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ВАКС відвідав представник Національного управління кредитних спілок США
ВАКС відвідав аудитор Національного управління кредитних спілок США
(NCUA) та волонтер Всесвітньої ради кредитних спілок (WOCCU ) Гектор М.
Нор`єга.
В ході зустрічі обговорювалися принципи роботи та нагляду Управління за
кредитними спілками, рейтингова система оцінювання та аналізу кредитних спілок
CAMEL.
Назва рейтингової системи CAMEL розшифровується наступним чином: "С" capital adequacy – достатність основного капіталу; "А" - assets quality – якість активів;
"М" - management – якість управління; "Е" - earnings - прибутковість; "L" – liquidity/
asset-liability – управління ліквідністю/ співвідношенням активів та пасивів).
Довідково:
Національне
управління
кредитних
спілок
США
є
аналогом
Нацкомфінпослуг та здійснює нагляд за федеральними кредитними спілками в
Сполучених Штатах Америки.
Станом на вересень 2016 року в США існувало 5844 федеральні кредитні
спілки, загальний капітал яких складав більше 1,3 трильйона доларів США.
В ході виконання заходів із запровадження централізованого планування і
стимулювання економіки США (Новий курс; New Deal) для подолання наслідків
Великої депресії в США адміністрацією президента Франкліна Делано Рузвельта в
1934 році було створено Бюро федеральних кредитних спілок США. Станом на 1962
рік Бюро здійснювало нагляд над 21 тисячею федеральних кредитних спілок,
загальний капітал яких складав 3,4 мільярда доларів США.
У березні 1970 року, коли кількість кредитних спілок наблизилася до 24 тисяч,
нагляд було передано новоствореному Незалежному агентству Федерального
уряду США – Національному управлінню кредитних спілок США.
Національне управління кредитних спілок США здійснює свою діяльність
через п’ять регіональних офісів, кожен з яких відповідає за свій регіон та відповідні
штати.
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Місія експерта Всесвітньої Ради кредитних спілок (WOCCU) Адріана Родрігеса
На запрошення Проекту CAP з 06 по 17 листопада 2017 року зі спеціальною
місією в Україні перебував експерт Всесвітньої Ради кредитних спілок пан Адріан
Родрігес - один із провідних спеціалістів із вдосконалення управління кредитними
спілками, розбудови їх потенціалу та підвищення ефективності їх діяльності.
В рамках місії спільно з фахівцями Проекту та представниками ВАКС, а саме
Виконавчим директором Сергієм Медведєвим та Віце-президентом Оксаною
Соломчак була проведена адаптація моніторингової системи PEARLS до аналізу
звітності та визначення ефективності діяльності українських кредитних спілок, а
також вдосконалені відповідні процедури діагностики кредитних спілок учасників Робочої групи CAP.
Ознайомитися з фотографіями можна на сайті ВАКС ›››
Відбувся семінар «Основи знань з надання гостинності особистими
селянськими та фермерськими господарствами»
8 листопада 2017 року в Києві в рамках проведення XIV Міжнародної
агропромислової виставки АГРОФОРУМ-2017 відбувся семінар «Основи знань з
надання гостинності особистими селянськими та фермерськими господарствами»,
організований Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму.
Під час семінару учасники ознайомилися з основами знань з надання
гостинності особистими селянськими та фермерськими господарствами в сфері
сільського туризму.
В семінарі взяли участь заступник Міністра аграрної політики та
продовольства України Віктор Шеремета, керівник проекту ПРООН «Зміцнення
бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств» Андрій Заїка, керівник напряму
аграрної політики проекту USAID «Програма підтримки аграрного і сільського
розвитку» Олександр Каліберда, голова Спілки СЗТ України Володимир Васильєв,
член правління Спілки СЗТ України, ст. викладач кафедри туризму Львівського
національного університету імені Івана Франка, головний експерт-консультант з
категоризації ГО «Спілка СЗТ України» Юрій Зінько, член правління Спілки СЗТ
України, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені
академіка
В.
З.
Янчука
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України Олена Гафурова, завідувач відділу економіки і
політики аграрних перетворень Інституту економіки та прогнозування НАН
України, професор, член-кореспондент НАНУ Олена Бородіна, заступник
керівника німецько-українського фонду Національного банку України Валерій
Майборода, професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана
Хмельницького Вячеслав Осадчий, старший науковий співробітик Інституту
економіки та прогнозування НАНУ Сергій Киризюк, власник садиби «У Дем`янів»,
м.Сколе, Львівська область, Віталій Дем`ян, д.е.н., професор, завідувач кафедри
аграрного консалтингу і туризму НУБіП України Тетяна Кальна-Дубінюк. В
семінарі також взяв участь представник ВАКС.
Пропонуємо ознайомитися з матеріалами та прес-релізом до семінару
«Основи знань з надання гостинності особистими селянськими та фермерськими
господарствами».
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Урочисті заході на Тарасовій Горі
Пропонуємо ознайомитися з фотоальбомом до святкування 20-річчя
кредитної спілки «Кредит-Союз» та Міжнародного дня кредитних спілок із заходів
на Тарасовій Горі ›››
Також пропонуємо ознайомитися зі статтею про від Шевченківського
національного заповідника ›››
Надзвичайні виступи заслуженого артиста України та лауреата міжнародних
конкурсів української пісні Віталія Дуки
«Осіннє золото», слова Дмитра Луценка. Співає заслужений артист України та

