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Кредитні спілки України долучилися
до святкувань 200-ї річниці від дня народження
Григорія Галагана
15 серпня 2019 року представники кредитних спілок України взяли участь в урочистостях з нагоди 200-річчя українського споборника кредитної кооперації, мецената і громадського діяча Григорія Галагана (1819-1888), які відбулися у
селі Сокиринці в Срібнянському районі, Чернігівської області.
На святкування 200-річчя приїхало багато гостей. Це нащадки роду Галаганів
з декількох країн, представники дипломатичних представництв 12 країн світу, дипломати, науковці, меценати та представники кредитних спілок України.
До почесних заходів Григорія Галагана, який в 1871 році створив перше Сокирнянське ощадно-позичкове товариство на терені Лівобережної України, та завдяки підтримці кредитних спілок України, кредитних спілок – учасників ВАКС та
закордонної діаспори, здійснюється реставрація Круглої ротонди – улюбленої альтанки Григорія Галагана у стилі ампір, збудованої в парку у 1829 році.
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Реставрація ротонди ще не закінчена, згодом можна буде по справжньому оцінити майстерність і професіоналізм бригади Левченка Миколи Миколайовича—талановитої та небайдужої людини, яка не шкодує ні сил, ні часу, ні власних коштів - працює над
проектом по реставрації ротонди і реалізує щирі наміри достойного вшанування пам‘яті Г. П. Галагана.

