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ЧЕРГОВА ХIX КОНФЕРЕНЦІЯ ВАКС
15 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ В КИЄВІ ВІДБУЛАСЯ ЧЕРГОВА
ХIX КОНФЕРЕНЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Гостями Конференції ВАКС, яка відбулась в Києві, були Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, Ольга Максимчук, заступник Директора-розпорядника Фонду гарантування вкладу фізичних осіб Андрій Оленчик, Директор Проекту USAID «Кредитування сільськогосподарських виробників»
Ева Сержиньска, спеціаліст
Проекту «Кредитування сільськогоспода рських виробни ків »
Віталіна Куциба, представники
Проекту USAID «Трансформація
фінансового сектору» Іван Вишневський і Наталія Ільїна.
Пані Ольга Максимчук привітала всіх присутніх і зазначила, що
чим більше знайомишся з кредитними спілками із року в рік,
тим більше розумієш, що їх робота насправді дуже важлива
Учасники ХІХ Конференції ВАКС
і
ніким незамінна. Вона зауважили на
необхідність підкреслити три важливі фактори:
1. Існує неприємна тенденція щодо зменшення кількості кредитних
спілок, тому необхідно знайти рішення, як цю тенденцію змінити на зростання.
2. Розпочато роботу над створенням механізму гарантування вкладів
для вкладників кредитних спілок. Це стане як додатковим захистом для кредитних спілок і їх членів, так і викликом, оскільки для цього кредитним
спілкам потрібно буде стати
сильнішими.
3. Розробляється нова редакція Закону України «Про кредитні спілки», де в новому статусі асоціаціям відводиться
окрема роль саморегулівних організацій.
Пан Андрій Оленчик у
своєму виступі коротко розповів
про сьогоденний стан фінансового ринку та наголосив, що,
зважаючи на стан, в якому
знаходиться країна, ідея кооперації є дуже важливою.
Заступник Директора-розпорядника Фонду гарантування вкладу фізичних осіб Андрій Оленчик
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Пані Ева Сержиньска привітала всіх присутніх та нагадала про основні вектори діяльності
Проекту
USAID
«Кредитування сільськогосподарських
виробників», що включають, зокрема, посилення діяльності кредитних спілок в
Україні, сприяння створенню механізму гарантування вкладів для кредитних спілок та виключення
кредитних спілок із Директиви ЄС щодо обов’язковості 5 мільйонів євро
Зліва направо: Перекладач Проекту Аліса Гутнєва, Диреквласного
капіталу.
тор Проекту Ева Сержиньска та спеціаліст Проекту з
Як
відомо,
Проект
агрофінансування Віталіна Куциба
співпрацює з Регулятором та
обома асоціаціями кредитних спілок, намагається покращити законодавчу
базу та розвинути спектр послуг, які асоціації надають своїм членам, а також поліпшити доступ до фінансування, яке надають кредитні спілки для
малих та середніх сільгоспвиробників.
Наостанок, пані Ева подякувала всім, хто вже підключився до роботи
Проекту, та зазначила, що він працює в Україні лише півроку, а попереду ще
майже чотири роки, тож вона з радістю очікує на плідну та цікаву
співпрацю.
Пан Іван Вишневський зазначив, що перед небанківським фінансовим
сектором стоїть багато викликів, серед яких є імплементація Директиви ЄС
та можлива зміна органу нагляду, а саме, переведення кредитних установ
під регулювання та нагляд Національного банку України. Тому одним із завдань Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» є допомога державним органам у цих питаннях. За його словами, цей Проект буде брати
участь у всіх питаннях, що також стосуються небанківських фінансових
установ, і співпрацювати із асоціаціями.
Координатор Української світової кооперативної ради в Україні, пані
Ірина Драгомирецька (Голова правління КС «Гарант», м. Київ) передала
вітання від Президента УСКР пані Ольги Шевелі. Пані Ірина наголосила, що
в цьому році буде 25 років від того моменту, як в Україні було розпочато відродження кредитних спілок.
Далі зі звітом про діяльність ВАКС за 2016 рік присутніх ознайомила
Президент ВАКС пані Ольга Мороз.
Зі звітом Ревізійної комісії роботи ВАКС за 2016 рік присутніх ознайомила Голова ревізійної комісії пані Валентина Гриша (голова правління КС
«Борисфен», м. Київ).
Зі звітом про діяльність Правління ВАКС за 2016 рік присутніх ознайомила Голова Правління ВАКС пані Ольга Тугай (голова правління КС
«Київський кредитний альянс», м. Київ).
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Зі звітом про виконання бюджету ВАКС
за 2016 рік присутніх
ознайомила
Віцепрезидент/головний
бухгалтер ВАКС пані
Оксана Соломчак.
Голова
правління
КС «Єднання через природній закон» (м. Марганець,
Дніпропетровська обл.) пан Микола Трифонов виступив з пропозицією використовувати систему
вебінарів для обміну досвідом між кредитними
Зліва направо: Голова правління КС “Перша всеукраїнська кредитспілками-членами
на спілка” Олеся Шніцер, Голова правління ЦКС «Анісія» Володимир
ВАКС.
Сидоровський, Член Нацкомфінпослуг Ольга Максимчук, Голова
Далі заступник го- правління КС «Святий Мартин» Юрій Тягур та заступник Голови
лови
правління
КС правління КС «Вигода» Юрій Мокрицький
«Вигода»
(м.
Стрий,
Львівська обл.) пан Юрій Мокрицький ознайомив з програмою та запросив
усіх присутніх відвідати комплекс заходів «ІІ Всесвітній Фестиваль Українських Кредитних Спілок», присвячений 25-річчю відновлення руху кредитних
спілок в Україні.
Учасники Конференції обговорили звернення до Президента України
П.О. Порошенка, Міністра фінансів України О.О. Данилюка та Державної
фіскальної служби України з колективним зверненням учасників конференції щодо можливості отримання статусу неприбутковості кредитними спілками.
Учасники Конференції також мали змогу заслухати інформацію головного бухгалтера КС «Профспілкова скарбниця» пані Лариси Погорецької на
тему «Особливості діяльності кредитної спілки – платника податку на прибуток» та партнера практики фінансового права
правничої фірми
«Софія» Віктора Рудого на тему «Оскарження рішеннь, дій, безділяльності
Податкової служби щодо включення до нового реєстру неприбуткових організацій та установ».
Відповідно до Порядку денного ХIX чергової Конференції ВАКС, учасниками були прийняті рішення:
1. Затвердити звіт про діяльність ВАКС у 2016 році;
2. розглянути та затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік;
3. розглянути та затвердити звіт про діяльність Правління ВАКС за 2016
рік;
4. затвердити звіт про виконання бюджету ВАКС за 2016 рік;
5. звернутися до Президента України П.О. Порошенка, Міністра
фінансів України О.О. Данилюка та Державної фіскальної служби України з
колективним зверненням учасників конференції щодо можливості отриман6
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ня статусу неприбутковості кредитними спілками.
Кредитні спілки звернулися з проханням захистити ринок кредитної кооперації, підтримати його подальший розвиток та надати можливість отримати статус неприбуткової установи та бути включеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій до діючого податкового законодавства.
Зокрема, в зверненні наголошується, що відповідно до пункту 1 статті 1
Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка - не неприбуткова
організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів
у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.
Відповідно до пункту 133.4 статті 133 чинної редакції Податкового кодексу України неприбутковим підприємством, установою та організацією є
підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам:
утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів
(прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до
доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та
організацій.
У підпункті 133.4.2. пункту 133.4 статті 133 Кодексу зазначено, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для
фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
На сьогоднішній день кредитні спілки з дотриманням вимог Закону
України „Про кредитні спілки" та керуючись нормами абзацу першого пункту 35 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій до 1 січня
2017 року привели свої установчі документи відповідно до усіх вимог
пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України та у цей самий
строк подали копії таких документів до контролюючого органу.
Слід звернути увагу, що будь-яких додаткових обмежень, крім зазначених вище, щодо включення будь-якої юридичної особи (в т.ч.
кредитної спілки) до Реєстру неприбуткових установ та організацій,
Податковим кодексом України не передбачено.
Однак, Державна фіскальна служба України, 28 грудня 2016 року листом № 41193/7/99-99-12-02-17 до Головних управлінь ДФС в областях, м.
Києві та Офісу великих платників податків ДФС (далі - Лист ДФС) висловила
свою позицію, яка в повній мірі не відповідає вимогам Податкового кодексу України.
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Зокрема, не зрозуміло, яким чином визначення неприбуткової організації зазначене в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» стосується визначень та вимог Податкового кодексу України.
Відповідно до преамбули, Закон України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багагоджерельної аналітичної бази даних
для надання правоохоронним органам України та іноземних держав
можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з
відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.
Отже, вищезазначений Закон не регулює питання оподаткування, в тому числі порядок оподаткування неприбуткових установ та організацій, а
також визначення неприбуткової організації, зазначене в Законі, застосовується виключно для цілей цього Закону.
При цьому в супереч цієї статті Конституції України, перевищуючи
встановлені законодавством повноваження, Державна фіскальна служба
України примушує кредитні спілки робити те, що не передбачено діючим
податковим законодавством.
Отже, на думку асоціацій, позиція Державної Фіскальної Служби України, викладена в листі ДФС України від 28. 12. 2016 № 41193/7/99- 99-12-02
-17 «Про надання методологічної допомоги» погребує перегляду та скасування.
Хочемо, ще раз звернути увагу, що міжнародний фундаментальний
принцип кредитних спілок - це «Credit unions are NOT-FOR-PROFIT, memberowned financial cooperatives. Кредитні спілки - це некомерційні фінансові кооперативи, що належать учасникам».
З моменту проголошення незалежності України кредитні спілки мали
статус неприбуткових організацій. Це було зумовлено тим, що кредитні спілки засновуються лише фізичними особами та за рахунок внесків цих фізичних осіб - членів кредитних спілок, не маючи на меті прибутку, здійснюють
виключно фінансову взаємопідтримку своїх членів - пересічених українських громадян.
У вересні 2016 року від Конференції Української Світової Кооперативної Ради, в якій взяли участь представники кредитних спілок від Централі
Українських Кооперативів Америки, Української Кооперативної Ради Канади та представники українського руху кредитних спілок, було направлене
звернення, в тому числі з питань збереження статусу неприбутковості, до
державних органів, включаючи Державну фіскальну службу України.
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Присутні члени керівних органів ВАКС висловили надію на взаєморозуміння і спільну співпрацю з метою подальшого розвитку кредитних спілок і,
таким чином, значної кількості трудящих громадян України.
Інформаційна служба ВАКС
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ФІНАНСОВИЙ КОМІТЕТ ПАРЛАМЕНТУ ОБГОВОРИВ
ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО КРЕДИТНІ СПІЛКИ
На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності було презентовано проект Агентства Сполучених Штатів Америки із міжнародного розвитку (USAID) про кредитування сільськогосподарських
виробників. Також було обговорено пропозиції щодо
нової редакції Закону
України «Про кредитні
спілки».
Зліва направо: Директор
Проекту USAID CAP Ева Сєржиньска, Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської
діяльності Сергій Рибалка, Голова Нацкомфінпослуг Ігор Пашко