лауреат міжнародних конкурсів української пісні Віталій Дука ›››
«Мені Однаково», слова Тараса Шевченка. Співає заслужений артист України
та лауреат міжнародних конкурсів української пісні Віталій Дука ›››
Друковане видання Всесвітньої ради кредитних спілок, як досягалося
зростання кількості молоді серед членів кредитних спілок
Пропонуємо ознайомитися з друкованим виданням Всесвітньої ради
кредитних спілок (WOCCU), як досягалося зростання кількості молоді серед членів
кредитних спілок.
Переклад здійснювався ВАКС із залученням зовнішніх спеціалістів, тому
прохання для перегляду фотографій використовувати англійський варіант, і
співвідносити підписи до них з українського перекладу.

›››
Видання англійською, частина 2 ›››
Видання українською, частина 1 і 2 ›››
Видання англійською, частина 1

У Києві відбулися урочисті заходи зі святкування 26-річчя Видавничого Дому
«Україна Бізнес»
5 грудня відбулися урочисті заходи присвячені святкуванню 26-річчя
Видавничого Дому «Україна Бізнес». На заходи були запрошені президент ВАКС
Ольга Мороз та координатор Української Світової Кооперативної Ради в Україні,
голова правління КС «Гарант» Ірина Драгомирецька.
Представники ВАКС висловили колективу та шеф-редактору Фінансово –
економічного тижневика «Україна Бізнес Ревю» побажання успіхів у подальшій
діяльності та подякували за інформаційну підтримку руху кредитних спілок та
висвітлення на сторінках видання Форуму кредитних спілок, який проходив цього
року у м. Стрий та с. Підгірці.
З відеозаписом святкування можна ознайомитись ›››
Відбулося засідання Ради директорів УСКР
9-11 листопада 2017 року у м. Ньюарк, штат Нью-Джерсі, США, відбулося
засідання Української Світової Кооперативної Ради. В засіданні взяли участь голова
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УСКР Ольга Шевель (Канада), заступник Голови Богдан Курчак (США), секретарі
Андрій Горбачевський (США) та Петро Козинець (Україна, НАКСУ), скарбник
Ярослава Каменецька (Канада) та координатор від України Ірина Драгомирецька
(Україна, ВАКС). Також, по скайп-зв’язку до зустрічі приєднався член Ради УСКР
Валентин Микитенко (Австралія).
Відповідно до порядку денного учасники заслухали фінансовий звіт, звіти
Асоціацій, які входять до УСКР, звіт Голови УСКР розглянули внески до УСКР,
бюджет та обговорили питання підготовки до проведення чергового З'їзду УСКР,
який відбудеться у 2018 році. Крім того, учасники заслухали інформацію про
ситуацію на ринку кредитної кооперації Україні та інші нагальні питання.
Додатково, представники від України Петро Козинець (НАКСУ) та Ірина
Драгомирецька (ВАКС) взяли участь в засіданні Централі Українських Кооператив
Америки (ЦУКА).
Переглянути фото можна за посиланням