Левченко М.М. на фото справа

Також, до ювілею на території Сокиринського парку-пам’ятника садовопаркового мистецтва встановили пам’ятник Галаганам та відреставрували Колону
смутку.
Урочисте відкриття пам’ятного меморіалу. Саме тут була
розташована Петропавлівська церква, усипальниця роду Ґалаґанів, а неподалік – церква святої
Варвари. Усі споруди були знищені комуністичним режимом у
1927–1929 роках. На цьому місці,
біля поховань знаменитих колись
українських родів Галаганів, Кочубеїв, Милорадовичів, Гудовичів, Ламздорфів-Галаганів, і відбулося урочисте відкриття.
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«Колона смутку» — мала архітектурна споруда, що встановлена в пам’ять про рідних Г. Галагана.
На фото родичі Григорія Галагана Ірина Олександрівна - принцеса Шерінськи-Шихматових, Олександра Андріівна
- княжна Шерінськи-Шихматових, Нурія Володимирівна - графиня Ламсдорф
-Галаган, Ріта Володимирівна - графиня
Ламсдорф Галаган, Андрія Сергійовича
- Ігнатенко-Ламсдорф-Галаган з дружиною Світланою та сином Левом. Після
вшанування могил рідних відвідали ротонду, де ведуться реставраційні роботи. Про реставраційні роботи і ініціативу кредитних спілок вони дізналися від
директора музею п. Ольги Костриці. Їм
було приємно бачити невеличке відродження Сокиринець. Родичів Галагана,
під час прогулянки, супроводжувала Голова правління кредитної спілки
«Хмельницьке кредитне товариство» - Світлана Воробйова. Нащадкам Григорія Павловича цікаво було дізнатись, що справа ощадно-кредитного товариства започаткована в далекому 1871 році стала доброю традицією не тільки в Україні а й в
США, Канаді, Австралії. Скрізь, куди заводила нелегка доля українських людей.
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Світлана Воробйова, Голова правління кредитної спілки
«Хмельницьке кредитне товариство», розповіла про цікаві факти
Г.П. Галагана.
«15 серпня 2019 виповнилося 200 років від
дня народження Г.П. Галагана -громадського
діяча, українофіла, мецената, славного
представника
відомого
козацькостаршинського роду. Його предками був і
козак Григорій Розум, батько останнього
гетьмана Розумовського, і сумнозвісний для
України прилуцький полковник Гнат Галаган, права рука Гетьмана І. Мазепи, який
за словами Т.Г. Шевченка «первый отложился от Мазепы и передался царю Петру» і
навіки увійшов в історію з Шеченківським
клеймом “поганий”. Поганий, бо і сьогодні
йде розплата за його невірне рішення навернути нашу державу на довгі століття в
обійми лютих ненависників нашого народу. І сьогодні ллється кров кращих
синів українського народу за незалежність, за майбуття без нагляду і вказівок “старшого брата”. Скільки молитв, скільки коштів, скільки добрих
справ потрібно було здійснити Григорію Павловичу, щоб дозамолити провину свого прадіда. Але йому це вдалось. І це визнавали всі і друзі і вороги!
Саме Г.П. Галаган викупив з кріпацтва й опікувався все життя долею сліпого бандуриста Остапа Вересая, почувши спів якого майбутній
міністр освіти франції Альфреду Рамбо написав статті «Україна і її історичні пісні» та описав діяльність українських кобзарів. А відомий австрійський поет Р.М. Рільке, що бачив Вересая у 1891 році, відтворив його
образ в оповіданні «Пісня про правду». Саме в честь О. Вересая Тарас Григорович назвав свою книгу Кобзарем.
Власними коштом Григорій Павлович видає «Описание малорусских
вертепных драмм с приложением нот» і «Южнорусские песни с голосами».
Які на сьогодні є безцінною спадщиною традицій та духовного багатства
нашого народу.
Мільйони своїх коштів Григорій Павлович вкладав в освіту. Ремісниче училище в Дихтярах, школи для хлопчиків і дівчаток в Прилуках,
Киівський колегіум для хлопчиків, де незабезпечені, але талановиті діти з
усіх куточків України жили і учились коштом Григорія Павловича. Серед
випускників Колегіуму О.Богомолець, А.Кримський, Володимир Липський,
Михайло Драй-Хмара, Сергій Бердяєв та ін.. Викладачами в різні роки служили П. Житецький, В. Науменко, М. Мурашко, М. Пимоненко художник, картина якого ”Гопак” знайшла своє місце в залах світової спадщини Лувра , Єлисей Тригубов, Іван Ничипоренко та інші.
На кошти Г. Павловича почали видавати Перший в Російській імперії український суспільно-політичний і літературно-мистецький журнал
“Основа”. Журнал обстоював право української нації на вільний і всебічний
розвиток. У 1859—1861 рр. часопис „Основа“ був головним осереддям гуртування українських національних сил у видавничій справі і своєрідним
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центром україністики. „Основа“ охоплювала своїм змістом практично усі
галузі життя українців: освітянську, культурницьку, суспільнополітичну, громадсько-організаційну і ідеологічну. Діяльність „Основи“
сприяла змістовному наповненню поняття „Україна!“, для сусідніх народів.
У лютому 1873 р. у Києві був створений Південно-Західний Відділ
Імператорського Російського географічного товариства, це була перша легальна наукова українська інституція, своєрідний прообраз Академії наук.
Головою наукового товариства куди входили В. Антонович, М. Драгоманов, П. Чубинський ,П. Житецький, М. Лисенко було обрано Г. Галагана.
Про заснування Південно-Західного Відділу Ф. Вовк писав, що «ми одержали
лише те, на що за здоровим глуздом мали повне право: збиратись і відкрито клопотатися науковою діяльністю про Україну та для України». Але
так ніколи не думали й не думають “брати“ за порєбріком. Реакцією імперського уряду на діяльність цього закладу виходить Емський указ. В знак
протесту Григорій Павлович складає з себе повноваження директора.
В кооперації Г.П. Галаган вбачав один із засобів зміцнення капіталістичного ладу через поліпшення добробуту селян. Для нього були несприйнятими терористичні методи боротьби проти бідності народу, які обрали його родичі С. Петровська і Д. Лизогуб. Провівши значну роботу з представниками урядових кіл, міністерства фінансів і домігся у жовтні 1871 р.
дозволу на відкриття ощадно-кредитного товариства в с.Сокиринці. Зробивши значну пожертву на діяльність ощадного товариства, подарував мебльоване кам’яне приміщення і завжди тримав на контролі діяльність першої кредитівки. Вів виважену політику кредитно депозитного портфелю.
Успішна діяльність Сокиринського позичково-ощадного товариства була
визначальною у призначенні Г. Галагана на посаду Голови державної комісії
у справах кредитної кооперації при Міністерстві фінансів. Діяльність
Григорія Павловича завжди викликала чимало доносів. Ревізував його сам
тодішній міністр внутрішніх справ Валуєв і подумати тільки, що звинувачували Григорія Павловича не в чому небудь, а в “сепаратизмі”.
Ця стаття, це самий стислий опис життєдіяльності Григорія Павловича, але і вона думаю дає привід подумати, що всі ми маємо долучитись до вшанування пам’яті Г. Павловича. Бо дико й страшно від усвідомлення того, що тільки до 200 річчя було встановлено надгробок на місці
його перезаховання . Його справи не давали спокою московським колоністам
і після смерті. У 1935 році більшовики осквернили місце захоронення. Родинний склеп, на території Сокиринського парку був пограбований та
зруйнований. Зазнає руйнації і все те, що так любив при житті Г. Павлович. Палац, парк, ротонда.
Від імені всіх членів нашої кредитної спілки, кредитних спілок України запрошую долучитися до нашого проекту вшанування пам’яті Великої
людини, люблячого сина свого народу. Вся наша нація має молитовно підносити цій людині своє «дякую» і саме здатність бути вдячними за добро є
визначальною ознакою шляхетних людей.
Ця стаття написана для українських видань за кордоном, на прохання п. Т. Денисенко (експерт з фінансів, член спостережної ради Української Федеральної кредитної спілки) для зорганізованості колег з Чикаго, Торонто, Оттави.
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Дякуємо всім, хто небайдужий до збереження нашої спадщини, тим хто долучився
до проекту з реставрації ротонди, а саме:
Перші гроші надійшли від КС «Мілове кредит» м. Мілове, та «Вікторія» м. Білозерське.
«Вигода» м. Стрий, «Хмельницьке кредитне
товариство» м. Хмельницький, «Актив» м.
Енергодар, «Подільська» м. Хмельницький,
«Імпульс-плюс» м. Вугледар, «Шанс» м. Калуш, «Борисфен» м. Київ, «Перша
Подільська фермерська КС» м. Кам'янецьПодільський, «Єдність» м. Херсон,
«Партнер» м. Вінниця, «Єднання» м. Могильов-Подільський, «Станіславьска» м. Івано
-Франківськ, «Благо» м. Бердянськ,
«Гетьман» м. Прилуки, «Нарцис» м. Хуст,
«Єднання» м. Львів, «ім. Кульматицького»
м. Вінниця, «Надія АПК» м. Київ, «Суперкредит» м. Київ, «Гарант» м. Київ,
«Відродження» м. Копиченці, «Косівська»
м. Косів, «Сосницька» м. Сосниця,
«Корюківська» м. Корюківка, «КредитСоюз» м. Черкаси, «Бескид» м. Ужгород,
«Гільдія вуглекопів» м. Червоноград,
«Юніон Вінничина» м. Вінниця, «Йван» м.
Хуст, «Провспілкова скарбниця» м. Київ,
«Кредит-ФОС» м. Тернопіль, «БебкоФінанс» м. Херсон, «Харківське кредитноощадне товариство» м. Харків, «Шанс» м.
Львів, «Сян» м. Івано-Франківськ, «Перша
всеукраїнська кредитна спілка» м. Радивилів, «Взаємопоміч» м. Червоноград,
«Прикарпаття» м. Коломия, «КС провспілок УМВС» м. Київ, «Оберіг» м. Малин,
«Самопоміч» м. Тернопіль, м. Чортків, м.
Броди, м. Харків, «Святий Мартин» м. Мукачево, «Капітал» м. Мелітополь, «Довіра»
м. Заліщики та м. Золочів, «Едельвейс» м.
Виноградів, «Опора» смт. Зачепилівка,
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«Тайстра» м. Долина, «Партнер-Плюс» м.
Хмельницький, «Фермер» м. Старобільськ,
«Форум-кредит» м. Луцьк, «Дія» м. Мена,
«Бойківщина» м. Дрогобич, «Азовська кредитна компанія» м. Маріуполь, «Анісія» м.
Львів, «Київський кредитний альянс» м.
Київ, «Харківська каса взаємодопомоги» м.
Харків, «Провспілкова скарбниця» м. Київ,
«Харківська обласна КС», «Слобожанська»
м. Харків, «Полісся-кредит» м. Вараш,
«Щедрість» м. Мостицька, «Чернішгівський
кредит» м. Чернігів, «Ощадність» м. Кам'янець-Подільський, «Світовид» м. Петромайськ, «Растовщик» м. Київ, «Центркредит» м. Благовіщанське, «Західна» м.
Чернігів, «Взаємодопомога» м. Бережани,
Українська кредитна спілка з Канади м. Торонто, Українська федеральна кредитна
спілка з США м. Рочестер.
Небайдужими залишились родина Маковських—Леся та Петро з м. Стрий, сім’я
Ярових з м. Хмельникого , колектив центральної районної бібліотеки м. Прилуки,
Яковенко А.М. м. Харків, Купрієнко М.П. Др Сокиринського аграрного ліцею, родина
Степаненків м. Срібне, з Києва сім'я Вишневських, родина Віталіни Куциби та родина Мороз-Бутовських.

