою радою кредитних спілок
(WOCCU).

Мета Проекту полягає в наданні підтримки
впровадження методології MCUB та економічного розвитку потенціалу спілки у розширенні сільськогосподарського кредитування,
Від КС "Єднання через Природний За- що сприятиме зростанню зайнятості та можкон" Меморандум підписав Микола Трифо- ливості отримання доходів у сільських гронов, від WOCCU - Ева Сержиньска.
мадах України

Зміна голови правління Об'єднання кредитних
спілок «Програма захисту вкладів»: Зоряна Розлуцька – нова голова правління Об'єднання
кредитних спілок «Програма захисту вкладів»
Відбулося засідання Ради Об'єднання кредитних
спілок «Програма захисту вкладів», на якому було
прийнято низку управлінських рішень, зокрема головою правління Об'єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів» обрана Розлуцька Зоряна Ярославівна - фахівець з багаторічним досвідом роботи в сфері діяльності кредитних спілок (голова
правління
кредитної
спілки
«Самопоміч» м. Тернопіль, заступник голови правління Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
(ВАКС), член спостережної ради та кредитного ко10
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мітету Української об’єднаної кредитної спілки (УОКС), керівник Глобальної мережі жіночого лідерства Всесвітньої ради кредитних спілок (WOCCU) в Україні).
Основною метою діяльності Об'єднання кредитних спілок «Програма захисту
вкладів» є представництво та захист інтересів членів Об'єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів» у взаємовідносинах з державою та іноземними партнерами.
Основними цілями діяльності Об'єднання кредитних спілок «Програми захисту вкладів» є:


гарантування високого рівня ділової репутації й авторитету кредитних спілок
- учасників Об'єднання кредитних спілок «Програми захисту вкладів»;



зміцнення довіри до кредитних спілок та системи кредитної кооперації в цілому.
Об'єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» тісно співпрацюватиме з Всеукраїнською асоціацією кредитних спілок (ВАКС) та Українською об’єднаною кредитною спілкою (УОКС).

Зустріч з керівником проекту EIB Financial Sector TA Programme in Eastem Europe
10 квітня до офісу Всеукраїнської асоціації кредитних спілок завітав Дірк
Фельске, керівник проекту ЄІБ Програма Технічної Допомоги Фінансовому Сектору у Східній Європі.
Були обговорені можливі напрями подальшої співпраці.
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ВАКС взяла участь у звітуванні
Нацкомфінпослуг за 2018 рік
10 квітня ВАКС взяла участь у публічному звіті «Про діяльність Нацкомфінпослуг за 2018 рік».

Публічний звіт пройшов у формі відкритого засідання Комісії у приміщенні
адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг.
У засіданні взяли участь представники НКЦПФР, Національного банку, Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності
та учасники громадських об’єднань.

Відкрив засідання Голова Нацкомфінпослуг Ігор Пашко, зауваживши про
важливу місію Комісії, зокрема, це створення умов для ефективного та транспарентного функціонування ринків небанківських фінансових послуг, зміцнення системної стабільності та посилення фінансової інклюзії на цих ринках, забезпечення захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг та інтеграцію у світовий
фінансовий простір без загроз національним інтересам та економічній безпеці України. Також, І. Пашко розповів про стратегічні цілі Регулятора, такі як: створення
сприятливих умов для зміцнення та сталого розвитку ринків небанківських фінансових послуг, їх наближення регуляторного середовища до міжнародних стандартів регулювання й нагляду, удосконалення діяльності Регулятора та підвищення
12
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ефективності державного нагляду й захисту інтересів споживачів.
Члени Нацкомфінпослуг доповіли про розробку ключових Законів України,
до яких долучалася Комісія:
-«Про ліцензування видів господарської діяльності»;
-«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»;
-«Про споживче кредитування»;
-«Про валюти і валютні операції»;
-«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
-«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
-«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
-«Про електронні довірчі послуги».
та про акти КМУ і законопроекти, які супроводжуються у Верховні Раді.
Було відзначено про затвердження ліцензійних умов, затвердженні критерій
ризиковості, вдосконалення порядку застосування заходів впливу, здійснення переходу на Е-звітність, забезпечення розкриття фінустановами інформації в загальнодоступній базі даних та спрощення надання адміністративних послуг.
Результати нормативно-правової роботи на ринку кредитної кооперації:
—Посилення
—Посилення