›››

Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!
Шановні колеги!
Щиро вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!
2017 рік був насичений подіями, спільною напруженою працею та звершеннями. Він був
сповнений радістю зустрічей і відкриттів, перемог і досягнень, нових професійних і
життєвих здобутків!
Нехай ці прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій і злагоду, впевненість у
майбутньому. Бажаємо міцного здоров'я, успіхів, родинного щастя, достатку і
благополуччя!
Нехай 2018 рік принесе нам всім нові сили для втілення найсміливіших планів і звершень!

Новорічні привітання від кредитних спілок-членів ВАКС та партнерів ВАКС
Шановні колеги! Пропонуємо ознайомитись із святковими вітаннями від
кредитних спілок-членів ВАКС (ТУТ) та партнерів ВАКС (ТУТ) у святкових
фотоальбомах.
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ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕРКОВНОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «АНІСІЯ» (М. ЛЬВІВ)
22 роки працюємо для Вас!
13 листопада 2017 року, ЦКС «Анісія» відзначає 22-гу річницю з дня
заснування кредитної спілки.
З цієї нагоди маю приємність відзначити, що всі ці роки ми завжди
залишались класичною кредитною спілкою та працювали виключно для Вас,
шановна багатотисячна громадо «Анісії» - дякуємо Вам за довіру.
Висловлюю щиру вдячність всім керівним органам управління кредитної спілки та
працівникам за плідну працю, за розуміння, за допомогу один одному.
Особливу подяку складаю багаточисельним партнерам як в Україні, так і за
кордоном, адже без Вас ми, напевно, досягли б того рівня, який маємо зараз, однак
зробити це було б набагато важче.
Надаємо короткий звіт про нашу роботу та висловлюємо впевненість, що
разом ми досягнемо ще більших успіхів!
З повагою, голова правління В. Сидоровський
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Кращих представників сільського господарства відзначили у Буську
17 листопада, в сесійній залі Буської районної ради відбулись урочистості з
нагоди
відзначення
Дня
працівників
сільськог о
господарства.
Серед учасників урочистості були голови РДА і райради, працівники відділу АПК
райдержадміністрації, керівники та працівники сільськогосподарських
підприємств і фермерських господарств Бущини а також гості свята - представники
ЦКС «Анісія», які вручили невеличкі презенти гостям свята.
Вітаючи працівників галузі з професійним святом, голова
райдержадміністрації Петро Мороз відзначив значимість роботи кожного великого
чи малого господарства Бущини, їх вклад у наповнення бюджету району,
створення робочих місць, забезпечення продовольчої безпеки держави.
Голова РДА Петро Мороз та голова районної ради Богдан Глова вручили
грамоти та подяки за сумлінну працю та високі досягнення кращим працівникам
галузі АПК району, серед яких не лише керівники, але й трактористи, комбайнери,
доярки, агрономи. Приємно що пам”ятають не лише про керівника, але і про весь
трудовий
колектив,
який
забезпечує
робочий
процес.
Після урочистої частини для винуватців та гостей свята пролунав святковий
концерт.
Церковна кредитна спілка «Анісія»