За словами Голови фінансового комітету Сергія Рибалки, профільний комітет вже давно успішно співпрацює з проектами
USAID. «Вони допомагають нам вивчати міжнародний досвід і використовувати в нашій законотворчій роботі найкращі світові напрацювання. Сьогодні ми обговорили питання кредитування сільськогосподарських виробників, оскільки нам
необхідно стимулювати
розвиток малих та середніх господарств. Адже
саме вони дають робочі
місця, розвивають інфраструктуру і соціальну сферу села», – підкреслив Сергій Рибалка.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської
діяльності Сергій Рибалка

Він підкреслив, що однією з головних проблем на сьогодні є
доступ невеликих виробників до кредитування. «В цій ситуації
значну роль повинні відігравати кредитні спілки. Саме вони час10
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то більше фінансують дрібних фермерів, аніж банки. Наш комітет
підготував нову редакцію законопроекту про кредитні спілки,
оскільки протягом останніх шістнадцяти років він не оновлювався», – повідомив Сергій Рибалка.
На засіданні Комітету було прийнято рішення зареєструвати
підготовлений законопроект про кредитні спілки в парламенті
найближчим часом.

Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності

На засіданні Комітету було прийнято рішення зареєструвати
підготовлений законопроект про кредитні спілки в парламенті
найближчим часом.
Комітет Верховної Ради України з питань
фінансової політики і банківської діяльності
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У ВЕРХОВНІЙ РАДІ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАКОНОПРОЕКТ «ПРО
КРЕДИТНІ СПІЛКИ

Руслан Демчак: «У Верховній Раді зареєстровано законопроект
«Про кредитні спілки»
Про це повідомив співавтор проекту закону, народний депутат фракції
Партії “Блок Петра Порошенка”, заступник голови Комітету з питань фінансової та банківської діяльності Руслан Демчак.
«Розробка нового законопроекту «Про кредитні спілки» №6405 – є вимогою часу та обумовлено загальним переглядом системи організації діяльності
всіх учасників фінансового ринку, в тому числі і кредитних спілок.
Чинне законодавство має ряд неузгоджених норм, закріплених у різних
законодавчих актах, що регулюють діяльність кредитних спілок, а тому потребує запровадження єдиних термінів та понять.
Розроблення законопроекту обумовлено в цілому необхідністю удосконалення принципів діяльності кредитних спілок, питань створення та припинення їх діяльності, визначення переліку органів управління і контролю в самих кредитних спілках та їх повноважень, а також удосконалення системи
державного регулювання і нагляду за діяльністю кредитних спілок, створення саморегулівної організації (СРО) та обов’язковість участі всіх кредитних
спілок уній» – розказав парламентар.
Одним із важливих завдань законопроекту №6405 – є створення на законодавчому рівні надійного механізму захисту та гарантування вкладів членів кредитних спілок.
З цією метою, а також задля зміцнення довіри до кредитної кооперації
України, авторами законопроекту передбачається можливість приєднання
кредитних спілок до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
«Участь кредитних спілок у ФГВФО забезпечить функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб – членів кредитних спілок згідно Директив Європейського Союзу та виведення неплатоспроможних кредитних
спілок з ринку.
Однак важливо, щоб у разі долучення кредитних спілок до системи гарантування вкладів процедура відбувалось зважено та узгоджено із загальнодержавною політикою у цій галузі з метою не допущення розбалансування
системи» – підкреслив Руслан Демчак.
Блок Петра Порошенка
12
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ГОЛОВНИЙ РАДНИК ІЗ ПИТАНЬ ПОЛІТИКИ ПРОЕКТУ USAID
CAP ПАВЕЛ ГРЖЕСІК
ПРЕДСТАВИВ ПРЕЗЕНТАЦІЮ НА ТЕМУ
«ЯК ДОСЯГТИ 2 МЛН. ЧЛЕНІВ ЗА 20 РОКІВ НА ПРИКЛАДІ
ПОЛЬСЬКИХ КРЕДИТНИХ СПІЛОК»
03 квітня 2017 року в Нацкомфінпослуг Головний Радник із питань політики Проекту «Кредитування сільськогосподарських виробників» (CAP) в
Україні (далі - Проект USAID CAP) Пан Павел Гржесік (Pawel Grzesik, Польща)
представив презентацію на тему «Як досягти 2 млн. членів за 20 років на
прикладі польських кредитних спілок».
Метою заходу було ознайомлення співробітників Нацкомфінпослуг та
представників Національної асоціації кредитних спілок України, Всеукраїнської асоціації кредитних спілок з інформацією щодо історії та основ розвитку польської системи кредитних спілок, типових продуктів та послуг, що надають польські кредитні спілки, основних функцій Національної асоціації кооперативних заощаджень та кредитних спілок (Kasa Krajova), Товариства
кредитних спілок для взаємного страхування (TUW SKOK), Товариства кредитних спілок для страхування життя (TU SKOK ZYCIE S.A.) тощо.
Після презентації учасники активно задавали питання Павелу Гржесіку
та більш детально обговорювали особливості здійснення регулювання та нагляду за ринком кредитної кооперації Польщі.
В кінці зустрічі Ольга Максимчук висловила сподівання на розширення
спектру послуг кредитних спілок в Україні в майбутньому та подякувала
представникам Проекту USAID САР за консультаційну допомогу, яка надається регулятору ринків небанківських фінансових послуг в рамках реалізації вищезазначеного проекту.
Нацкомфінпослуг