вимог до платоспроможності кредитних спілок;
вимог, що обмежують ризики кредитних спілок під
час здійснення ними операцій із фінансовими активами;
—Установлення вимог (з урахуванням кращої міжнародної практики) щодо формування кредитними спілками резервів за операціями із фінансовими активами;
—Запровадження нових правил здійснення депозитних операцій
для кредитних спілок;
—Затвердження методики розрахунку загальної вартості кредиту
для споживача, реальної річної процентної ставки за договором
про споживчий кредит;
—Розроблення методичних рекомендацій щодо підготовки плану відновлення фінансової стабільності кредитних спілок;
—Запроваджено вимоги до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових послуг;
—Затвердження методичних рекомендацій для кредитних спілок
щодо проведення оцінки кредитоспроможності позичальників.
Після того, як звіт було заслухано відбувалась дискусія з учасниками засідання.
З публічним звітом можна ознайомитися за посиланням >>>
Матеріал містить інформацію з сайту Нацкомфінпослуг

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

13

ПРО ГОЛОВНЕ

ВАКС взяла участь у конференції
«Ефективне саморегулювання та запровадження дієвих бізнес-стандартів»
18 квітня ВАКС взяла участь у конференції на тему : «Ефективне саморегулювання та запровадження дієвих бізнесстандартів».
Захід проводився Проектом FORBIZ/EU4Business спільно з Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України, а також у партнерстві з Офісом ефективного регулювання (BRDO).

Мета конференції присвячена обговоренню необхідної нормотворчої бази для розвитку саморегулювання, а також презентації практичного досвіду запровадження бізнес-стандартів та систем
саморегулювання в Україні.
Конференцію відкрив Маттіас Хальдер, керівник проекту EU4Business/
FORBIZ, подякувавши всім за присутність.

Маттіас Хальдер
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Про міжнародний досвід саморегулювання та роль рамкового законодавства розповів Конрад Дроздовські, міжнародний експерт з питань розвитку саморегулювання, FORBIZ:
«Чому саморегулювання?: це боротьба з недобросовісною конкуренцією або зловживанням, зниження ризиків для споживачів;
завоювання довіри або споживачів та партнерів; ефективне вирішення спорів; швидке
досягнення результатів, у той час як законодавчі зміни відбуваються значно довше; легко
масштабоване, гнучке та адаптоване до нових викликів; високі стандарти, що застосовуються у бізнесі; розширення прав споживачів; підвищення рівня поінформованості
та освіти; покращення іміджу підприємств;
платформа для залучення стейкхолдерів;
розвиток бізнесу»

Конрад Дроздовські

Учасник конференції, заступник
директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики
МЕРТ Валерій Прокопець зазначив, що
міністерство працює над рамковим законом про саморегулювання в Україні. На
думку пана Валерія, закон зможе дати
стимул для розвитку бізнесу в країні та
призведе до заохочення галузей брати
активну участь у розвитку систем само«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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регулювання, просування ідей недержав- штовх розвитку СРО в Україні, потрібен
ного контролю за бізнес-діяльністю в ін- закон про саморегулювання».
дустріях, зменшення фінансового та ресурсного навантаження на органи державного контролю та формування адаптивних систем контролю в галузі порівняно з законодавством.

Христина Файчак

Довідкового дізнатися про запроваВалерій Прокопець
дження стандартів ведення бізнесу, сисХристина Файчак, експерт Офісу тему саморегулювання та про якість бізефективного регулювання (BRDO) наго- несу, можна за посиланнями >>>, >>>,
лосила: «Для того щоб дати певний по- >>>.