День працівників сільського господарства відзначили у Радехівському районі
У третю неділю листопада в Україні відзначають день працівників сільського
господарства. Це свято всіх, хто обробляє землю, займається тваринництвом,
переробляє зерно та молоко, працює в лабораторіях, відповідає за сферу культури
на селі, а також фермерів, ветеранів та молодих спеціалістів сільськогосподарського
виробництва. Всіх, хто від сходу сонця і до глибокої ночі, без вихідних днів і
відпусток працює на землі.
19 листопада своє професійне свято святкували сільгоспвиробники та
представники підприємств переробної галузі Радехівщини. Захід організовано
головою ради об’єднання товаровиробників сільськогосподарської продукції
Радехівського району Б. Слюсарчуком, головою асоціації фермерів і землевласників
Радехівського району В. Пелипцем, керівником відділу агропромислового розвитку
Радехівської райдержадміністрації В. Призвою. З вітальним словом до аграріїв
звернулися Голова райдержадміністрації Калита Т.В. та заступник голови Районної
ради Кутенський В.Г. Кращих сільських трударів за багаторічну сумлінну працю,
високі досягнення у виробництві сільськогосподарської продукції та з нагоди
професійного свята нагородили грамотами та подяками. Також фермерське
господарсто «Зодіак-М» під керівництвом Курпіля М. Т. та ДП «ДГ «Радехівське»
ІСГКР НААН» (керівник Крет І.Ю.), визнано найкращими в районі та відзначено
кубками. Серед гостей були не тільки сучасні сільгоспвиробники, але й ветерани
аграрної галузі, зокрема, заслужений агроном України, лауреат Шевченківської
премії Йосип Парубочий.
До святкувань також долучилася і ЦКС «Анісія», представники якої мали
змогу поспілкуватися з фермерами району та вручити невеличкі презенти гостям
свята. Також хочемо зазначити, що за рішенням Правління наступного року з
нагоди святкування Дня працівників сільського господарства України кредитна
9
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спілка «Анісія» встановить три номінації для сільгоспвиробників Радехівського
району – членів кредитної спілки, які протягом року будуть користуватися
послугами кредитної спілки. Цим активним членам будуть вручені грошові
сертифікати.
Усіх гостинно приймало та частувало українськими стравами кафе
«Перевесло» під керівництвом Жука З.В., а святковий настрій забезпечили
учасники художніх колективів.
Церковна кредитна спілка «Анісія»

Салон вікон та дверей «Perfect» відкрився
24 листопада 2017 році в Торговому домі «Fortunacity» м. Буськ наші партнери
відкрили новий салон вікон та дверей «Perfect». Було дуже гарне відкриття з
чудовим концертом, цікавими конкурсами від ведучої Тані Новак, фуршетом,
розіграшем призів та головний приз - три сертифікати на суму 1000 грн. для
придбання вікон та дверей!
Керуючий відділення № 2 (м. Буськ) ЦКС «Анісія» Ольга Негід привітала
власників із відкриттям нового салону та ознайомила усіх присутніх гостей з
кредитними програмами, акційними пропозиціями, системами знижок, що діють в
кредитній спілці «Анісія».
Пропонуємо членам кредитної спілки скористатися послугами нового салону,
а власникам бажаємо успіхів і процвітання!
Колектив Відділення № 2 (м. Буськ)

Наш обов'язок, щоб Святий Миколай прийшов до кожної дитини
В Народному Домі "Сокіл" (м. Яворів) при підтримці відділу культури і
туризму Яворівської РДА, служби у справах дітей відбулося Свято Миколая для
дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей Яворівського району, с. Бірки
Пустомитівського району, дітей школи-інтернату с. Краковець.
Програма свята була різноманітною та насиченою. Надзвичайно цікаво
пройшов майстер-клас з виготовлення яворівської іграшки за участю заслужених
майстрів України, а потім відбувся концерт для дітей.
Працівники Відділення №3 (м. Новояворівськ) та Відділення №11 (м. Яворів)
Церковної кредитної спілки "Анісія" прийняли активну участь у цьому святі. Ми
виступили спонсорами солодких подарунків від Св. Миколая. Діти були веселі і
задоволені, а це найголовніше в нашій справі.
Фото з події можна переглянути у нашій галереї.
Церковна кредитна спілка «Анісія»