Також долучилася родина Денисенків—Тамара та Володимир з м. Рочестер (США),
пані Тамара (експерт з фінансів, член спостережної ради Української Федеральної кредитної спілки) першою відгукнулася із-за кордону з пожертвою від сім'ї та від кредитівки, зорганізувала колег з Чикаго, Торонто, Оттави для участі в проекті
вшанування пам'яті одного з перших засновників кредитної
спілки на Україні Г.П. Галагана.
9

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ТЕМА НОМЕРУ

Кругла ротонда— саме так виглядає на
даний час. Ще в проекті реставрація даху
та східців

Роботи члена КС «Хмельницьке кредитне товариство» - Лебединської Галини Іванівни .Портрет батька засновника
першого ощадно-кредитного товариства
П.Г. Галагана та правнук по лінії сестри
Григорія Павловича -Михайло Григорович Ламсдорф-Галаган. Портрети зворушили присутніх, які відвідували заходи з
нагоди на 200-річчя. Портрети виконані
на замовлення завідувача музею Соки-

ринського аграрного ліцею Ольги Костриці, яка притягує і закохує в Сокиринці достойних людей, її небайдужість початок всього.

Книга випущена
коштами кредитних спілок до дня
вшанування
пам‘яті засновника першого ощадно-кредитного товариства Г. Галагана

10
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На почесному заході був присутній Камаралі О.Ф.—це людина, яка приєдналась до проекту та подарувала колекцію
старовинних монет для майбутньої кімнати кредитних спілок в музеї.

Камаралі О.Ф. на фото з нащадками Г. П. Галагана у
верхньому ряду другий праворуч.

11 вересня, в офіс ВАКС завітали Олександер Стеріополов та
Андрій Вертегель, учасники проекту "ШевченківськоГалаганівські студії". Гості прийшли з книгою: «Книга почесних гостей» заснована 15 серпня 2019 р. в Сокиринцях, в якій
запросили всіх, хто брав участь в урочистих заходах з нагоди
200-річчя Григорія Галагана, долучитися до творення літопису проекту відродження історико-культурної спадщини Галаганів та Ламздорф-Галаганів, поділитися враженнями, думками, ідеями, пропозиціями та побажаннями. В книзі залишили
свій відгук делегація від кредитної спілки «Кредит-Союз» та
Президент ВАКС Ольга Мороз.

11
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ВАКС взяла участь у круглому столі:
«Фінансування кредитних спілок для покращення доступу дрібних агровиробників до
фінансовових ресурсів»
9 липня відбувся круглий стіл на
тему «Фінансування кредитних спілок
для покращення доступу дрібних агровиробників до фінансових ресурсів», в
якому взяли участь від ВАКС: Ольга Мороз – Президент ВАКС, Сергій Медведєв – Директор виконавчий ВАКС та
Максим Нікішин – Директор Інформаційно-консультаційного
центру
ВАКС. Також представники міжнарод-

В ході роботи круглого столу учасники обговорили можливості співпраці
кредитних спілок з банками заради
можливості отримувати фінансування
для кредитування агровиробників, а також реалізації інших можливих спільних програм та були ознайомлені із
спеціальним кредитним продуктом банку «Альянс» для кредитних спілок. Також, обговорювались напрямки подаль-

них
проектів:
Проекту
USAID
«Кредитування сільськогосподарських
виробників» на чолі з керівником проекту Евою Сєржиньскою, Проекту IFC
«Аграрні розписки в Україні», Проекту
USAID «Трансформація фінансового
сектору», а також представники фінансового ринку, зокрема: Кредитна спілка
"Кредит-Союз", Кредитна
спілка
"Вигода", Кредитна спілка ЦКС "Анісія",
«Перша Подільська фермерська кредитна спілка» та АТ «Банк Альянс»,
Німецько-Український фонд.