Учасники заходу заслуховують презентацію пана Павела Гржесіка
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ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ЯРМАРОК ДЛЯ
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ВІД
НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ФОНДУ
4 квітня 2017 року у Києві відбувся Перший Фінансовий Ярмарок для
МСБ, в якому взяли участь представники ВАКС.
Проект ініційовано та реалізовано Німецько-Українським Фондом, який
вже протягом 20 років успішно сприяє розвитку мікро-, малих та середніх підприємств в Україні.
Німецько-Український фонд - небанківська фінансова установа, заснована
у 1999 році Урядом ФРН в особі Кредитної установи для відбудови (KfW Kreditanstalt fur Wiederaufbau), Кабінетом міністрів України та Національним
банком України. Діяльність НУФ зосереджена на покращенні кредитоспроможності українських мікро- та МСП шляхом надання кредитів банкампартнерам з метою кредитування ними сегменту позичальників мікро- та
МСП, а також надання таким банкам технічної допомоги.
Акціонерами НУФ є Національний банк України (31.3%), Міністерство
фінансів України (31.3%) та Німецька кредитна установа для відбудови (KfW)
(37.4%). Фінансування програм та проектів Фонду здійснюється за рахунок
коштів Уряду Німеччини через німецький державний банк розвитку
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Під час заходу гості та учасники мали змогу послухати цікаві доповіді,
отримати цікаву та корисну інформацію в спеціально підготовлених стендах та
дізнатися, зокрема, про:
нову програму НУФ з підтримки фінансування МСБ через банкипартнери;
стратегію розвитку МСБ 2020 та європейський досвід реалізації політики
підтримки МСБ;
актуальні банківські програми кредитування для підприємців;
міжнародний досвід підтримки фінансування МСП на прикладі таких
країн, як Грузія, Вірменія, Білорусь, Казахстан;
альтернативні джерела фінансування;
практичні поради щодо розвитку бізнесу.
Захід розпочався з церемонії урочистого відкриття ярмарку представниками засновників Німецько-Українського Фонду. Заступник Міністра фінансів
України Юрій Буца, першій секретар відділу економіки Посольства ФРА Зебастиан Кноке та Директор KfW бюро в Україні Лутц Хорн-Хааке виступили з вітальними промовами та перерізали червону стрічку, відкриваючи Ярмарок.
В панельній дискусії «Сьогодення та майбутнє малого та середнього
бізнесу в Україні. Роль держави» взяли участь заступник Міністра фінансів
України Юрій Буца, першій секретар відділу економіки Посольства ФРА Зебас14
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тиан Кноке та Директор KfW бюро в Україні Лутц Хорн-Хааке.
Пан Юрій Буца заявив, що малий та середній бізнес складає 99% всіх підприємств України, але їх показник ВВП в економіці набагато нижчий, ніж в інших європейських країнах. Це, насамперед, зумовлено складністю регулювання або бюрократичними перепонами в різних варіаціях та відсутність ресурсів
та коштів.
За його словами, на сьогоднішній день малий та середній бізнес більш за
все потребує кращого доступу до фінансування та подальшого розширення та
покращення бізнесу.
Пан Зебастиан Кноке також підтвердив, що малі та середні підприємства в
Україні мають проблеми із доступом до фінансування, тому за допомогою Німецько-Українського Фонду українські банки надаватимуть дешевші кредити,
що дозволить бізнесу розвиватися та збільшити обсяги експорту продукції до
Німеччини, що в свою чергу, підсилить економіку України. НУФ хоче дати малим та середнім підприємцям такі ж можливості отримати кредит в банку, як і
великим.
Німецький уряд надає підтримку не тільки українським підприємствам, а і
процесам децентралізації, енергоефективності тощо. Також він додав, що успіх
бізнесу ще залежить від регуляторного поля, а не обсягів фінансування, тому
Україна має сама дати почати розвиток бізнесу, не зважаючи на зовнішнє фінансування.
Пан Лутц Хорн-Хааке розповів трохи про історію НУФ - НімецькоУкраїнський Фонд заснований в 1996 році Національним банком України, Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства фінансів України та Урядом
Німеччини в особі Німецької Кредитної установи для відбудови (банк KfW).
Банк KfW має на меті 2 завдання в України – фінансування завдяки Уряду
Німеччини та передача багаторічного досвіду. Він зазначив, що фінансування
МСБ не може тривати лише рік, два, десять чи двадцять. Німеччина і досі веде
таку практику з 1948 року, оскільки постійно виникають нові виклики. Також
він зазначив, що Україні необхідно розробити низку інструментів, які можна
буде запропонувати бізнесу і саме тут НУФ може допомогти найбільше, адже
він вже почав впроваджувати нові інструменти на ринку.
Далі Керівник НУФ пан Андрій Фецун та заступник керівника НУФ пан
Валерій Майборода виступили з відеопрезентацією про НУФ та презентували
нову програму НУФ.
Так, кошти в управлінні складають 36 мільйонів євро. Партнерами є АТ
«ПроКредит Банк», ПАТ «МЕГАБАНК», АТ «Ощадбанк», АБ «УКРГАЗБАНК»
та ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК». Основна цільова група це МСП чисельністю
до 250 чоловік, а максимальна сума кредиту – 250 тисяч євро.
НУФ працює через філіальну мережу банків-партнерів – підприємець подає заявку, банк її розглядає, оцінює та передає до НУФ для погодження. Після
погодження, банк підписує кредитний договір із суб’єктом підприємництва.
15
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Крім того, НУФ надає фінансування банкам-партнерам, і після погашення кредиту підприємцем, банк погашає кредит в НУФ.
Далі під урочисті оплески пан Юрій Буца, пан Андрій Фецун та пан Лутц
Хорн-Хааке підписали нову програму НУФ.
Далі під урочисті оплески виконавчий директор НУФ пан Олег Стринжа та пергий заступник Голови КМДА пан Генналій Пліс підписали Угоди
про партнерство та співробітництво між КМДА та НУФ з компенсації частки
відсоткової ставки за кредитами, наданими МСП через банки-партнери НУФ.
Також було підписано Меморандум про співробітництво НУФ із ПАТ
«КРЕДОБАНК», який став новим партнером Фонду.
В другій частині заходу, на панельній дискусії «Підтримка національного виробника» учасники обговорили шляхи та можливості підтримки національного виробника та поділилися власним досвідом.
Так, заступник Голови Правління Фонду розвитку підприємництва
«Даму» (каз. «Розвиток») в Казахстані Нурлан Акшанов розповів, що Фонд є
повністю державним утворенням. В Фонді існує як фінансова так і не фінансова підтримки.
В Казахстані існують так звані Регіональні програми фінансування - в кожній з 14 областей Казахстану та в двох містах особливого значення (Астана
та Алмати) акімат (регіональний орган виконавчої влади) виділяє гроші для фінансування бізнесу в своєму регіоні, а Фонд додає свою частку – зазвичай співвідношення 50/50. Акімат сам вирішує, який бізнес фінансувати.
Наприклад, Алма-Ата як торгове місто та місто, що претендує на звання
туристичного, створило на додачу до вже існуючої програми «Жибек
Жолы» (каз. «Шовковий шлях») із фінансуванням близько 345 мільйонів гривень програму «Алматы-Туризм» із фінансуванням близько 173 мільйонів гривень.
В ході панельної дискусії «Програми міжнародної та донорської підтримки МСБ» представник в України програми SES від уряду Німеччини
(«Служба старших експертів») пан Максим Даницький розповів, що SES – це
Фонд німецької економіки, який залучає експертів для розвитку економік інших країн, їх соціальної сфери тощо. На сьогоднішній день до організації входить більше 10 тисяч експертів із величезним життєвим та професійним досвідом, навичками та вміннями. За час існування проекту було реалізовано більше
40 тисяч проектів по всьому світу, а в Україні – більше 400.
Допомога спрямована як на МСБ, так і на представників сфери освіти, соціальної сфери, державних структур тощо, а звертатися до експертів можна із
будь-яким питанням чи проблемою.
Для отримання послуг експертів, спочатку необхідно чітко визначити проблему, яку необхідно вирішити, заповнити заявку, яку розглянуть співробітники служби в Німеччині. Відповідно до заявки буде підібрано експерта, компетенція та кваліфікація якого максимально відповідають проблемі чи запиту під16
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приємства. Після підписання угоди приїжджає експерт та реалізується проект.
Середня тривалість перебування експерта складає від 3 до 4 тижнів, а мінімальний термін складає 3 тижні. Серйозні проблеми чи запити можуть вирішуватись за декілька приїздів експертів.
Умови проекту пов’язані із певними витратами. Так, Німецький уряд покриває витрати на обробку проекту, підбір та підготовку експерта, медичне страхування та міжнародні авіа-перельоти.
Приймаюча сторона бере на себе витрати з трансферу по Україні, проживання, базове харчування, добові (5 євро, для Києва 10 євро) і перекладач (за
необхідності). Варто зазначити, що при розрахунках витрат приймаючої сторони до уваги береться її фінансовий стан.
В ході панельної дискусії «Можливості розвитку для агропідприємців»
заступник Керівника проекту USAID «Кредитування сільськогосподарських
виробників» пані Наталія Ліщитович розповіла про нові можливості розвитку
для мікро- та міні-сегментів агропідприємців, новий проект Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID), а також про кредитні спілки та їх цілі.
Так, проект розраховано на 4 роки, і працюватиме він із кредитними спілками. План дій Проекту САР:
 Робота з пілотною групою партнерських КС для розвитку їх спроможності, зокрема, у галузі агрокредитування;
 Детальна діагностика поточного стану цих спілок, націлених на активне
збільшення агрокредитування;
 Формування відповідних стратегій розвитку, спрямованих як на розвиток
інституціонального потенціалу, так і вдосконалення процедур та механізмів,
необхідних для розвитку агрокредитування у кожній із пілотних КС;
 Проведення сфокусованих циклів навчання, розробка політик та процедур, впровадження механізмів та інструментів, включаючи оцінку ризиків тощо – і все це на основі сучасного світового досвіду;
 Допомога у розробці, навчання методам впровадження та моніторингу
ефективності цільових кредитних продуктів;
 Сприяння взаємодії кредитних спілок та їх позичальників із власниками
та впроваджувачами агротехнологій;
 Формування концепції КС та її підтримка як центрів регіонального
(територіального) економічного розвитку (мається на увазі зв'язок із громадами, розповсюдження фінансової грамотності, доступ до фінансових ресурсів,
сприяння встановленню технологічних зв’язків, розвиток агротехнологічного
рівня позичальників, соціальний вплив тощо);
 Розширення групи партнерських КС та розповсюдження успішного досвіду на весь ринок кредитної кооперації.
Говорячи про кредитні спілки, пані Наталія розповіла, що було проведено
17
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опитування, яке показало розмаїття думок людей щодо поняття «кредитна спілка». Здебільшого, образ кредитних спілок у людей асоціюється із закладами типу «швидкі гроші».
Як приклад успішного досвіду користування послугами кредитної спілки
пані Наталія навела приклад однієї жінки, яка прийшла до кредитної спілки за
кредитом, бо не мала коштів до існування. Але, після отримання кваліфікованої консультативної допомоги у кредитній спілці, надання фінансового ресурсу
жінка стала одним із провідних виробників продукції кролівництва у своєму
регіоні.
Наостанок пані Наталія додала, що Проект планує запропонувати банкам
можливість співпраці з кредитними спілками, що дасть змогу направити більшу кількість банківських грошей до кінцевого споживача.
Після виступів всіх спікерів та завершення всіх панельних дискусій відбулася церемонія урочистого закриття Першого Фінансового Ярмарку для МСБ.
Інформаційна служба ВАКС
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ЗВЕДЕНІ ДАНІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК-ЧЛЕНІВ
ВАКС СТАНОМ НА 01.04.2017 РОКУ
Матеріал підготувала аналітична служба Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок (ВАКС)

Членами ВАКС станом на 01.04.2017 року є 86 кредитних спілок.
Найбільше кредитних спілок – членів ВАКС (43 КС) знаходиться на Заході, найменше (4 КС)
– на Півдні. Кредитні спілки – члени ВАКС східного регіону займають 31% (22 КС) у загальному
членстві асоціації. У центральному регіоні працюють 17 кредитних спілок, які є членами
ВАКС (рис.1).
Зазначимо, що у зв’язку з окупацією частини
східного регіону, дані кредитних спілок відповідного регіону у звіті не наведені. В аналізі
використані дані 84 кредитних спілокчленів асоціації (Рис. 2)
За даними асоціації, станом на 01.04.2017 року, кредитні спілки-члени ВАКС об’єднують
близько 292,5 тис. українців, зокрема:
72,3 тисяч мають діючі кредитні договори;
14,2 тисяч мають внески (вклади) на депозитних рахунках.
У 1 кв. 2017 року спостерігається зростання
Рис. 1. Регіональна структура кількості членів у кредитних спілках, що є членами ВАКС. Кільчленів ВАКС (показано 86 КС)
кість членів зросла на 2 тис. осіб порівняно з 4 кв. 2017 року.
Слід відмітити, що в аналогічному періоді 2016 року , було зменшення кількості членів у кредитних спілок-членів ВАКС на 6 тис. українців.
У порівнянні з 1 кв. 2016 року, зросла кількість вкладників на 5 % та на кінець періоду становить 14,1 тис. осіб. Зростання вкладників свідчить про довіру до кредитних спілок.
Зростання кількості членів супроводжується зростанням суми наданих кредитів. Так сума
наданих кредитів за 1 кв. 2017 року збільшилась на 40 млн. грн. порівняно з 1 кв. 2016 року , та
склала 221,6 млн.грн. Відповідно, збільшилась і кількість наданих кредитів. Кредитними спілками– членами ВАКС за 1 кв. 2017 року було надано 18,7 тис. кредитів, тоді як за аналогічний період 2016 року було надано 18 тис. кредитів.
Станом на 01.04.2017 року середній розмір кредиту наданого КС-членом ВАКС становить
11,8 тис. грн.., в той час як за аналогічний період 2016 року – 10 тис. грн..
У 1 кв. 2017 року відбулося значне зростання активів кредитних спілок-членів ВАКС. Станом на 01.04.2017 року розмір активів КС-членів ВАКС становив 716,6 млн. грн., що на 22,4
млн. грн. більше, ніж на кінець 2016 року.
Отже, станом на 01.04.2017 року структура активів кредитних спілок-членів ВАКС має наступний вигляд:
80,9 % — кредитний портфель (дебіторська заборгованість);
5,7 % — фінансові інвестиції;
6,8 % — грошові кошти;
4,7 % — основні засоби;
1,5 % — інші непродуктивні активи;
0,3% — кредити надані, КС;
0,1 % — капітальні інвестиції
В роботі кредитних спілок основними принципами діяльності є взаємодопомога та довіра
до своїх членів. Саме тому, традиційно, більшу частину кредитів (54%) складають довгострокові
кредити понад 12 місяців, але значна частка виданих кредитів припадає на середньострокові
кредити від 3-х до 12-ти місяців (45%). Незначну частку кредитного портфеля, а саме 1 %, складають кредити, надані членам з терміном погашення до 3 місяців.
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«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