Миколай іде – подарунки несе!
Майже цілий рік усі ми – й дорослі, й малята з нетерпінням очікуємо зимового
свята. 19 грудня ми вшановуємо Святого Миколая! Хто не знає святого Миколая?
Весь християнський світ вважає його за великого угодника Божого, який допомагає
бідним, творить чудеса для нужденних.
Саме в переддень свята завітав Святий Миколай у Відділення №6 (м.
Червоноград) Церковної кредитної спілки "Анісія". Працівники відділення
представили для маленьких глядачів святкову виставу. Діти із задоволенням
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розказували вірші, танцювали, співали. Також було проведено конкурс на кращий
малюнок про Миколая, переможцями якого стали: І місце – Возьна Анастасія, ІІ
місце – Чемерис Вікторія, ІІІ місце – Майдюк Юля, за що отримали подарунки.
Традиційно на свято завітали дітки Кирил та Даниїл, батько яких загинув в АТО.
По завершенні театралізованого дійства з рук Миколая та його помічників маленькі
глядачі отримали пакунки із солодощами.
Роздаючи подарунки, Святий Миколай бажав дітям бути чемними, робити
добро, не ображати нікого, не сваритися, також пообіцяв через рік знову прийти на
землю, щоб перевірити чи були вони чемними.
Діти та батьки отримали чудові враження, радісні емоції, заряд позитивної
енергії на наступний рік. Це свято стало незабутнім дійством як для працівників,
так і для гостей, адже кожна людина, маленька чи доросла, чекає новорічного дива,
безлічі подарунків, здійснення усіх мрій та побажань.
Отож, наслідуймо вчинки Миколая — робімо добро для потребуючих! Нехай
це свято для нас буде святом Милосердя, святом Доброти, Прощення і Любові до
ближніх!
Фото з події можна переглянути у нашій галереї.
Церковна кредитна спілка «Анісія»

Помічники Святого Миколая
19 грудня працівники Відділення № 9 (м. Самбір) ЦКС "Анісія" з гостинцями
завітали до Самбірського будинку перестарілих, що на вулиці Заміська, 116 та
принесли зі собою солодощі, мандаринки та теплі шкарпетки, щоб хоч трішки
підсолодити життя стареньких. Вони, як діти, тішилися з подарунків, дякували і
обнімали. В цей святковий день дуже важливо пам'ятати про тих, хто обділений
увагою, адже літні люди раді усьому, починаючи від цукерок, закінчуючи простою
розмовою.
Також подарунок від Миколая отримав маленький Юрчик. Хлопчик дуже
тішився гостинцями і не міг повірити, що це йому. Потім він гарно розказав віршик
про Миколая, взяв таку бажану машину під паху і пішов випробовувати її.
А ми, дивлячись на це, отримали, напевно, більше задоволення, ніж сам
Юрчик.
Тож робіть добро, воно того варте!!!
Фото з події можна переглянути у нашій галереї.
Церковна кредитна спілка «Анісія»

Свято "Іде Святий Миколай" в м. Турка
Одним з найулюбленіших усіма дітьми є свято Святого Миколая. Це свято
полюбляють не лише діти, а й дорослі, згадуючи подарунки, знайдені колись під
подушкою. Діти вірять в Миколая. Вони чекають його приходу, пишуть йому листи
з побажаннями. Радість очікування жаданого подарунка не співмірна ні з чим для
дитини. Навіть дорослими ми згадуємо теплі солодкі миті цього милого
серцю свята.
Однак є діти, яких життя позбавило радості і тепла сім’ї. Саме для таких дітей
відбулося свято вручення подарунків від імені Св. Миколая.
18 грудня було проведено свято "Іде Святий Миколай" для дітей-сиріт, дітей,
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позбавлених батьківського піклування, та дітей з сімей, які опинилися в складних
життєвих оставинах. За сприяння ЦКС "Анісія" було вручено подарунки дитинісироті Бодак Стефанії у вигляді зимового взуття та двом дітям, які опинилися в
складних життєвих обставинах Тельвак Софії та Тельвак Вікторії у вигляді одягу та
іграшок. У відповідь працівники відділу у справах дітей-сиріт висловили вдячність
за надання допомоги керівництву ЦКС "Анісія", які допомогли здійснити дитячу
мрію.
Фото з події можна переглянути у нашій галереї.
Церковна кредитна спілка «Анісія»