Зустріч в офісі ВАКС з представниками
Проекту ERA
19 квітня в офісі ВАКС відбулась зустріч з одним із керівників Проекту USAID
« Економічна підтримка Східної України» (ERA) Ню Ен, та співробітником Проекту
(ERA) Денисом Василенком, який спеціалізується на збільшенні доступу до фінансування для МСП.
Були обговорені напрямки спільної діяльності.
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Зустріч з експертом WOСCU
25 квітня в офісі ВАКС
відбулася робоча зустріч за
участі Президента ВАКС Ольги
Мороз,
Голови
правління
Української об'єднаної кредитної спілки Надії Жили та експерта WOСCU Ольги Томаш.
Були обговорені шляхи розвитку агрокредитування та
підтримки ліквідності кредитних
спілок.

У Національному банку
України відбулася зустріч
асоціацій небанківського
фінансового ринку, Нацкомфінпослуг та
представниками НБУ з питань обмежень
готівкових розрахунків
19 квітня в приміщенні Національного банку України за ініціативи Нацкомфінпослуг (член Комісії Олександр
Залєтов) відбулася спільна робоча
зустріч між представниками асоціацій
ринку небанківських фінансових послуг,
спеціалістами
Національного
банку
України та представниками Нацкомфінпослуг.
Предметом обговорення були запропоновані НБУ зміни до Положення
про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, а саме:
змінами, запропонованими проектом
Постанови до пункту 6 розділу ІІ передбачається, що
« 6. Суб'єкти господарювання мають право здійснювати готівкові розрахунки протягом одного дня за одним
або кількома платіжними документами:
1) між собою - у розмірі до 10000 (десяти
16

тисяч) гривень уключно;
2) з фізичними особами - у розмірі, що
не перевищує 10 відсотків від суми,
установленої для фінансових операцій з
готівкою, які підлягають обов’язковому
фінансовому моніторингу згідно з законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення.
Суб’єкти господарювання у разі
зняття готівкових коштів з поточних
рахунків з метою здійснення готівкових
розрахунків
з
фізичними
особами зобов’язані надавати на запит банку
(філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі
готівкові розрахунки та інші документи,
що необхідні банку (філії, відділенню)
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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для вивчення клієнта.
Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у
національній валюті без відкриття
рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок
або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки
в банку.
Кількість суб'єктів господарювання
та фізичних осіб, з якими здійснюються
готівкові розрахунки, протягом дня не
обмежується.»
Під час зустрічі президент ВАКС
Ольга Мороз наголосила, що прийняття

Продовжується робота спільної робочої групи при Нацкомфінпослуг з питань опрацювання
зауважень та пропозицій асоціацій
до проекту розпорядження Нацкомфінпослуг по фінансовому моніторингу

НБУ запропонованих змін негативно
вплине на права членів кредитних спілок
як споживачів фінансових послуг та на
діяльності самих кредитних спілок, призведе до неможливості одержати такі послуги та значно підвищить їх вартість.
Крім того, кредитні спілки, як і банки, є
суб’єктами первинного фінансового
моніторингу, тому ризик легалізації доходів є більш низьким, ніж при проведенні операцій звичайними юридичними особами.
Представники НБУ озвучили, що
зміни були викликані реалізацією
напрямів діяльності НБУ – прозорість та
розвиток безготівкових розрахунків, а також, що позиція небанківського фінансового сектору озвучена на цій зустрічі
буде доведена Правлінню НБУ.

Відбулося чергове засідання робочої
групи з питань пропозицій та зауважень учасників ринку до проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення
про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», оприлюдненого на
офіційному сайті Нацкомфінпослуг 07. 03.
2019. У засіданнях від сектору кредитних спілок беруть участь президент ВАКС Ольга Мороз та Віце – президент НАКСУ з питань саморегулівності Катерина Калустова.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

17

ОФІЦІЙНО

Нацкомфінпослуг затвердила Розпорядження про
Методичні рекомендації щодо інформації,
яка стосується
аудиту за 2018
рік

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на
засіданні Нацкомфінпослуг 26.02.2019 р. затвердила розпорядження Нацкомфінпослуг № 257 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 2018 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг» (далі – розпорядження).
Розпорядження розроблено відповідно до пунктів 8 та 18 частини першої статті 28 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг», статті 14 Закону України
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затвердженого Указом
Президента України від 23.11.2011 № 1070 та з метою
вдосконалення якості складання аудиторських звітів,
що подаються до Нацкомфінпослуг, за результатами
аудиту щодо фінансової звітності та консолідованої
фінансової звітності суб’єктів господарювання.
Переглянути Розпорядження та Методичні рекомендації можна за посиланням >>>