шої співпраці між учасниками зустрічі
щодо покращення доступу невеликим
агровиробникам до фінансових ресурсів.
Виступали :
Кирило Мухомедзянов поінформував про результати діяльність проекту «Аграрні розписки в Україні» та важливість кредитування невеликих агровиробників, яке здійснюється кредитними спілками.
Ростислав Кос ознайомив учасників із внеском кредитних спілок у кре-
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дитування фермерів із використанням
аграрних розписок.
Ева Сєржинська, Віталіна Куциба та
Оксана Соломчак розповіли про результати діяльності Проекту USAID CAP, про
показники кредитних спілок – учасників
робочої групи. Наголосили на потребі
усіх кредитних спілок у зовнішніх кредитних ресурсах при сезонному кредитуванні аграріїв.
Володимир Сураєв, Юлія Фролова презентували новий кредитний продукт для кредитування кредитних
спілок. Висловили зацікавленість банку у
розширенні співпраці. Відзначили корисність методологічної допомоги, яка
була надана обома проектами. Підтримали перспективність напрямку кредитування виробників нішевих культур.
Володимир Казарінов ознайомив
присутніх із показниками КС «КредитСоюз» та розповів про особливості
співпраці з банком «Альянс», який
відкрив для спілки відновлювальну кредитну лінію.
Юрій Мокрицький розповів про основні показники КС «Вигода». Висловив
зацікавленість у можливій співпраці з
банками щодо відкриття ко-брендових
кредитних карток для членів спілки.
Володимир Сидоровський інформував про КС «Анісію» та досвід
співпраці із фондами (OIKO-credit, UKI),
розповів про спеціальну обласну програму по компенсації процентної ставки для
агровиробників. Кредитні спілки Львівщини є фактично співрозробниками та
учасниками цієї програми.
Висловив думку про важливість допомоги Проекту IFC у роз’ясненні народним депутатам важливості прийняття
нової редакції Закону «Про кредитні
спілки», зокрема статті про те, що фермерські господарства можуть ставати
членами спілки.
Сергій Гіщук, Наталія
Гіщук
розповіли про свою кредитну спілку та
13

висловили зацікавленість у співпраці з
банком, зокрема у впровадженні карткових програм для своїх членів.
Тарас Підзамецький розповів про
УКС (Торонто), зауважив, що найкраще
вирішить проблему недостачі коштів
зростання депозитів від членів. Також рекомендував кредитним спілкам спільно
співпрацювати з банком по карткових
продуктах.

Іван Вишневський розповів про
успішний приклад співпраці Об’єднаної
Кредитної Спілки та «Фольксбанку» у
2010 – 2014 років, наголосив на перспективності співпраці з банком «Альянс» в
даний час.
Валерій Майборода поінформував
про діяльність «Німецько-Українського
фонду» та підтвердив можливість
співпраці із кредитними спілками.
Кирило Мухомедзянов наголосив
на важливості тестування кредитування
невеликих
агровиробників,
яке
здійснюється кредитними спілками під
аграрні розписки.
Ростислав Кос нагадав про можливість кредитування фермерських господарств з використанням тристоронніх
угод.
Пропонуємо переглянути презентації з круглого столу за посиланнями:
Практика використання Аграрних
розписок у кредитних спілках
Кредитування сільськогосподарських виробників
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Фінансування кредитних спілок
Підтримка фінансування інвестицій МСП
Презентація кредитної спілки "Кредит-Союз"
Українська об'єднана кредитна спілка та VOLKSBANK

У номінації «КРАЩА КРЕДИТНА СПІЛКА» здобула
перемогу КС «ВИГОДА»
Завершився І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ «БАНКИ та ФІНУСТАНОВИ УКРАЇНИ», в якому брали участь представники фінансової системи України – успішні,
гідні та надійні компанії. Проект був організований Видавничим домом «Україна
Бізнес» та Асоціацією Українських банків. Переможцями проекту стали кращі
представники фінансової системи України. За
підсумками незалежного, відкритого онлайнголосування були визначені номінанти та Лауреати проекту. У номінації «КРАЩА КРЕДИТНА СПІЛКА» здобула
перемогу Кредитна спілка «ВИГОДА».

14
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Проект КЕП продовжує реалізацію тренінгової
програми для кредитних спілок - учасників
Робочої групи КЕП
Черговий навчальний захід відбувся 16-17 липня 2019 р. у м. Пустомитах Львівської області і був присвячений одній з найактуальніших сьогодні тем в Україні кооперації. Як свідчить досвід розвинутих країн світу, кооперація є дієвим механізмом підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських господарюючих
суб'єктів, а співпраця між представниками різних форм кооперації, зокрема, кредитних спілок та сільськогосподарських кооперативів, може стати суттєвим чинником
на шляху відродження українського села.