Святий Миколай у Буську
В народі кажуть, що взимку скільки днів, стільки й свят. І кожне особливе! Але
найбільш очікуване і найбажаніше для дітей є свято Св. Миколая. 23 грудня у м.
Буську в Асоціацію інвалідів завітав Святий Миколай. Працівники асоціації та діти
підготували чудове свято. Святому Миколаю дітки розказували віршики та співали
пісні. Усі, хто був присутній на святі, написали на листочку своє найголовніше
бажання і кинули у торбинку, яку із собою забрав Миколай. Дітки вірять, що якщо
вони будуть слухняними, то це бажання обов'язково здійсниться.
Працівники Відділення №2 (м. Буськ) Церковної кредитної спілки "Анісія"
виступили в ролі помічників Святого Миколая і радо допомогли йому обдарувати
солодощами всіх присутніх. Свято завершилось багатоголосим "Ой, хто, хто
Миколая любить" у виконанні всіх присутніх.
Фото з події можна переглянути у нашій галереї.
Церковна кредитна спілка «Анісія»
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ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «СТАНІСЛАВСЬКА»
(МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК)
За фінансової підтримки кредитної спілки «Станіславська» вийшов друком
четвертий том книги Василя Шендеровського «Нехай не гасне світ науки»
З ініціативи кредитної спілки «Станіславська», яку очолює Галина Шатирко, в
м. Коломиї перебував доктор фізико-математичних наук, професор Василь
Андрійович Шендеровський.
У 2017 році вийшов з друку четвертий том книги Василя Шендеровського
«Нехай не гасне світ науки». Книга містить 30 нарисів про талановитих, але
маловідомих вчених – представників природничих та гуманітарних наук, життя і
діяльність яких пов’язані з Україною. Нам є ким пишатися. Ми повинні знати та
пам’ятати про славетних наших земляків, які зробили значний внесок у розвиток
світової науки.
Перші три томи були презентовані в м. Коломиї в 2007 та 2011 роках.
Голова правління КС «Станіславська» Шатирко Галина Григорівна передала
четвертий том книги «Нехай не гасне світ науки» у всі загальноосвітні, вищі,
професійні заклади та бібліотеки міста.
16 листопада 2017 року відбулася зустріч з Василем Шендеровським, в
Коломийському педагогічному коледжі, на якій презентували його четвертий том
книги «Нехай не гасне світ науки».
Коломийська бібліотека №1 для дорослих підготувала до показу відеофільм
«Знамениті українці. Василь Шендеровський». Бібліотекар читального залу Ольга
Гнатюк зробила огляд творчості науковця. Присутні в залі з цікавістю слухали
розповідь професора про презентоване видання.
З привітанням та словами вдячності виступили від Коломийської «Просвіти»
Василь Глаголюк та Михайло Беркещук , а також керівник відділення №2 КС
«Станіславська» в м. Коломиї Василь Прокіпчин.
16 листопада 2017 року Василь Шендеровський зустрівся також з учнями
Коломийського природничо-математичного ліцею. Представив гостя колективу
ліцею керівник відділення №2 КС «Станіславська» Василь Прокіпчин. З
привітанням до професора звернулась директор закладу Ганна Пасічна. Учні
підготували змістовні доповіді, прийняли активну участь в дискусії з професором,
показавши високий рівень знань в різних галузях науки і дістали високу оцінку
науковця. Договорились про співпрацю професора з майбутніми молодими
науковцями, членами «Малої академії наук України».
Кредитна спілка «Станіславська»

Конкурс дитячого малюнку «Наша гордість - гори Карпати»
Напередодні Дня Святого Миколая 18 грудня 2017р. у Кредитній спілці
«Станіславська» підведено підсумки конкурсу дитячого малюнку на тему «Наша
гордість - гори Карпати». Усі учасники конкурсу були нагороджені грамотами та
отримали подарунки. Чотири малюнки відібрали на календарі на 2018 рік. Крім
того, протягом останнього тижня у кредитній спілці проводилось голосування за
кращий малюнок. За результатами голосування автори таких малюнків були
нагороджені призами.
Кредитна спілка «Станіславська»
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ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «БОЙКІВЩИНА»
(МІСТО ДРОГОБИЧ, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
День працівників радіо, телебачення та зв'язку
16 листопада 2017 року, з нагоди професійного свята - Дня працівників радіо,
телебачення та зв'язку, голова правління Кредитної спілки «Бойківщина» Любов
Качкинович привітала колектив редакції «Франкова земля» й побажала
працівникам професійного росту, невичерпної енергії, нових творчих здобутків,
цікавих тем, натхнення, здоров'я, гарного настрою і задоволення від роботи. Після
чого заслужений діяч мистецтв України, віце-президент дому Європи у Києві,
головний редактор радіо Йосип Фиштик від редакції вручив голові правління
Кредитної спілки «Бойківщина» Диплом за ділову, творчу співпрацю, активну
участь у передачах Дрогобицького радіо, яке є колективним кореспондентом
Українського радіо, утвердження високих ідеалів громадянського чину в непростих
умовах сучасних суспільних реалій.
Кредитна спілка «Бойківщина»