В Нацкомфінпослуг
відбулась робоча зустріч з питань надання «мікрокредитів»
01 березня в приміщенні Нацкомфінпослуг відбулась робоча зустріч з представниками фінансових компаній та асоціаціями на ринку небанківських фінансових
послуг з розгляду проблемних питань на ринку мікрокредитування та збільшення
скарг громадян на дії фінансових компаній.
Членом Комісії Олександром Залєтовим було поінформовано учасників про
підготовку Нацкомфінпослуг проекту Закону України про внесення змін до Закону
України «Про споживче кредитування», внаслідок яких (у разі прийняття Верхов18
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ною Радою України такого законопроекту) кредити розміром до однієї мінімальної заробітної плати та кредити, які видаються строком до одного місяця, будуть
підпадати під дію Закону України «Про споживче кредитування», а Нацкомфінпослуг набуде право встановлювати своїм розпорядженням верхню границю розміру
річної відсоткової ставки. Крім того, Нацкомфінпослуг розробляються вимоги до
договорів, які укладаються з фізичними особами.
Асоціації фінансових компаній виступили з критикою розповсюдження дії Закону України «Про споживче кредитування» на т.з. «мікрокредити», або «кредити
до зарплати», які надаються фінансовими компаніями, і пропонували розробити
інші заходи, які б привели до зменшення скарг, зокрема, зробити акцент на поліпшення взаємодії фінансових компаній з бюро кредитних історій.
Член Комісії Денис Ястреб звернув увагу присутніх на рекомендації, які публікуються на сайті Нацкомфінпослуг, і запропонував їх враховувати при проведенні
діяльності фінансовими установами, особливо, при укладанні договорів про надання кредитів фізичним особам.

Затверджені Методичні рекомендації щодо
підготовки плану відновлення фінансової стабільності кредитних спілок
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, повідомила, що на засіданні Нацкомфінпослуг було затверджено розпорядження Нацкомфінпослуг від 02.04.2019 № 515, яким затверджені Методичні рекомендації щодо підготовки плану відновлення
фінансової стабільності кредитних спілок (далі —
Методичні рекомендації).
Методичні рекомендації розроблені відповідно до Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23.11.2011 року № 1070, Положення про застосування Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу
за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20.11.2012 року № 2319, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 18.12.2012 року за № 2112/22424, з метою підготовки плану відновлення фінансової стабільності кредитних спілок, регулятивний капітал яких зменшився нижче рівня, встановленого нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, для відновлення їх фінансової стабільності.
Методичними рекомендаціями передбачені повноваження кредитної спілки
при затвердженні плану відновлення фінансової стабільності кредитної спілки; рекомендації до змісту плану відновлення фінансової стабільності кредитної спілки;
можливі помилки при складанні плану відновлення стабільності; рекомендації щодо попередження ситуації зниження нормативу достатності регулятивного капіталу.
Детальна інформація на сайті Нацкомфінпослуг
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Кредитна Спілка
«Кредит-Союз»
м. Черкаси

Вебінар щодо
застосування
“m-Agri”
05 березня 2019 р. представники всіх філій КС “Кредит-Союз” взяли участь у
вебінарі в рамках меморандуму про співпрацю з оператором мобільного зв’язку
“Київстар” щодо застосування мобільного додатку “m-Agri”.
m-Agri – бізнес-додаток
має забезпечити аграріям легкий доступ до передових практик, бази знань, галузевих цінових пропозицій, новин, ресурсів професійної підготовки
та онлайн консультацій, а також вивести фермерів на нові
ринки для продажу своєї продукції та надати їм можливості для зростання власного бізнесу.