Учасники тренінгу мали можливість ознайомитись з міжнародною практикою
створення та організації роботи кооперативів, представленою старшим експертом PUM (Нідерланди) Брандом
ван ден Бергом, отримати інформацію про досягнуті результати у
реалізації місцевих програм підтримки агровиробників від представника Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА.
Також, мали змогу зустрітися з головою одного з найвідоміших кооперативів «ГорбоГори»
15

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ПРО ГОЛОВНЕ

Антоном Мільчевичем та отримати незабутні враження під час відвідання фермерських господарств «Західний Равлик» та «Малинівка».

Крім того, родзинкою всього заходу стало
підписання Меморандуму про співпрацю
між ЦКС «Анісія» та СОК «ГорбоГори».
Саме ініціативність, активна позиція та
співробітництво сьогодні є тою рушійною силою, що веде до розвитку, прогресу і процвітання українського суспільства
в цілому та руху кредитних спілок зокрема.

16
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18 липня 2019 р. у м. Пустомити Львівської
області для пілотних кредитних спілок, які є
учасниками Mоделі розвитку WOCCU (MCUB),
Проект КЕП провів тренінг на тему:
«Управління аграрним портфелем» із залученням консультанта КЕП Томаш Ольги. Консультант розповіла про кредитну привабливість
кредитних спілок для зовнішніх інвесторів, про
кредитний ризик та управління ним, ризик ліквідності, а також про управління аграрним портфелем.

19 липня в м. Рівне Проект КЕП спільно з експертом PUM (Нідерланди) Брандом ван ден Бергом провів індивідуальну тренінгову сесію для працівників Першої
всеукраїнської кредитної спілки - учасника Робочої групи КЕП. Метою заходу було
максимальне залучення персоналу відокремлених підрозділів КС до навчальної
програми КЕП.

Як проводити стратегічне планування у відокремленому підрозділі кредитної
спілки і як правильно визначати цілі? Чому важливо знати свого клієнта і як використовувати результати маркетингових досліджень? Які критерії якісного кредитного продукту та що потрібно враховувати під час розробки нових кредитних продуктів для агровиробників? Як визначати ланцюжки доданої вартості і чому креди17
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тним спілкам варто підключатися до їх фінансування?
Ці та інші питання були розглянуті учасниками тренінгу, участь в якому взяли
37 осіб з 12-ти відділень та центрального офісу кредитної спілки.

Матеріал за інформацією Проекту КЕП
18
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ВАКС взяла участь у круглому столі щодо розвитку інноваційних екосистем
24 липня 2019 р. ВАКС взяла участь
у круглому столі на тему: «Розвиток інноваційних екосистем: роль та значення інтеграційних платформ за участю бізнесу,
влади, науки та громадського сектору»,
на якому представники центральних органів влади, промислових асоціацій, кластерів, університетів, дослідницький інститутів, агенцій розвитку та аналітичних центрів обговорювали ключові системні пропозиції для нової парламентської коаліції та нового складу уряду щодо
розвитку інноваційної політики в Україні.

Круглий стіл проводився в рамках
проекту «Адвокація проєвропейських
змін в національній інноваційній політиці», який виконується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках
грантового компоненту
проекту
«Громадська синергія» під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної платформи Форуму
громадянського суспільства Східного
партнерства.

Функція захисту прав споживачів фінансових
послуг запрацює в Національному банку на початку 2020 року
У Національному банку 6 серпня 2019 року відбувся круглий стіл з представниками фінансового сектору щодо обговорення концепції захисту прав споживачів фінансових послуг, яку було запропоновано до громадського обговорення у червні-
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цього року. Від ВАКС взяла участь Президент ВАКС – Ольга Мороз.
Відкриваючи захід, Голова Національного банку Яків Смолій зауважив, що
задля підвищення рівня фінансової інклюзії сьогодні регулятор бере на себе ініціативу у побудові дієвої системи захисту прав споживачів фінансових послуг.
«Фінансовий сектор потребує ефективного механізму захисту прав клієнтів
фінустанов. Це дозволить зробити фінансові послуги ще привабливішими та заохотить громадян до ширшого їх використання. Для комплексного здійснення цієї функції ми створили новий підрозділ у Національному банку – управління захисту
прав споживачів фінансових послуг, яке опікуватиметься захистом прав клієнтів та
працюватиме над розвитком клієнтоорієнтованого регулювання. Від якісно викона-