Рис. 4. Динаміка змін обсягу
загальних активів КС-членів ВАКС (на
кінець періоду)

Рис. 3. Динаміка зміни кількості членів у 84 КС - членах
ВАКС (на кінець періоду)

млн грн
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Рис. 2. Динаміка змін основних показників діяльності 84 КС - членів ВАКС (на кінець періоду)
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Рис.5 Структура кредитного портфеля 84 КС - членів
ВАКС за терміном погашення (станом на 01.04.2017 р.)

Значна частка кредитного портфелю залишається за житловими кредитами 28% або 117
млн. грн.. Такі кредити спрямовуються на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію
житла. Частки фермерських кредитів та кредитів на особисті селянські господарства складають по 5% кожна або по 32 млн. грн.. Частка
комерційних кредитів в 1 кв. 2017 року, порівняно з кінцем 2016 року збільшилася та склала
9% або 62 млн. грн.
Станом на 01.04.2017 року найбільшу частку прострочених кредитів займають неповернені кредити терміном понад 12 місяців
(неповернені) – 59%. Прострочені кредити від 31
до 90 днів (простроченість 1-го рівня) складають
21% від всієї заборгованості. Прострочені від 91
до 180 днів та від 181 до 365 днів
(простроченість 2-го та 3-го рівнів) займають
незначну частку – 9% та 10% відповідно (рис.8).

Кредитний портфель – членів ВАКС
станом на 01.04.2017 року складає 654,1
млн. грн., що на 2% більше, ніж на кінець
2016 року (рис.6). Слід відмітити, що заборгованість за неповерненими та простроченими
кредитами зменшилася.. Питома вага простроченості у кредитному портфелі на кінець
періоду складає 16%, що на 2% менше, ніж
за аналогічний період минулого року.
Як і в попередні періоди, найбільше
кредитів кредитні спілки-члени ВАКС надають на споживчі потреби: придбання техніки
для дому, оплату навчання, відпочинок, весілля, лікування тощо. Питома вага споживчих кредитів складає понад 63 % (395 млн.
грн..) усього кредитного портфеля (рис.7).
Рис.7 Структура кредитного портфеля 84 КС - членів
ВАКС (станом на 01.04.2017 р.)

Рис. 6. Динаміка змін обсягу загального кредитного портфеля КС-членів ВАКС (84 КС) і загальної
заборгованості в ньому за неповерненими та простроченими кредитами (на кінець періоду)
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Станом на 01.04.2017 року найбільшу частку прострочених кредитів займають неповернені
кредити терміном понад 12 місяців (неповернені) – 59%. Прострочені кредити від 31 до 90 днів
(простроченість 1-го рівня) складають 21% від всієї заборгованості. Прострочені від 91 до 180 днів та
від 181 до 365 днів (простроченість 2-го та 3-го рівнів) займають незначну частку – 9% та 10% відповідно (рис.8).

Рис.8. Динаміка зміни
структури заборгованості за неповерненими та простроченими кредитами 84 КС - членів ВАКС (на
кінець періоду)

Кредитні спілки члени ВАКС продовжують збільшувати капітал. В 1 кв. 2017 року капітал
КС-членів ВАКС зріс на 9 млн. грн. та становить 304,8 млн. грн.. Основну частину складає резервний капітал – 227,4 млн. грн. або 75% (рис.9).
Рис. 9. Динаміка капіталу 95 КС членів ВАКС (на кінець періоду)

Поряд зі зростанням
кредитування та резервного
капіталу, кредитні спілкичлени ВАКС, після тривалого зниження обсягу внесків
(вкладів) на депозитних рахунках спілок протягом 2016-2017 років, збільшують
депозитний портфель.

Рис.10. Динаміка зміни структури депозитного
портфеля 84 КС - членів ВАКС (на кінець періоду)