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

Тренінг з фінансів
12 березня 2019 р. в м. Києві
пройшов тренінг з фінансів Проекту
USAID "Підтримка аграрного і сільського розвитку" в якому взяла участь
директор виконавчий Чорнобаївської
філії кредитної спілки "Кредит-Союз" Ільченко Оксана. Розповіла про можливості
кредитних спілок в агрокредитуванні.
За матеріалами офіційної сторінки КС «Кредит-Союз» у facebook.
20
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Фінансова просвіта від
КС «Кредит-Союз»
12 березня працівники Звенигородської філії КС «КредитСоюз» провели фінансову просвіту в Звенигородській центральній районній бібліотеці ім. Ю.
С. Кримського
Також цього ж дня директор виконавчий Драбівськоі філії КС «Кредит-Союз»
Майкова Олена провела урок фінансової
абетки для дітей художньої школи та фінансову просвіту для працівників ДРАЦС.

14 березня директор виконавчий Канівської філії КС «Кредит-Союз» Тімофєєва-Туренко Людмила провела фінансову
просвіту для працівників бібліотеки у м.
Канів
Також 14 березня працівники Звенигородської філії провели урок фінансової абетки в
Звенигородській загальоноосвітній школі І-ІІІ ступеня №4 для 9
класу. Розумне запозичення -що
це? Як керувати власними фінансами? Як заощаджувати? Всі
відповіді на питання підлітки отримали від фахівців кредитної спілки.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Кредитний інспектор Чигиринської філії КС «Кредит-Союз» Прудіус
Марина 26 березня провела дружню зустріч з колективом Чигиринського районного Будинку дитячої та юнацької
творчості під керівництвом Людмили
Григор’євої. Аналізували витрати і доходи, дізнались про розумне запозичення та сімейний бюджет.
Фінансове консультування є постійною послугою КС "Кредит-Союз". Знання
та навички, отримані на заходах фінансової просвіти впливають на прийняття життєвих рішень.
27 березня директор виконавчий Корсунь-Шевченківської філії Чемерис Тетяна провела фінансову просвіту в місцевому центру занятості. А працівники Смілянської філії в Смілянській центральній міській бібліотеці ім. Журливої.
Монастирищенська філія працювала з робітниками універмагу. Вибір надійної фінансової установи, бізнес планування, аналіз ринку послуг. Ці та інші питання розглядали фахівці кредитної спілки

22
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28 березня Монастирищенська філія
КС «Кредит-Союз» провела фінансову
просвіту в районній бібліотеці, Канівська
філія в музеї народного декоративного
мистецтва, Городищенська філія для працівників бухгалтерії районної лікарні.

01 квітня директор виконавчий КС
«Кредит-Союз» Ільченко О. провела фінансову просвіту в трудовому архіві і
перукарні м. Чорнобай, Черкаської області. Розповіла по розумне запозичення та нові депозитні програми.
04 квітня працівники Драбівської філії КС «Кредит-Союз» провели фінансову
просвіту в Михайлівській сільській раді.
Далі в Драбівському центрі занятості
прийняли участь в семінарі «Як відкрити
власну справу».

Директор виконавчий Монастирищенськоі філії КС «Кредит-Союз» Софієнко
Володимир 05 квітня провів фінансову
просвіту в Цибулівській сільскій раді. Розглядали сімейні фінанси, аналізували витрати і доходи.
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01 квітня до Христинівськоі філії
КС «Кредит-Союз» завітали учні 10 класу Христинівськоі спеціалізованої школи І-ІІІ ст. N 1, класний керівник Голик
Людмила. В теплій, привітній атмосфері зі смаколиками та подарунками старшокласникам провели урок фінансової
абетки. Розповіли про запозичення , ризики, заощадження та постійний дохід.

18 квітня директор виконавчий
Городищенського філії КС «КредитСоюз» Малишко М. відвідав с. Петропавлівське і провів там фінансову просвіту.

18 квітня
кредитний інспектор
Христинівськоі філії КС «Кредит-Союз»
Баданюк Ю. провів урок фінансової абетки в Ліщинівській загально-освітній
школі І-ІІІ ст. для учнів 7-8 класів, "Як
вибрати надійну фінансову установу".

19 квітня працівники Чигиринської філії КС «Кредит-Союз» провели зустріч по фінансовій просвіті з колективом Чигиринського відділу освіти за
сприяння начальника відділу.
24
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26 квітня працівники Звенигородськоі філії КС «Кредит-Союз» провели фінансову просвіту в Звенигородському РВ Управління ДСНС України у Черкаській
області. Розповіли про заощадження і розумне запозичення.