ної нашої роботи виграють всі – і споживачі, і фінансові організації, які зможуть ще
активніше просувати свої послуги для задоволення потреб своїх клієнтів», – зазначив Яків Смолій.
Голова Національного банку додав, що повноцінно функція захисту прав
споживачів повинна запрацювати на початку 2020 року.
У ході заходу представники Національного банку звернули увагу на основні
порушення під час надання фінансових послуг клієнтам, зокрема: нав'язування послуг третіх осіб, оманливий розрахунок відсоткової ставки (приховування тарифів
та комісій), неправдива реклама.
«Оманлива реклама та приховані комісії у короткостроковій перспективі дозволяють банкам отримати прибуток, проте у довгостроковій – руйнують довіру
населення до банківської системи. Така ситуація не сприяє зростанню економіки та
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відновленню кредитування. Саме тому ми плануємо встановити вимоги до розкриття інформації банками на їхніх сайтах та у рекламі. Таке регулювання є необхідним для вирівнювання інформації, яку отримує громадянин про фінансову послугу, та покликане сприяти конкуренції в банківській системі», – наголосила Перший
заступник Голови НБУ Катерина Рожкова.
Вона зазначила, що перед підписанням договору споживач повинен чітко усвідомлювати основні умови отримання та користування фінансовою послугою та
мати можливість легко порівняти пропозиції різних банків. У перспективі це спонукатиме громадян користуватися й іншими фінансовими послугами та зменшить
рівень проблемних кредитів.
Начальник управління захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук повідомила учасникам фінсектору, що коментарі та зауваження до оприлюдненої концепції захисту прав споживачів прийматимуться до 15 серпня 2019 року.
Планується, що доопрацьовані проекти документів з врахуванням зауважень будуть ухвалені до кінця вересня поточного року, після чого у учасників ринку буде 3
місяці для додаткового налаштування веб-сайтів та зміни своїх маркетингових матеріалів.
«Після ухвалення концепції фінансові установи будуть зобов’язані розкривати на веб-сайтах та у своїй рекламі достовірну інформацію про власні продукти та
попереджати клієнта про можливі ризики. Також вони повинні будуть забезпечити
роботу зручних інструментів для порівняння вартості своїх послуг (калькулятор,
приклади). Національний банк зі свого боку надасть фінустановам рекомендації
щодо порядку розгляду звернень громадян та здійснюватиме нагляд за дотриманням вимог законодавства на основі аналізу їхніх звернень», – додала вона.
Директор департаменту стратегії та розвитку Сергій Карпенко розповів, що
основним результатом від запровадження цієї функції має стати відновлення довіри населення до фінансового сектору.
«Аналіз світового досвіду показує, що питанням захисту прав споживачів опікуються центральні банки більшості країн світу. Одним з ключових індикаторів рівня фінансової інклюзії у світі є наявність у громадянина поточного рахунку в банку. В Україні близько третини населення не мають рахунків в банках, саме тому для
фінансових установ є перспектива для суттєвого зростання клієнтської бази у разі
подолання прогалин у розкритті інформації про свої фінансові продукти та послуги», – додав він.

З презентацією заходу можна ознайомитись за посиланням.
За матеріалами офіційної сторінки Національного банку України
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Схвалено доопрацьований проект Закону України ʺПро систему гарантування вкладів фізичних осібʺ
Нацкомфінпослуг розпорядженням
від 18.07.2019 № 1364 було схвалено доопрацьований проект Закону України ʺПро систему гарантування вкладів
фізичних осібʺ (далі – проект Закону).
Проект Закону розроблений відповідно до заходів А.23 ʺЗапровадження механізмів раннього втручання та врегулювання неплатоспроможностіʺ в частині
включення до учасників ФГВФО кредитних спілок та С.4 ʺПідвищити ефективність захисту прав споживачів фінансових послуг та інвесторівʺ у частині створення компенсаційних механізмів захисту інвесторів, споживачів небанківських
фінансових послуг, а саме на ринках:
кредитних спілок, страхування життя,
Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затвердженої розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.06.2015 № 1367 (у редакції розпорядження Нацкомфінпослуг
від 24.05.2018 № 777), та постановою Правління Національного банку України від
18.06.2015 № 391.
Розроблення проекту Закону є реалізацією положень Директиви 2014/49/
ЄС Європейського парламенту та Ради
від 16 квітня 2014 року (замінює Директиву 94/19/ЄС з 3 липня 2019 р.) щодо
схем гарантування депозитів забезпечення захисту прав споживачів страхових
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послуг, а також вкладників – членів кредитних спілок, що створить передумови для стабільного розвитку та функціонування ринків страхування життя і кредитної кооперації.
Метою проекту Закону є:
захист прав і законних інтересів членів
кредитних спілок та споживачів послуг зі
страхування життя;
зміцнення довіри до банківської системи,
ринку кредитної кооперації та ринку
страхування життя України;
стимулювання залучення коштів у банківську систему, ринок кредитної кооперації та ринок страхування життя України;
забезпечення ефективної процедури виведення з ринку неплатоспроможних банків, кредитних спілок, яким анульовано
ліцензію, та страховиків, яким анульовано ліцензію, та ліквідації банків, кредитних спілок і страховиків.
- Проект розпорядження Нацкомфінпослуг ʺПро схвалення доопрацьованого
проекту Закону України ʺПро систему
гарантування вкладів фізичних осібʺ
- Аналіз регуляторного впливу
- Протокол розбіжностей до проекту
розпорядження
За матеріалами офіційної сторінки Нацкомфінпослуг
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Зареєстровано Проект
Закону про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо діяльності кредитних спілок
29 серпня 2019 року з ініціативи
Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Д. О. Гетманцева за № 1110 було зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо діяльності кредитних спілок. Законопроект № 1110 зареєстровано у
редакції законопроекту № 9078 9 сесії Верховної Ради VIII скликання
Гетманцев Данило Олександрович у пояснювальній записці зазначив, що в
сьогоднішніх економічних умовах в Україні одним із головних завдань є перегляд
системи організації діяльності всіх учасників фінансового ринку, в тому числі кредитних спілок. Кредитні спілки – це фінансові установи, які задовольняють потреби українців у дрібному кредиті та кредитують фізичних осіб – сільгоспвиробників. За рахунок цих кредитів вирішуються державні соціальні проблеми (житлове
будівництво, ремонт, енергозбереження). На діяльність вітчизняних кредитних спілок упродовж останніх років здійснює тиск політична, економіко-фінансова, соціальна ситуація в країні. У цих умовах законодавство, що регулює діяльність кредитних спілок потребує суттєвих змін.
Розроблення законопроекту обумовлено:
необхідністю удосконалення принципів діяльності кредитної спілки, питань створення та припинення кредитної спілки, переліку органів управління і контролю в
кредитній спілці та їх повноважень;
необхідністю передбачити на законодавчому рівні надійного механізму захисту та
гарантування вкладів членів кредитних спілок;
необхідністю удосконалення системи державного регулювання і нагляду за діяльністю кредитних спілок, створення саморегулівної організації (СРО) та обов’язковість
участі всіх кредитних спілок у ній;
неузгодженістю норм, закріплених у різних законодавчих актах, що регулюють діяльність кредитних спілок;
Проект Закону дозволить вищезазначеним юридичним особам та організаціям
бути членами кредитних спілок, що у свою чергу, має на меті розширити їм доступ
до кредитних ресурсів з подальшим їх спрямуванням на розвиток малого підприємництва, фермерства, самоорганізації міських та сільських громад.
Проект Закону врегулює майбутні правовідносини між кредитними спілками
та їх членами – юридичними особами щодо набуття та припинення статусу членства.
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Кредитна Спілка
«Кредит-Союз»
м. Черкаси
Фінансова просвіта від
КС «Кредит-Союз»
02 липня 2019 р. Чигиринська філія
кредитної спілки «Кредит-Союз» провела традиційну дружню зустріч по фінансовій просвіті в приміщенні готелю
"Чигирин". Обговорювали депозитні
продукти і заощадженння.