Так за 1 кв. 2017 року депозитний портфель зріс на 14,7 млн. грн.. і станом на 01.04.2017
року становить 365,1 млн. грн.
Крім того, 62% (227 млн. грн..) вкладів - довгострокові вклади понад 12 місяців. Третину
вкладів, а саме 32% (115,4 млн. грн.) складають середньострокові вклади (від 3 до 12 місяців).
Вклади на вимогу і короткостокові вклади (до 3-х місяців) в структурі портфеля становлять 2%
(6,6 млн. грн.) та 4% (16 млн. грн.) відповідно (рис. 10). Слід відмітити, що станом на 01.04.2017
року середня сума вкладу на одного члена складає 25,7 тис. грн.
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Сутність роз′яснення
З метою уникнення помилок, які здобувачі ліцензії/ліцензіати допускають у документах, поданих для
отримання ліцензії, зменшення кількості рішень про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії звертаємо увагу на типові порушення вимог законодавства, які допускаються зазначеними учасниками ринку фінансових послуг, а саме:
1) заява про отримання ліцензії, яка подається фінансовими компаніями та документи, що додаються до
неї, містять серед інших, фінансові послуги суміщення
яких не дозволено законом, зокрема, залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення в частині залучення фінансових активів від
юридичних осіб із зобов‘язанням щодо наступного їх
повернення, що є порушенням вимог пункту 37 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 (далі –
Ліцензійні умови);
2) анкети керівника/головного бухгалтера фінансової установи, форма яких встановлена додатком 2 до
Ліцензійних умов, не містять дати складання, а також
не містять інформації про строк чинності документа,
що підтверджує проходження навчання за програмою
підвищення кваліфікації керівника та головного бухгалтера згідно професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, що є порушенням
вимог абзацу третього пункту 18 Ліцензійних умов;
3) інформація щодо назви видів фінансових послуг, яка міститься в Державному реєстрі фінансових
установ, не відповідає інформації щодо назви фінансових послуг, передбачених статтею 4 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон) та пунктом 4 Ліцензійних умов, що є порушенням вимог пункту 36 Ліцензійних умов;
4) подання копій примірних договорів зі споживачами фінансових послуг, що суперечить абзацу третьому підпункту 6 пункту 19 Ліцензійних умов, оскільки
потрібно подавати оригінали примірних договорів;
5) примірні договори зі споживачами фінансових
послуг (далі – примірні договори) не містять підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій
статті 12 Закону, надана клієнту, як це передбачено пунктом 9¹ частини першої статті 6 Закону, що є пору«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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порушенням вимог абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов;
6) примірні договори не містять інформації щодо
порядку зміни і припинення дії договору, яка передбачена пунктом 8 частини першої статті 6 Закону, що є
порушенням абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних
умов;
7) примірні договори, які стосуються надання споживчого кредиту (далі – Договори споживчого кредиту),
не містять інформації щодо детального розпису сукупної вартості кредиту для споживача (в процентному
значенні та грошовому виразі) з урахуванням вартості
всіх послуг, пов’язаних з одержанням, обслуговуванням,
погашенням кредиту та укладенням договору про надання кредиту, що є порушенням вимог абзацу шостого
частини четвертої статті 11 Закону України «Про захист
прав споживачів» (далі − Закон № 1023) та абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов;
8) Договори споживчого кредиту, не містять інформації про річну відсоткову ставку, що є порушенням
абзацу дев’ятого частини четвертої статті 11 Закон №
1023, абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов;
9) у Договорах споживчого кредиту зазначаються
строки дострокового повернення кредиту, які суперечать строкам, зазначеним у пункті 1 частини десятої
статті 11 Закону № 1023, в частині затримання сплати
частини кредиту та/або відсотків за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом
на придбання житла щонайменше на три календарних
місяці;
10) примірні договори не містять посилання на
внутрішні правила надання фінансових послуг, що є
порушенням абзацу 9 пункту 24 Ліцензійних умов;
11) підписані документи, що додаються до заяви
для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі, а
саме: здобувачем ліцензії не подано фінансової звітності, визначеної Законом України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні», складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності, та звітних даних здобувача ліцензії відповідно до вимог Нацкомфінпослуг станом на останній день кварталу, що передує дню одержання органом ліцензування відповідної
заяви, достовірність та повнота яких підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), інформація про якого
(яку) внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що є порушенням абзацу другого пункту 18 Ліцензійних умов;
12) у здобувача ліцензії/ ліцензіата на дату подання документів на отримання ліцензії є невиконаний захід впливу (незалежно від того, чи настав строк їх виконання), що є порушенням пункту 11 Ліцензійних умов;
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13) у правила страхування (змінах та (або) доповненнях), які подаються страховиками на реєстрацію, зазначається, що страховик має право відстрочити прийняття рішення про виплату або про відмову у
виплаті страхового відшкодування, відстрочити виплату страхового відшкодування, але не зазначається, на
який строк здійснюється відстрочка, що є порушенням
статті 17 Закону України «Про страхування», порушує
права страхувальника та призводить до затягування
прийняття рішення, виплати страхового відшкодування, оскільки не визначено, на які граничні строки може
бути відстрочено прийняття рішення (здійснення виплати).
Просимо відповідних учасників ринку фінансових
послуг звернути увагу на зазначені порушення вимог
законодавства та не допускати їх при розробці та поданні документів для отримання ліцензії.
Нацкомфінпослуг
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Сутність роз′яснення
10 березня 2017 року, відбулося відкрите засідання «Про діяльність Нацкомфінпослуг за 2016 рік», на
якому було заслухано публічний звіт Голови Нацкомфінпослуг Ігоря Пашка.
В заході взяли участь представники громадських
об’єднань, професійних об’єднань учасників фінансового ринку, експерти фінансового ринку, представники
ЗМІ. Також в заході взяв участь представник ВАКС.
Так, Станом на 31.12.2016 в Державному реєстрі
фінансових установ налічувалося 2 125 фінансових
установ.
Протягом 2016 року за рішенням Нацкомфінпослуг набули статусу фінансової установи 245 установ,
виключено з Державного реєстру 359 фінансових установ.
Станом на 31.12.2016 кількість діючих ліцензій на
провадження діяльності з надання фінансових послуг
становила 4 520 одиниць. Найбільшу частку становлять
ліцензії на здійснення страхової діяльності – 4 058 одиниць (90 % від усієї кількості діючих ліцензій).
Протягом 2016 року фінансовим установам було
видано 293 ліцензії, у т.ч. 248 ліцензій (85 % загальної
кількості) – на провадження страхової діяльності, 30 ліцензій (10 %) – діяльність з надання кредитів за рахунок
залучених коштів кредитними установами, 11 – діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбардом (4 %).
З урахуванням завдань, поставлених стратегічними документами розвитку держави, та відповідно до
основних напрямів Стратегії реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг на 2015–2020 роки, затвердженої розпорядженням Нацкомфінпослуг від 19.03.2015 № 499, робота Нацкомфінпослуг була зосереджена на таких основних напрямах:
— дерегуляція та спрощення регуляторного середовища на ринках небанківських фінансових послуг;
— удосконалення діяльності Нацкомфінпослуг як
державного регулятора та підвищення ефективності
наглядових процедур;
— захист інтересів споживачів фінансових послуг
та відновлення довіри до ринків небанківських фінансових послуг;
— ефективний регуляторний вплив на розвиток ринків небанківських фінансових послуг.
Головними здобутками на шляху до розвинутого
ринку небанківських фінансових послуг стали:
за напрямом дерегуляції та спрощення регуляторного середовища на ринках небанківських фінансових послуг, зокрема:
− з травня 2016 року внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про відокремлені
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підрозділи фінансових установ відбувається за заявочним принципом;
− вже з червня 2015 року зменшено строк проведення перевірок Нацкомфінпослуг з 30 до 15 календарних днів;
− продовжено активну роботу над покращенням
змістового наповнення адміністративних послуг, у т.ч.
виходячи із цілей пруденційного нагляду;
− з метою викладення єдиних ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, посилення вимог до ділової репутації керівників та бухгалтерів фінансової установи, зняття низки формальних вимог та спрощення процедури видачі
ліцензій з надання фінансових послуг Нацкомфінпослуг
підготовлено та Кабінетом Міністрів України в грудні
2016 року затверджено Ліцензійні умови провадження
господарської діяльності з надання фінансових послуг
(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).
за напрямом удосконалення діяльності регулятора та підвищення ефективності державного нагляду, зокрема:
− вже прийнятий та у стадії практичного впровадження новий інструментарій консолідованого нагляду
за небанківськими фінансовими групами. Зокрема,
протягом 2016 року з метою забезпечення стабільності
фінансової системи та обмеження ризиків, на які наражається фінансова установа внаслідок участі у фінансовій групі, Нацкомфінпослуг шляхом регулювання, моніторингу та контролю ризиків фінансової групи здійснювалися такі заходи: визнано 5 небанківських фінансових груп, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг; направлено 4 запити до учасників ймовірних фінансових груп; здійснювалася взаємодія з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та
Національним банком України щодо нагляду за діяльністю груп; опрацьовувалися питання вдосконалення нормативно-правової бази з урахуванням напрацьованого
досвіду та бази ЄС для консолідованого нагляду;
− із січня 2016 року зобов’язано фінансові установи, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, відмовитися від встановлення ділових контактів з особами,
зазначеними в санкційному списку, до яких застосовано санкцію «заборона на встановлення ділових контактів»; зупинити проведення фінансових операцій особам,
зазначеним у санкційному списку, до яких застосовано
санкцію «зупинення фінансових операцій»; зупинити
виконання фінансових зобов’язань на користь осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовано
санкцію «зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань».
− враховуючи встановлені обмеження щодо інспекційної діяльності на ринку небанківських фінансових
послуг, наглядові функції Нацкомфінпослуг протягом
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2016 року були зосереджені на проведенні пруденційного нагляду. Основними напрямами пруденційного
нагляду стало додержання встановлених критеріїв та
нормативів щодо ліквідності, капіталу та платоспроможності, прибутковості, якості активів та ризиковості
операцій, якості систем управління та управлінського
персоналу, додержання правил надання фінансових послуг.
за напрямом регуляторного впливу на розвиток ринків небанківських фінансових послуг, зокрема:
− у листопаді внесені зміни до Порядку складання
звітних даних страховиків з метою врахування положень міжнародних стандартів фінансової звітності, розкриття страховиками обсягу інформації, достатнього
для визначення їх фінансово-господарського стану,
отримання інформації щодо якості активів страховика
для потреб пруденційного нагляду;
− важливим рішенням у липні 2016 року було
встановлення умов повернення кредитною спілкою
вкладникові строкового внеску (вкладу) члена кредитної
спілки на депозитний рахунок та нарахованих процентів за цим внеском (вкладом) члена кредитної спілки на
депозитний рахунок до закінчення строку його дії виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору про залучення строкового внеску (вкладу) на депозитний рахунок, за рішенням суду, а також у разі реорганізації або ліквідації кредитної спілки. Завдяки цьому