Також 26 квітня працівники
Смілянської філії КС «Кредит-Союз»
провели фінансову просвіту в управлінні соціального захисту населення.
Тема зустрічі «Як вибрати надійну
фінансову установу».
За матеріалами офіційної сторінки КС «Кредит-Союз» у facebook.

Зустріч КС з експертами з розширення доступу аграріїв
до кредитних ресурсів
04 квітня до кредитної спілки «КредитСоюз» завітали експерти зі Сполучених Штатів
міжнародної некомерційної організації Cultivating New Frontiers in Agriculture,
Washington(штат
Колумбія) . CNF
допомагає розширити доступ аграріїв до кредитних ресурсів, працює
для інтеграції інноваційних програм агробізнесу.
За матеріалами офіційної сторінки КС «Кредит-Союз» у facebook.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Працівники КС проходять навчання
по програмі CLARA
09 квітня працівники КС «Кредит-Союз»
Майкова О. та Лисенко І. в м. Києві пройшли
перший етап навчання по програмі CLARA
(мобільний додаток для аграріїв).

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

Вдосконалення розвитку та аграрних розписок
для фермерів
18 квітня до КС «Кредит-Союз» завітав
менеджер проекту IFC World Bank Group
Хелен Файрлемб та спеціалісти з фінансового сектору Мухомедзянов К. та Кос Р. проекту «Аграрні розписки в Україні». Обговорювали розвиток та вдосконалення аграрних
розписок для фермерів.
Також спеціалісти з Проекту «Аграрні
розписки в Україні» відвідали Золотоніський
філіал і поспілкувались з фермерами-зерновиробниками.

За матеріалами офіційної сторінки КС «Кредит-Союз» у facebook.
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«Зігрійте світ теплом ваших сердець»
Кредитна спілка «Кредит-Союз» завітала в гості у багатодітну родину з с. Демки, Драбівського району, Черкаської області. В родині 15 дітей.
Спілка привітала з великодніми святами діток та батьків і подарувала телевізор, компьютер, смаколики та фрукти.

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

Церковна Кредитна Спілка
«Анісія» м. Львів

"Олімпійське лелеченя"
Працівники відділення N6 Церковної кредитної спілки "Анісія" долучилися
до спортивних змагань серед шкіл міста Червонограда—"Олімпійське лелеченя".
Цього року змагання провели 19 березня у Червоноградській гімназії. За підсумками міського етапу навчальний заклад отримує перепустку на обласні змагання. Діти змагались у вікторині, де демонстрували свої знання з Олімпійського спорту та
різноманітних естафетах. У спортзалі вирували бурхливі емоції як учасників так і
вболівальників.
Отже, переможцями стала команда Червоноградської гімназії, друге та третє
місце у ЧНВК N3 та ЧЗШ N5. Команди-переможці були нагороджені грамотами та
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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солодкими призами, які підготовили працівники кредитної спілки «Анісія».

За матеріалами офіційної сторінки ЦКС «Анісія» у facebook

В Самбірському районі започаткували
програму “Енергозбереження”
20 березня Кредитна спілка «Анісія» разом з іншими кредитно-фінансовими
установами, що діють на території Самбірського району, взяла участь у підписанні
меморандуму про співробітництво з Самбірською районною державною адміністрацією в частині фінансової підтримки населення у сфері впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді шляхом здешевлення для фізичних осіб кредитних ресурсів за рахунок коштів районного бюджету у рамках Програми енергозбереження для населення Самбірського району Львівської області.
Цей захід є ще одним кроком для енергетичної незалежності, адже мешканці
району паралельно до відшкодування процентів за обласною Програмою
“Енергозбереження для населення Львівщини” зможуть скористатися додатковим
відшкодуванням і з районного бюджету.