«Ріпка» на новий лад
22 листопада 2017 року працівники Кредитної спілки «Бойківщина»
відвідали дошкільний навчальний заклад №13 «Казка», що знаходиться у м.
Дрогобичі. В цей день у садочку відбулася економічна оперета «Ріпка» на новий
лад”. Гарний та позитивний настрій усім присутнім дарували казкові герої, ролі
яких виконували вихованці садочку. Дошкільнята красномовно декламували вірші,
демонстрували свої театральні здібності, майстерно танцювали, приємно вражаючи
своїх батьків наявними талантами. На завершення свята до усіх присутніх
звернулася директор виконавчий Кредитної спілки «Бойківщина» Ірина Юзьв'як,
яка подякувала діткам за хороший, вдалий виступ й побажала усім міцного
здоров'я, гарного настрою та бути завжди слухняними. Після цього усім діткам
було вручено кульки із логотипом кредитівки, а для кожної групи, які є у
дошкільному закладі подарували різноманітні розвиваючі ігри. Дійство, яке
відбулося, усім присутнім подарувало незабутні враження, чудовий настрій та
казкову атмосферу.
Кредитна спілка «Бойківщина»

Свято Миколая
Щорічно Кредитна спілка «Бойківщина» долучається до привітань з нагоди
Дня святого Миколая. Свято Миколая є бажаним для кожного, як для дорослих, так
і для малечі. Проте, особливо бажаним прихід святого Миколая є для діток. Цього
року Миколай від «Бойківщини» завітав у гості до Дитячої дошкільної установи
«Дзвіночок», що у м. Трускавець, а у м. Бориславі обдарував діток у молодшій групі
дошкільного навчального закладу №4 «Сонечко». Також не оминув святий
Миколай і садочок «Бджілка» у м. Самборі. У кожному дошкільному закладі лунали
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гарні пісні, вірші та зачаровували хореографічні композиції. Позитивні емоції
надовго заповнили серця присутніх. Наприкінці свята із вітальним словом
звернулися до усіх присутніх директори відділень КС «Бойківщина», які
подякували діткам за хороший, вдалий виступ й побажали усім міцного здоров'я та
гарного передріздвяного настрою. Після цього кожний садочок отримав в
подарунок різноманітні розвиваючі ігри, конструктори та надувні кульки з
логотипом кредитівки.
Крім дошкільних установ, кредитна спілка долучилася із привітаннями та
подарунками від святого Миколая на парафії Дрогобицьких священномучеників
Северина, Якима та Віталія, що у місті Дрогобичі по вул. Євгена Коновальця. Для
дітей парафії Миколай від кредитівки подарував спортивний інвентар та кольорові
олівці, фломастери, альбоми для малювання, кольоровий папір, оскільки при
церкві на зимових канікулах буде організований дитячий табір. У цей день діти
влаштували різдвяно-святковий виступ та вміло показували свої таланти. Було дуже
цікаво та весело. Усі присутні отримали чудовий настрій. Також у спілці уже стало
хорошою традицією долучатись до святкування Дня святого Миколая у
Дрогобицькому професійному політехнічному ліцеї. Присутні на святі працівники
спілки подарували студентам навчального закладу солодкі подарунки, після чого
вдячні студенти для усіх присутніх влаштували гарний виступ, який справив
позитивні враження.
Кредитна спілка «Бойківщина»

15

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