рішенню вже зменшена кількість скарг (звернень) з питань повернення внесків (вкладів), а також зменшилась
імовірність настання фінансового дефолту кредитних
спілок, як наслідок касового розриву у зв’язку з достроковим виконанням зобов’язань за внесками (вкладами)
членів кредитних спілок;
− розроблено план поетапної трансформації ринку
кредитної кооперації, реалізація якого дозволить забезпечити структурну перебудову ринку кредитної кооперації, запровадити систему фінансового оздоровлення
та систему гарантування внесків (вкладів) членів кредитних спілок, а також механізми виведення неплатоспроможних кредитних спілок з ринку фінансових послуг.
− досягнення цілей, визначених Планом поетапної
трансформації ринку кредитної кооперації, буде реалізовано шляхом проведення низки взаємопов'язаних заходів, спрямованих на комплексне реформування ринку кредитної кооперації із залученням представників
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Національної асоціації кредитних спілок України та міжнародних експертів у рамках Меморандуму про співпрацю з
надання технічної допомоги між Нацкомфінпослуг, Всесвітньою радою кредитних спілок (WOCCU) та Альянсом
волонтерів заради економічного зростання (VEGA), що
підписаний 16 листопада 2016 року.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Сутність роз′яснення
за напрямом захисту інтересів споживачів фінансових послуг та відновлення довіри до ринків
небанківських фінансових послуг:
−
з лютого 2016 року запроваджено щомісячне
розміщення інформаційних повідомлень на сайті Нацкомфінпослуг щодо результатів розгляду скарг споживачів фінансових послуг. Унаслідок оптимізації існуючих заходів захисту прав споживачів фінансових послуг
(розгляду звернень) та посилення контролю, рівень виконання страховими компаніями своїх зобов’язань за
укладеними договорами страхування поступово підвищується. Також продовжувалася робота щодо оприлюднення на сайті Нацкомфінпослуг рішень Комісії за результатами розгляду справ про правопорушення;
−
з травня 2016 року запроваджено розкриття
фінансовими установами ключової інформації про свою
діяльність у загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних веб-сайтах
(веб-сторінках) фінансових установ. На офіційному вебсайті Нацкомфінпослуг розміщено загальнодоступну інформаційну базу даних про фінансові установи, у якій
міститься інформація про діяльність фінансових установ, піднаглядних Нацкомфінпослуг (зокрема, фінансова звітність, інформація про власників істотної участі
та контролерів, ліцензії та дозволи).
Узагальнено ВАКС за матеріалами Нацкомфінпослуг.
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16.03.2017 Щодо надання ау- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє.
диторського висноВідповідно до абзаців четвертого, п’ятого та шосвку за 2016 рік кретого пункту 2.1 розділу 2 Порядку складання та подандитними спілками
ня звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від
25.12.2003 № 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за № 69/8668, кредитні спілки
зобов’язані не пізніше 1 червня 2017 року подати до
Нацкомфінпослуг аудиторський висновок (звіт) аудиторської фірми або аудитора, що включені до реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться
Нацкомфінпослуг.
Аудиторський висновок (звіт) подається разом з
річною фінансовою звітністю, підтвердженою аудитором (аудиторською фірмою). Зазначені документи мають бути наскрізно пронумеровані, прошиті та містити
напис "Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом __ аркушів", підпис керівника кредитної спілки із зазначенням його прізвища та ініціалів,
підпис головного бухгалтера із зазначенням його прізвища та ініціалів, відбиток печатки кредитної спілки.
У супровідному листі до аудиторського висновку
(звіту) мають бути зазначені відомості про адресу власної веб-сторінки кредитної спілки, за якою розміщено
річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком (звітом), а також інформацію про видання, у якому
опубліковано річну фінансову звітність та аудиторський
висновок (звіт) відповідно до вимог статті 14 Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
За неподання, несвоєчасне подання або подання
завідомо недостовірної інформації Нацкомфінпослуг
застосовує до учасників ринків фінансових послуг (крім
споживачів фінансових послуг) штрафні санкції у розмірі від 100 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Аудиторський висновок (звіт) за результатами аудиту річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності небанківських фінансових установ
складається згідно з вимогами Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року, які рішенням Аудиторської палати України від 31.03.2011 №
229/7 затверджені для обов'язкового застосування при
виконанні завдань з 1 травня 2011 року в якості національних стандартів аудиту.
Для складання аудиторського висновку (звіту) рекомендуємо використовувати приклади, наведені
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Сутність роз′яснення
в тексті Міжнародного стандарту аудиту 700
"Формулювання думки та наданий звіту щодо фінансової звітності" (далі – МСА 700) та Міжнародного стандарту аудиту 705 "Модифікація думки у звіті незалежного
аудитора" (далі – МСА 705).
Відповідно до МСА 700 аудиторський висновок
(звіт) включає розділ під заголовком "Висловлення думки". У цьому розділі у разі висловлення немодифікованої
думки щодо фінансової звітності, складеної відповідно
до концептуальної основи достовірного подання, зазначається, що фінансова звітність відображає достовірно,
в усіх суттєвих аспектах (або надає достовірну та справедливу інформацію про), наприклад, фінансовий стан
компанії (назва компанії) станом на 31 грудня 20.... року, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік,
що закінчився на зазначену дату, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності або до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, в
залежності від того, які стандарти застосовує фінансова
компанія при складенні фінансової звітності.
У разі якщо застосовна концептуальна основа фінансової звітності охоплює стандарти фінансової звітності та правові чи регуляторні вимоги, зазначається,
що фінансова звітність відображена достовірно, в усіх
суттєвих аспектах (або надає достовірну та справедливу
інформацію відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності і вимог відповідного регуляторного
акта (назва акта).
Ці та інші вимоги до описання застосовної концептуальної основи фінансової звітності та її можливого
впливу на аудиторську думку зазначені в параграфах
Д30 - Д33 МСА 700.
У разі якщо аудитор на основі отриманих аудиторських доказів доходить висновку, що фінансова звітність у цілому містить суттєві викривлення або якщо не
має можливості отримати достатні і прийнятні аудиторські докази, щоб дійти висновку, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвих викривлень, висловлюється модифікована думка відповідно до МСА 705.
Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 540
"Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок
за справедливою вартістю, та пов'язані з ними розкриття інформації" аудитор повинен отримати достатні та
прийнятні аудиторські докази про те, що розкриття у
фінансовій звітності інформації, пов'язаної з обліковими оцінками, відповідає вимогам застосованої концептуальної основи фінансової звітності та повинен оцінити достатність розкриття інформації про невизначеність попереднього оцінювання у фінансовій звітності у
контексті застосовної концептуальної основи фінансової звітності щодо облікових оцінок, які призводять до
значних ризиків.
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Нацкомфінпослуг рекомендує при укладанні дого16.03.2017 Щодо надання ауворів
на виконання аудиторських послуг з аудиторськидиторського висноми фірмами або аудиторами як фізичними особами вку за 2016 рік крепідприємцями пересвідчитися у наступному:
дитними спілками
- аудиторська фірма або аудитор, внесена(ий) Аудиторською палатою України до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів відповідно до статті 11 Закону України "Про аудиторську діяльність";
- наявність у аудитора, що виконуватиме аудиторське завдання, чинного на момент пред'явлення та чинного на дату закінчення надання аудиторських послуг
сертифіката (визначення кваліфікаційної придатності
на зайняття аудиторською діяльністю), виданого Аудиторською палатою України відповідно до статті 10 Закону України "Про аудиторську діяльність" та відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 15 Закону України
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";
- аудиторська фірма або аудитор мають свідоцтво
про відповідність системи контролю якості, що видається Аудиторською палатою України відповідно до Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг, затверджене рішенням Аудиторської палати України від 26.05.2011 № 231/12;
- наявність свідоцтва про включення до реєстру
аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, яке є чинним як на дату укладання договору, так і на дату підписання аудиторського
висновку (звіту), що видається Аудиторською палатою
відповідно до статті 15 Закону України "Про аудиторську діяльність";
- відсутність зауважень з боку Аудиторської палати
України та Нацкомфінпослуг до якості надання аудиторських послуг.
Нацкомфінпослуг
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17.03.2017 Інформаційне повідомлення для фінансових
установ
щодо фахівців з питань технічного обстеження будівель
та споруд, які мають кваліфікаційний сертифікат і
документально підтверджують доступ
ність приміщення,
у якому здійснюється обслуговування
к л і є н т і в
(споживачів),
для
осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення
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Сутність роз′яснення
У зв’язку зі зверненнями фінансових установ до
Нацкомфінпослуг за інформацією щодо фахівців з питань технічного обстеження будівель та споруд, про
яких зазначено в пункті 28 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових
послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 07.12.2016 № 913, повідомляємо про таке.
За інформацією, наданою Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України (далі – Мінрегіон) у листі до Нацкомфінпослуг від 01.03.2017 № 7/17-2154, відповідно
до Закону України „Про архітектурну діяльність”, Порядку проведення професійної атестації відповідальних
виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із
створенням об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554, Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну
комісію, затвердженого наказом Мінрегіону від 25.06.2011 № 93, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 15.07.2011 за № 878/19616, Мінрегіоном ведеться реєстр атестованих осіб (далі – Реєстр).
Відомості про особу, яка отримала кваліфікаційний сертифікат, вносяться до Реєстру у вигляді окремих
розділів, перелік яких затверджено Положенням про
Атестаційну архітектурно-будівельну комісію з обов’язковим дотриманням вимог Закону України „Про захист
персональних даних”.
Статтею 17 Закону України „Про архітектурну діяльність” передбачено, що громадяни, які пройшли професійну атестацію та мають відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати окремі види робіт
(послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури,
без відповідної ліцензії. Вони мають особисту печатку
та несуть персональну відповідальність за порушення
вимог законодавства, будівельних норм, державних
стандартів і правил.
Кваліфікаційний сертифікат має персональний
характер і його дія розповсюджується на всю територію
України. Сертифікований експерт може перебувати у
трудових відносинах із будь-якими суб’єктами господарювання.
Законодавчими актами, що регулюють питання
професійної атестації, не передбачений збір даних про
діяльність сертифікованих виконавців.
Повідомлення про включення до реєстру атестованих осіб розміщені на офіційному веб-сайті Мінрегіону www.minregion.gov.ua у рубриці „Будівництво та архітектура” – „Повідомлення про включення до реєстру
атестованих осіб”.
Згідно зі статтею 16-1 Закону України „Про архітектурну діяльність”, професійну атестацію відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних
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Дата