них угод і реальну процентну ставку на
фінансовому ринку. Та як заощаджувати
та інвестувати в майбутнє.
19 липня 2019 р. директор виконавчий Маньківськоі філії Кобець І. провела
фінансові консультації в Харківській та
Кищенецькій сільських радах Маньківського району. Розповіла про розумне заощадження та депозитні програми, кредитні продукти та мікрокредитування
по моделі УКІ. (Українська ключова ініціатива).

17 липня 2019 р. працівники
Кам‘янської філії провели фінансову
просвіту у відділі освіти, культури, молоді та спорту, і публічній бібліотеці Кам'янської міської ради. Вивчали оцінку власної кредитоспроможності, умови кредит-
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Далі, працівники Центрального
офісу кредитної спілки «Кредит-Союз»
Цимбал А. і Горова О.В. провели фінансову просвіту в Черкаському міському
центрі занятості. Розповіли про умови
мікрокредитування УКІ, аналізували
власну платоспроможність і можливість
співпраці.

27 липня 2019 р. В Монастирищенській філії КС «Кредит-Союз» відбулась
дружня зустріч з підприємцями Монастирищенського району по програмі мікрокредитування УКІ. Ознайомились та
оглянули бізнес підприємців, розмірковували над перспективами. Розпочали
підготовку до кредитування та розрахували ризики .

24 липня 2019 р. Голова правління
КС «Кредит-Союз» Володимир Казарінов
та директор виконавчий Городищенськоі філії Малишко М. зустрілись з підприємцями Городищенського району по
програмі мікрокредитування УКІ. Ознайомились з бізнес проектами, кредитуванням та розрахували ризики і перспекЦього ж дня Тальнівська філія КС
тиви мікрокредитування.
«Кредит-Союз» відкрила двері для підприємців Тальнівського району Черкаської області по ознайомленню з умовами
кредитних інвестицій мікрокредитування УКІ. Вигідні умови кредитування
створюють комфортні умови бізнесу,
приносять користь місцевим громадам
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29 липня 2019 р. фахівці Смілянської та Канівської філій КС "КредитСоюз" провели фінансові консультації по
мікрокредитуванню підприємців по програмі УКІ

В липні 2019 року спеціалісти Городищеської та Кам'янської філій кредитної спілки "Кредит-Союз" проводили ряд
фінансових консультацій в Городищеському районому казначействі та в торгових мережах м. Кам'янка. Розповідали
про можливості фінансового ринку, перспективи отримання кредиту, обов’язкові умови кредитного договору.

30 липня 2019 р. в м. Сміла пройшла
зустріч групи підприємців для мікрокредитування УКІ. Прямі і особисті відносини членів групи- це ключовий важіль управління кредитним ризиком. Кредит
надає можливість розвивати бізнес та збільшити матеріальну базу для ведення
власної справи—про це все говорили під
час зустрічі.
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30 липня 2019 р. фахівці Корсунь- зуються через детальний процес перевірШеченківської філії КС "Кредит-Союз" ки, дисципліни платежів, зустрічей та
провели дружню зустріч з зацікавленими приналежності до спільноти
підприємцями Корсунь- Шевченківсько12 серпня 2019 р. .Чорнобаївська
го району по програмі мікрокредитування УКІ. Відвідали місця ведення бізнесу,
домовились про тренінгові сесії, цікавились перспективами.
філія КС "Кредит-Союз" прийняла і вітала в офісі групу підприємців Чорнобаївського району по мікрокредитуванню УКІ. Тренінгова зустріч розкрила
умови кредитування, правила і можливості. Абсолютна мета -це побудова
довіри і персональні відносини між КС і
31 липня 2019 р. пройшла чергова потенційними позичальниками.
зустріч групи підприємців по мікрокредитуванню УКІ в м. Звенигородка. Фахівці Звенигородської філії КС "КредитСоюз" ознайомили з цінностями моделі
кредитування. Це соціальна відповідальність, щотижневі проплати і зустрічі членів групи, відповідальність та приналежність до спільноти. Створили культуру
прозорості і "відкритих дверей".
Також, цього ж дня, Христинівська та
Маньківськоі філії КС «Кредит-Союз»
провели зустріч з підприємцями районів
по мікрокредитуванню модель УКІ. Працівники КС ознайомили з управлінням
ризиками, збільшенням ліміту кредиту,
отриманням доступу до розширеного
портфелю кредитних ресурсів.
07 серпня 2019 р. Драбівська та Золотоніська філіі КС «Кредит-Союз» гостинно
відкрили двері для підприємців районів
по мікрокредитуванню (модель УКІ). Ризики, пов‘язані з кредитуванням мінімі27
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15 серпня 2019 р. Канівська філія КС
«Кредит-Союз» відкрила двері для підприємців Канівського району. Тренінгова
зустріч познайомила з умовами мікрокредитування по моделі УКІ