За матеріалами офіційної сторінки ЦКС «Анісія» у facebook
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Фінансова підтримка аграрного сектору
В Сокальській та Радехівській райдержадміністраціях 10 квітня відбулася нарада щодо фінансової підтримки аграрного сектору з державного та обласного бюджетів у 2019 році.
У нараді взяли участь начальники управління розвитку сільськогосподарського виробництва районів, представник Департаменту агропромислового розвитку Лода Ігор Вус, представники Головного територіального управління юстиції, керівники сільськогосподарських підприємств, голови фермерських господарств районів та представники фінансових установ.
Окрім інформації про фінансову підтримку присутнім було роз’яснено наступне: про покрокові етапи створення фермерського господарства; про умови фінансування сільськогосподарських виробників у поточному році; дотримання норм
законодавства про працю та зайнятість населення; правильне працевлаштування та
офіційну виплату заробітної плати; відповідальність роботодавців щодо працевлаштування.
Працівники кредитної спілки «Анісія» також мали нагоду донести інформацію щодо кредитування фермерських та особистих селянських господарств, розказати про умови та переваги такого кредитування, ознайомити з роздатковим матеріалом та запросити аграріїв до співпраці.

За матеріалами офіційної сторінки ЦКС «Анісія» у facebook
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Презентація програми “Принципи управління
кредитною спілкою MCUB від WOCCU”
17-19 квітня кредитну
спілку відвідали представники Проекту USAID
“Кредитування сільськогосподарських виробників” (КЕП) Олег Осаулюк
та Оксана Соломчак.
На зустрічі було презентовано модель програми «Принципи управління Кредитною спілкою
MCUB від WOCCU» та детально обговорено впровадження цієї моделі для здійснення професійного аналізу роботи кредитної спілки.
За матеріалами офіційної сторінки ЦКС «Анісія» у facebook

Фінансова грамотність
30 квітня працівники Відділення № 9
(м. Самбір) провели
зустріч в м. Рудки з
пасічниками Рудківської зони.
На зустрічі керівник відділення Голець Г.І. розповіла
про ЦКС "Анісія" та
програму
кредитування "Мікрокредит", а саме, про умови вступу в кредитну спілку та утворення нових груп позичальників для одержання мікрокредитів.
Пасічники ознайомилися з умовами кредитування та зацікавилися умовами
вкладів на депозитні рахунки, які в кредитній спілці діють на досить хороших умовах.
Зустріч пройшла в позитивному настрої, пасічники дякували за одержану інформацію та обіцяли завітати в Самбірське відділення ЦКC "Анісія".
За матеріалами офіційної сторінки ЦКС «Анісія» у facebook
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м. Київ
Про титанічну роботу об'єднаних митців
Коли в роботу вкладають душу – у
ній виростають крила і вона летить крізь
терни до зірок. Саме із цих слів можна
розпочати розповідь про титанічну працю – колекцію «ВОЛИНЬ ЕТНО МОДЕРН», в яку більше, ніж півроку вкладали свої спільні зусилля митці своєї справи, аби одного чудового дня показати
всім довершений шедевр.
… Цей день настав. Це була п`ятниця.
Зала для показу – казкове місце у вигляді
українського селища «Хутір» Рівненської
області. Колекція старовинного та відтвореного нового сучасного українського
одягу - спільний витвір засновника громадської організації «Центр дослідження
і відродження Волині» - Володимира
Дзьобака та молодого дизайнера – Анни
Павлюк.