Тема звернення

17.03.2017 Інформаційне повідомлення для фінансових
установ
щодо фахівців з питань технічного обстеження будівель
та споруд, які мають кваліфікаційний сертифікат і
документально підтверджують доступ
ність приміщення,
у якому здійснюється обслуговування
к л і є н т і в
(споживачів),
для
осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення

Сутність роз′яснення
із створенням об’єктів архітектури, на підставі делегованих повноважень можуть здійснювати саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності. Відповідно до Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону від 13.10.2014 № 282,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за № 1369/26146, повноваження Мінрегіону
щодо проведення професійної атестації експертів делеговано саморегулівній організації у сфері архітектурної
діяльності – Всеукраїнській громадській організації
„Асоціація експертів будівельної галузі”.
Враховуючи зазначене, для отримання більш детальної інформації щодо сертифікованих експертів з технічного обстеження будівель і споруд потрібно звертатися до Атестаційної архітектурно-будівельної комісії
СРО ВГО „Асоціація експертів будівельної галузі” (м. Київ, пр. Возз’єднання, 15/17, конт. тел. (096)3163773,
(066)3718633).
Також повідомляємо, що з 2007 року в Україні діють державні будівельні норми ДБН В.2.2-17:2006
„Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення”, які визначають необхідний комплекс вимог
стосовно організації комфортного, безпечного та безбар’єрного навколишнього середовища, зокрема в частині
забезпечення можливості безперешкодного і зручного
руху маломобільних відвідувачів земельною ділянкою,
параметрів вхідних вузлів, приміщень та комунікацій,
ширини сходів та дверних прорізів, інженерного обладнання тощо.
Разом із тим, потребує розв’язання проблема приведення у відповідність до вимог доступності для інвалідів та інших маломобільних груп населення об’єктів існуючої забудови, тобто об’єктів, які вже введено в експлуатацію і які, відповідно, не є об’єктами будівництва.
Шляхами розв’язання цієї проблеми є запровадження під час обстеження і паспортизації об’єктів, передбаченої статтею 39-2 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, перевірки їх на відповідність вимогам доступності.
Мінрегіоном розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів
будівництва”, який включає комплекс заходів у частині
забезпечення доступності для інвалідів та інших маломобільних груп населення. Наразі зазначений нормативний акт подано на розгляд Уряду.
Нацкомфінпослуг
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09.03.2017 ВАКС отримала відповідь на свого листа Міністерства економічного розвитку
та торгівлі України
щодо застереження
по
імплементації
Директиви ЄС
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Сутність листа
ВАКС отримала відповідь на свого листа Міністерства економічного розвитку та торгівлі України щодо
застереження по імплементації Директиви ЄС, а саме
вимог Директиви 2013/36/ЄС до початкового капіталу
у розмірі не менше, ніж 5 мільйонів євро, що унеможливить діяльність кредитних спілок
Мінекономрозвитку на лист ВАКС від 01.02.2017
№ 01-07 щодо виключення кредитних спілок України зі
сфери застосування Директиви 2013/38/ЄС та Регламенту ЄС 575/2013 від 26.06.2013 повідомляє.
Відповідно до пропозиції Нацкомфінпослуг, яка
надійшла до Мінекономрозвитку (лист від 31.01.2017 №
93/15-5), питання щодо виключення кредитних спілок
україни зі сфери застосування Директиви 2013/36/ЄС
та регламенту ЄС 575/2013 українська сторона підніматиме на засіданні Комітету асоціації України – ЄС у
торговельному складі (проведення якого заплановане у
квітні 2017 року, м. Брюссель).
Крім того повідомляємо, що з метою визначення
попередньої позиції сторони ЄС з зазначеного питання,
відповідний позиційний документ, підготовлений Нацкомфінпослуг, та погоджений Національним банком і
НКЦПФР, 16 вересня 2016 року Мінекономрозвитку надіслано стороні ЄС через контактний пункт Української
Сторони з питань торгівлі і сфери послуг.
18 листопада 2016 року у відповідь сторона ЄС
повідомила, що експерти Генерального директорату з
фінансової стабільності, фінансових послуг та ринків
капіталу не мають заперечень із зазначеного питання.
Довідково: відповідь контактного пункту може
бути неостаточною або юридично необов’язковою, але
матиме виключно інформаційний характер, якщо інше
не передбачено національним законодавством та підзаконними актами сторін.
Заступник Міністра
Михайло ТИТАРЧУК
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16.03.2017 ВАКС отримала відповідь на листа щодо діяльності кредитних спілок
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Сутність листа
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянула
спільний лист Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
та Національної асоціації кредитних спілок України від
31.01.2017 № 01-05, надісланий Секретаріатом Кабінету Міністрів листом від 06.02.2017 № 3819/1/1-17 (вх.
від 07.02.2017 № 49/2-31), та в межах компетенції повідомляє про таке.
Стосовно підтримки законопроекту про кредитні
спілки в новій редакції та запровадження системи гарантування внесків (вкладів) членів кредитних спілок.
Починаючи з 2008 року система кредитної кооперації України потребує суттєвої перебудови.
З метою реформування ринку кредитної кооперації та впровадження дієвих механізмів врегулювання
неплатежеспроможності кредитних спілок та системи
гарантування внесків (вкладів) членів кредитних спілок
Нацкомфінпослуг разом із Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку затверджено Комплексну програму розвитку фінансового сектору України до 2020 року розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.06.2015 № 1367 (далі
– Програма).
У межах зазначеної програми Нацкомфінпослуг
схвалено план поетапної трансформації ринку кредитної кооперації (далі – План).
Зазначеним Планом передбачено розробку законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про
кредитні спілки», який у тому числі включатиме запровадження системи фінансового оздоровлення кредитних спілок, дієвих механізмів виведення неплатоспроможних кредитних спілок з ринку фінансових послуг та
системи гарантування внесків (вкладів) членів кредитних спілок.
Разом с тим повідомляємо, що наразі Нацкомфінпослуг спільно с Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб та з Національним банком України, відповідно до
пункту 66 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, с однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським Співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на
2016 – 2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 217-р (строк
виконання відповідно до Плану заходів – 2017 – 2019
роки), затверджується План імплементації Директиви
2014/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16
квітня 2014 року щодо системи гарантування депозитів.
Відповідно до Директиви 2014/49/ЄС усі кредитні
установи мають бути учасниками системи гарантування депозитів, забезпечуючи таким чином високий рівень захисту вкладників кредитних установ.
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Щодо виключення для кредитних спілок України
16.03.2017 ВАКС отримала відзастосування
правил про мінімальний капітал у розмірі
повідь на листа що5 мільйонів євро.
до діяльності креСтаттею 12 Директиви 2013/36/ЄС Європейськодитних спілок
го парламенту та Ради від 26.06.2013 про доступ до діяльності кредитних організацій і пруденційного нагляду
за діяльністю кредитних установ та інвестиційних
форм, яка вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄС і
скасовує Директиви 2006/48/ЄС і 2006/49/ЄС (далі –
Директива 2013/36/ЄС), передбачено встановлення вимог до початкового капіталу кредитної установи в розмірі, не меншому ніж 5 мільйонів євро.
Разом із тим, статтею 2 згаданого нормативного
акта ЄС передбачено, що ця Директива не поширюється на кредитні спілки ряду країн-членів ЄС.
Враховуючи розмір капіталу та активів кредитних
спілок в Україні, застосування в повному обсязі положень Директиви 2013/36/ЄС до початкового капіталу
кредитних спілок, фактично унеможливить їх роботу.
У зв’язку із цим, Нацкомфінпослуг неодноразово
зверталась до Міністерства економічного розвитку та
торгівлі України з аргументованими пропозиціями стосовно внесення застереження щодо виключення кредитних спілок України зі сфери застосування Директиви
2013/36/ЄС та Регламенту Європейського Парламенту
та Ради (ЄС) 575/2013 від 26.06.2013 про пруденційні
вимоги до кредитних організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) 648/2012
шляхом внесення відповідних змін до тексту Додатка
ХVІІ-2 «Правила, що застосовуються до фінансових послуг» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Зазначені пропозиції доведені до відома сторони
ЄС та підтримані в цілому. Крім цього, Нацкомфінпослуг листом від 31.01.2017 № 93/15-5 повторно звернулася до Мінекономрозвитку та запропонувала розглянути можливість винесення цього питання на чергове засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС у торговельному складі.
Щодо неприбуткового статусу кредитних спілок.
Питання, пов’язані з перебуванням кредитних спілок у новому Реєстрі неприбуткових установ і організацій, розглянуто у листі Державної фіскальної служби від
28.12.2016 № 41193/7/99-99-12-02-17, який розміщено
на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http://
sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/
podatok-na-pributok-pidpri/listi-dps/280067.html.
Звертаємо увагу, що відповідно до листа ДФС від
21.02.2017 № 2778/5/99-99-02-01-16 позиція стосовно
перебування кредитних спілок у Реєстрі неприбуткових
установ та організацій залишається незмінною.

37

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ОФІЦІЙНО

Дата

Тема листа

Сутність листа

Щодо застосування реєстраторів розрахункових
16.03.2017 ВАКС отримала відоперацій
кредитними спілками (далі – РРО).
повідь на листа щодо діяльності креВраховуючи інформацію, зазначену в листі ДФС
21.02.2017 № 2778/5/99-99-02-01-16 (вх. від 01дитних спілок
01.03.2017 № 956/5), повідомляємо, що Законом України від 28.12.2014 № 71 – VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» внесено зміни до
Податкового кодексу України та, зокрема, Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» (далі – Закон №
265).
Згідно з пунктом 2 статті 3 Закону № 2654, суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів
(послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної
операції.
Також внесено зміни до пункту 1 статті 9 Закону
№ 265 щодо обов’язкового застосування РРО та розрахункових книжок при наданні послуг підприємствами,
установами і організаціями всіх форм власності, крім
підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств,
установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку.
Таким чином, при наданні послуг, у тому числі фінансових, розрахунки мають проводитись із застосуванням РРО на загальних підставах.
Щодо проведення кредитними спілками розрахунків у касі з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів слід зазначити, що Законом № 71 пункт 1
статті 9 Закону № 265 викладено в редакції, яка надає
право проводити розрахунки в касах підприємств з
оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку, виключно
при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва.
Отже, кредитні спілки при наданні фінансових послуг за готівку не можуть проводити готівкові
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Сутність листа
розрахунки в касах з оформленням прибуткових і
видаткових касових ордерів та видачею відповідних
квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку. Такі розрахунки необхідно проводити
із застосуванням РРО.
Відповідно до пункту 5 статті 1 Закону України
від 12.07.2001 № 2664-ІІІ «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі
– Закон № 2664), фінансова послуга – операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх
осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою
отримання прибутку або збереження реальної вартості
фінансових активів.
Також, згідно з підпунктами 4,6,7 та 14 статті 4
Закону № 2664, фінансовими вважаються, зокрема такі
послуги, як залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, надання коштів у
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту,
надання гарантій та поручительств, послуги у сфері
страхування.
З огляду на викладене, кредитні спілки при наданні та поверненні суми кредиту, плати за користування
кредитом, залученні депозитів, плати, яка нараховується на вклади, що розміщені на депозитних рахунках,
оплаті кредитній спілці за надання гарантій і поручительств та інших фінансових послуг, передбачених чинним законодавством, якщо розрахунки проводяться в
готівковій формі, мають застосовувати РРО та видавати відповідний розрахунковий документ встановленої
форми.
Водночас, у разі проведення розрахунків кредитними спілками виключно через установи банків у безготівковій формі, застосування РРО не здійснюється.
У разі наявності інших питань щодо діяльності
кредитних спілок Ви можете звернутися до Нацкомфінпослуг за тел..: 235-08-50.
Член Нацкомфінпослуг
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ОФІЦІЙНО

Дата

Тема листа

21.03.2017 ВАКС отримала відповідь від Державної служби статистики України на
свого листа щодо
виду
економічної
діяльності до якого
будуть
належати
кредитні посередники відповідно до
Класифікації видів
економічної діяльності