Також, в серпні Центральний офіс
КС «Кредит-Союз» організував і провів
зустріч підприємців по програмі мікрокредитування УКІ. Новостворена група
ознайомилась з процесом видачі кредитів, обрала голову, спілкувалась з представниками КС
За матеріалами офіційної сторінки КС «Кредит-Союз» у facebook

КС «Кредит-Союз» та УКІ
підписали договір про співпрацю
18 липня 2019 р. кредитна спілка
«Кредит-Союз» та громадська організація
«Українська ключова ініціатива»(УКІ)
підписали договір про співпрацю та використання моделі фінансування( мікрокредити) . Це дає можливість надавати кредити міікропідприємцям для реалізаціїї
підприєммницьких ініціатив на пільгових
умовах.

За матеріалами офіційної сторінки КС «Кредит-Союз» у facebook
28
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«Зігрійте світ теплом ваших сердець»
В серпні 2019 року кредитна спілка «Кредит-Союз», вже по традиції, завітала
до школи в багатодітну сім‘ю Кулів в с. Демки, Драбівськоі району, Черкаської області.
Усім діткам, працівники кредитної спілки, подарували подарунки.

За матеріалами офіційної сторінки КС «Кредит-Союз» у facebook
29

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

м. Київ
Перша Всеукраїнська КС взяла участь
у фестивалі «Спасова борода»
28 серпня 2019 р. в рамках відзначення Дня селища Володимирець відбувся
обласний фестиваль народної творчості «Спасова борода», в якому взяли участь
працівники Вараського відділення кредитної спілки «ПВКС». Свято було яскравим
та незабутнім, десятки творчих колективів, майстри народного мистецтва, дитячі
атракціони, співи та безліч інших розваг. Кредитній спілці вдалося не лише гарно
провести час, а і розповісти жителям про вигідні пропозиції від ПВКС.

За матеріалами офіційної сторінки КС «ПВКС» у facebook
30
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Працівники Першої всеукраїнської кредитної
спілки взяли участь у відкритті
Етнорезиденції дизайну та одягу "Ладомирія"
Голова Спостережної ради Дзьобак Володимир Васильович, Директор відділення Радивилівської філії Хороновська Людмила Василівна та працівники Першої
всеукраїнської кредитної спілки побували на урочистому відкритті Етнорезиденції
дизайну та одягу "Ладомирія" в м. Радивилові. Метою проекту було створення артпростору для відтворення давніх традицій народних ремесел, народження оригінальних українських етнічних брендів одягу та аксесуарів, а також відкриття нових
обличь в українській fashion-індустрії.
Вже 10 років в етнорезиденції працюють над відтворенням традиційного одягу України. Спочатку ретельно відшуковуючи майже втрачені костюми, сукні, запаски, крайки. Потім, стібок за стібком, шиють нові, повністю аналогічні до автентичних вироби.

Майстри ткацької майстерні в Етнорезиденції, використовуючи відновлену
етніку, створюють сучасні колекції одягу, та в рамках стартового проекту
«Ладомирії» – «Майстерня етнобрендів 2019» передали свої знання та вміння іншим модельєрам та дизайнерам – початківцям, і тим, що вже мають досвід, для того, щоб вони створювали не тільки нове сучасне вбрання, а й нові тенденції в українській моді.
За матеріалами офіційної сторінки КС «ПВКС» у facebook
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Перша всеукраїнська кредитна спілка надає
консультації по депозитах
До Дня працівника лісового господарства працівниками Березнівського відділення Першої всеукраїнської кредитної спілки, було проведено презентацію по депозитах.
В якості подарунка ПВКС пропонує +6% до основної відсоткової ставки.

За матеріалами офіційної сторінки КС «ПВКС» у facebook
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Кредитна спілка
«БЕБКО ФІНАНС» м. Херсон

КС «Бебко-Фінанс» взяла участь у фестивалі
«День поля»
02 вересня 2019 р. команда кредитної спілки
«Бебко-Фінанс» приймала участь у цікавому та насиченому заході, який організували компанії BASF та
EURALIS у с.Нижні Сірогози (Нижньосірогозького району, Херсонської області)
—«День поля».
Кожна з компаній
представила свої новинки, їх особливості та прогнози по врожаям, при засосуванні тих чи інших засобів
захисту рослин та насінневого матеріалу.
Команда спілки розповідали про фінансові інстументи, які можна використати при веденні фермерського господарства, а також
про можливості придбання нового авто, маючи фактично 10% від його вартості за
допомогою лізингових програм від імпортера. Кредитна спілка вдячна організаторам за запрошення та насичений день!
За матеріалами офіційної сторінки КС «БЕБКО ФІНАНС» у facebook.
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