Все розпочалося з ідеї, яка за півроку стала реальністю. І ось перед глядачами постали моделі, під кожну з яких було розроблено унікальний костюм. До
речі, спробувати себе у ролі моделей запропонував нам, працівникам Радивилівського відділення ПВКС, одного чудового дня Володимир Васильович. Серед
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представлених ескізів кожна з нас обрала
той, який здавався найближчим до душі.
Того дня жодна із нас не уявляла, що попереду – чимало примірок, навчання модельної ходьби і… переживання. І ось –
весь страх у кулак, адже унікальний виріб на тобі – і ти представляєш його у
всій своїй красі широкій публіці!
Про те, скільки праці та душі у відтвореному одязі знають ті, хто впродовж
піврічного періоду втілював задумане в
реальність. Над кожним образом працювали засновник проекту «ВОЛИНЬ ЕТНО
МОДЕРН» Володимир Дзьобак, дизайнер – Анна Павлюк та швея - Юлія Кінах. Все продумувалося до дрібниць – від
гудзиків до застібок. Кожен костюм підкреслював не лише свою унікальність, а й
індивідуальність кожної із моделей.
Сюди вклали своє серце, душу та
невтомну працю ткалі – Наталія Пуха,
Олена Бузіна, Ірина Чучман, Галина
Орищина Тетяна Андріюк, Мар`яна
Олійник, які не просто ткали полотно, а
радили та допомагали з історичними
джерелами протягом всього пошиття костюмів.
До слова, неможливо не зазначити,
що було вивчено історію одягу, що використовували при створенні колекції. Тому, ткалі впродовж довгого періоду сворювали полотно вручну, аби воно чітко
відповідало задуманому. Матеріали привезли не лише з багатьох міст України,
але й з-за кордону. Тканини підбиралися
по кольору і по складу.
Майбутні моделі взяли активну участь у фотозйомці, яка передувала показу. Для довершення новоспеченої колекції було продумано абсолютно все – від
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найменшого до грандіозного!
І ось величезна сім`я, об`єднана спільної метою, заручившись вірою в успіх
та схвалення з`явилася у пункті призначення. І тут підкреслимо, що це стало можливим завдяки Оксані Ігас, яка створює
у м.Рівне платформу для розвитку модної індустрії.
На показі FASHION TIME було
представлено не просто колекцію україн-

ського сучасного та старовинного одягу,
а головне – розпочато нову сторінку у
долі всіх людей, які були причетні до колекції.
Ми, працівники Радивилівського
відділення кредитної спілки ПВКС, вперше в житті спробували себе на модельній
доріжці, кожна – в унікальному виробі!

За матеріалами офіційної сторінки КС «ПВКС» у facebook.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Кредитна спілка
«БЕБКО ФІНАНС» м. Херсон

Ліга КВН
06 квітня, КС БЕБКО ФІНАНС та автосалони БЕБКО АВТО (офiційні дилери
автомобілів FORD, VOLVO, FIAT) прийняли участь у Каховській відкритій лізі
КВН, та були спонсорами команди
"Хом'яки"(с. Антонівка, Скадовського району), яка, до речі, зайняла третє призове
місце.
За матеріалами офіційної сторінки КС «БЕБКО ФІНАНС» у facebook.

Колектив КС «БЕБКО ФІНАНАС»
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У стінах гостинної кредитної спілки
«БЕБКО ФІНАНС»
В чому секрет успіху кредитної спілки «Бебко Фінанс»?
«Наш секрет успіху в тому, що ми завжди відповідаємо за те, що робимо, і не дивлячись на тяжкі для фінансових установ часи, ми
завжди своєчасно виплачуємо проценти за вкладами, а кошти які розміщують люди видаємо на
умовах фінансового кредиту в основному під
тверду ліквідну заставу. Також ми вважаємо, що
успіх Бебко Фінанс, це успіх кожного члена нашої
команди. Можна ще багато говорити про команду Бебко Фінанс але, я вважаю, що краще запитати у людей, чому вони нам довіряють».
Голова правління КС «Бебко Фінанс», Гладишев Віталій Ігорович
КС «Бебко Фінанс» функціонує з
2010 року, вже майже 10 років допомогає Херсонцям вирішувати фінансові
питання. Хтось розміщує депозити під
непоганий відсоток, інщі отримують
кредити на будь-які свої потреби. Кредитна спілка піклується про своїх клієнтів та робить важливі речі для соціального та економічного розвитку.
Відгуки у стінах кредитної
спілки «Бебко Фінанс»:
«Я довіряю свої кошти кредитній спілці
«Бебко Фінанс», тому що в них Високі відсотки по депозитах, і надійніше ніж в банку,
також їхній засновник компанії відомий підприємець Іван Бебко. З початку кризи майже
100 банків закрилися і не видали вклади вкладникам, а в Бебко Фінанс тричі гроші вкладала
і тричі забирала»
***
«Я фермер, і кредит в банку отримати сьогодні дуже проблематично! У Бебко Фінанс мені
видали кредит, на умовах, які цілком мене влаштовують. Тому працюю з Бебко Фінанс
вже 4 роки. Я довіряю цій фінансовій установі!»
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