Сутність листа
Держстат розглянув питання щодо кодування діяльності відповідно до Класифікації видів економічної
діяльності (КВЕД-2010) та повідомляє.
За КВЕД-2010 класифікують виключно економічну
діяльність суб’єктів господарювання, тобто процес виробництва товарів та надання послуг, який здійснюється з використанням певних ресурсів (сировини, матеріалів, устаткування, робочої сили, технологічних процесів тощо) у результаті чого формується показник валової
доданої вартості.
Відповідно до Методологічних основ та пояснень
до позицій Класифікації видів економічної діяльності,
затверджених наказом Держкомстату від 23.12.2011 №
396, діяльність кредитних посередників, які не виступають кредитодавцями і надають посередницькі послуги у
сфері споживчого кредитування від імені, в інтересах
та за дорученням кредитодавців або від свого імені в
інтересах кредитодавців, класифікують у позиції 66.19
«Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,
крім страхування та пенсійного забезпечення».
Із КВЕД-2010 можна ознайомитись на офіційному
веб-сацті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі
«Методологія та класифікатори»/ «Класифікатори» чи
скористатися сервісом для визначення кодів видів економічної
діяльності
за
КВЕД-2010
(http://
kved.ukrstat.gov.ua/).
Перший заступник Голови
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КОНСУЛЬТАЦІЇ
Щодо строків виконання Ліцензійних умов
Нагадуємо наступну інформацію щодо строків виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07. 12. 2016 №
913 (далі – Ліцензійні умови).
Абзацом третім пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від
07. 12.2016 № 913 (далі – Постанова) установлено, що Ліцензійні умови
в частині, що стосується суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з надання послуг, зокрема, з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту; надання гарантій та поручительств, – та інформація про які була внесена до 10. 12. 2016 до
Державного реєстру фінансових установ, застосовуються через шість
місяців з дня набрання чинності цієї постанови, тобто з 10. 06. 2017.
Якщо кредитна спілка безпосередньо НЕ ОТРИМАЄ ліцензії
до 10. 06. 2017 (направлення тільки документів до Нацкомфінпослуг без прийнятого рішення Нацкомфінпослуг про видачу ліцензії НЕ вважається отриманням ліцензії), то надання кредитів, поручительств за договорами після 10. 06. 2017, а також продовження (внесення змін, переукладення, «пролонгація» тощо) діючих договорів буде вважатися без ліцензійною діяльністю!
Штраф до кредитної спілки – від 17 000 до 170 000 грн.
Також слід звернути увагу на абзац другий пункту 2 Постанови
щодо строку приведення своєї діяльності у відповідність до абзацу другого пункту 28 Ліцензійних умов, а саме - зобов’язання мати у власності або в користуванні окремі нежитлові приміщення за місцезнаходженням та місцезнаходженням відокремлених підрозділів, а також щодо приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів
(споживачів), які повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується
фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має
кваліфікаційний сертифікат; інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
розміщується у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом
(споживачем), з яким для ліцензіатів становить 12 місяців з дня опублікування цієї постанови, тобто до 10.12.2017.
Відсутність вказаного вище документального підтвердження фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд буде вважатися порушенням Ліцензійних умов.
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Щодо індивідуальних запитів суб’єктів господарювання
Відповідно до пункту 1 статті 19 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі - Закон), суб’єкти господарювання мають право письмові консультації щодо вимог до провадження відповідної господарської
діяльності
та/або
щодо здійснення державного нагляду
(контролю).
Відповідно до Закону, консультації органів державного нагляду
(контролю) можуть бути загальними (стосуватися невизначеного кола
суб’єктів господарювання) або індивідуальними (стосуватися конкретного суб’єкта господарювання).
Відповідно до пункту 2 статті 19 Закону, суб’єкт господарювання може посилатися на загальні та адресовані йому індивідуальні консультації органів державного нагляду (контролю) під час доведення правомірності своєї поведінки у відносинах із цими органами,
іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також під час судового розгляду.
Також суб’єкт господарювання не може бути притягнутий до відповідальності, якщо він діяв відповідно до консультації органу державного нагляду (контролю), зокрема на підставі того, що індивідуальна
або загальна консультація, у тому числі податкова, була змінена або
скасована.
Відповідно до пунктів 52.1 і 52.3 статті 52 Глави 3 Податкового
кодексу України (далі - Кодекс) платники податків мають право на безоплатні консультації у контролюючих органах. За вибором платника
податків консультації надаються в усній, письмовій або електронній
формах.
Також відповідно до пункту 53.1 статті 53 Кодексу, не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої йому у письмовій або електронній формі, а також узагальнюючої податкової консультації, зокрема, на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація або узагальнююча податкова консультація була змінена або
скасована.
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Саморегулівні організації
ВАКС було проаналізовано чинне законодавство, яким регулюється питання створення саморегулівних організацій (СРО), та перспективне законодавство.
Пропонуємо ознайомитись з інформацією, що таке СРО та можливість делегування їй окремих повноважень Нацкомфінпослуг.
Чинне законодавство
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
Фінансові установи мають право на добровільних засадах об’єднувати свою діяльність, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України та вимогам законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. Крім того, об’єднання
фінансових установ може набути статусу СРО та йому можуть бути делеговані окремі
повноваження.
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ – неприбуткове об’єднання фінансових установ,
створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринків фінансових
послуг якому делегуються відповідними держаними органами, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, повноваження щодо розроблення і впровадження правил поведінки на ринках фінансових послуг та/або сертифікації фахівців ринку фінансових послуг. Законами України з питань регулювання ринків фінансових послуг можуть бути передбачені додаткові повноваження, які можуть делегуватися саморегулівним організаціям.
Закон України «Про кредитні спілки»
За рішенням Нацкомфінпослуг одній із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок
може бути надано статус саморегулівної організації кредитних спілок – членів асоціації.
СРО, в межах і порядку, визначених Нацкомфінпослуг, може:
1) розробляти разом із кредитними спілками програми їх фінансового оздоровлення та контролювати виконання цих програм;
2) здійснювати методичне забезпечення діяльності кредитних спілок;
3) здійснювати навчання та сертифікацію фахівців кредитних спілок;
4) розробляти і впроваджувати правила поведінки кредитних спілок на ринках фінансових послуг;
5) проводити збір, узагальнення та попередній аналіз фінансової звітності кредитних спілок;
6) здійснювати інші функції відповідно до статусу СРО;
7) здійснювати регуляторну діяльність (розробка нормативних актів), у межах функцій делегованих Нацкомфіпослуг.
При цьому статут та внутрішні положення СРО підлягають погодженню з Нацкомфінпослуг. Нацкомфінпослуг здійснює моніторинг реалізації делегованих ним СРО функцій і у разі необхідності має право припиняти або відкликати відповідні повноваження включно до позбавлення статусу СРО.
Положення про делегування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, окремих повноважень одній
із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок, затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 03. 10. 2006 № 6280, зареєстроване в Мінюсті 02. 11. 2006 за №
1186/10060
Для набуття статусу СРО:
1) статут та внутрішні положення у частині здійснення делегованих функцій підлягають погодженню з боку Нацкомфінпослуг;
2) отримані асоціацією доходи повинні бути достатніми для покриття витрат, пов’язаних зі здійсненням делегованих Нацкомфінпослуг повноважень;
3) асоціація повинна мати власне або орендоване на строк не менше одного року
приміщення, що належним чином охороняється;
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4) асоціація повинна мати необхідні для реалізації делегованих Нацкомфінпослуг
повноважень технічні, інформаційні та кадрові ресурси;
5) кількість членів асоціації повинна складати не менше 30% кредитних спілок,
інформація про які внесена до Державного реєстру фінансових установ та які мають
ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг.
Членство в СРО є добровільним.
Уповноважені Нацкомфінпослуг особи мають право брати участь у засіданнях органів управління та контролю СРО з правом дорадчого голосу при розгляді питань, які
стосуються делегованих повноважень.
Після набуття статусу СРО така СРО надає Нацкомфінпослуг:
1) на погодження зміни до статуту та внутрішніх положень;
2) інформацію про зміни в складі органів управління та контролю, особу, на яку
покладено ведення бухгалтерського обліку;
3) про зміну місцезнаходження, поштових реквізитів;
4) про поточну діяльність у зв’язку зі здійсненням моніторингу делегованих повноважень;
5) про вступ або припинення членства;
6) документи, які встановлюють правила поведінки кредитних спілок на ринках
фінансових послуг та визначають порядок сертифікації;
7) інформацію про порядок денний загальних зборів, засідань її органів управління та контролю, а також будь-яких інших заходів, які мають відношення до делегованих СРО повноважень;
8) річний звіт про діяльність та повний список членів на дату подання звіту;
9) про припинення СРО;
10) звіт про діяльність у частині здійснення делегованих повноважень;
11) довідку про виявлені порушення членами СРО правил поведінки на ринках
фінансових послуг;
12) інформацію та документи, визначені умовами делегування окремих повноважень Нацкомфінпослуг.
Після набуття статусу СРО Нацкомфінпослуг:
1) призначає представника для участі в загальних зборах з правом дорадчого голосу;
2) звертається з письмовим запитом до саморегулівної організації щодо надання
інформації про її поточну діяльність у зв’язку зі здійсненням моніторингу реалізації делегованих повноважень;
3) проводить перевірки фактів порушення саморегулівної організацією законодавства України у сфері надання фінансових послуг;
4) розглядає скарги кредитних спілок про відмову в прийнятті до складу СРО, щодо порушення їхніх прав та інтересів з боку СРО.
Положення про Державний реєстр саморегулівних асоціацій фінансових
установ, затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 26. 07. 2005 № 4380,
зареєстроване в Мінюсті 16. 08. 2005 за № 885/ 11165
Підставами для виключення СРО з Державного реєстру саморегулівних організацій та анулювання Свідоцтва є припинення діяльності СРО або рішення Нацкомфінпослугпро відкликання всіх повноважень, які делеговані об'єднанню фінансових
установ.
Перспективне законодавство
Пропонується передбачити в новій редакції Закону України «Про кредитні спілки»
щодо СРО такі положення:
1) участь кредитних спілок в СРО є обов’язковою умовою здійснення ними господарської діяльності. Виключення кредитної спілки зі складу СРО та не набуття такою
кредитною спілкою членства в СРО протягом шести місяців є підставою для виключен44
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ня кредитної спілки з Державного реєстру фінансових установ та її припинення;
2) за рішенням Уповноваженого органу всеукраїнським асоціаціям кредитних спілок може бути надано статус СРО;
3) вимоги СРО до своїх членів мають бути однаковими, незалежно від того членом
якої з СРО є кредитна спілка;
4) Основні завдання СРО:
розробка і впровадження правил поведінки кредитних спілок на ринках фінансових послуг;
контроль за дотриманням членами СРО законодавства та прийнятих СРО актів
шляхом здійснення виїзного та/або безвиїзного моніторингу;
методичне забезпечення діяльності кредитних спілок;
аналіз фінансової звітності;
навчання фахівців кредитних спілок;
формування обов’язкових спеціалізованих фондів для забезпечення стабільної діяльності та підтримки їхньої ліквідності;
розробка планів фінансового оздоровлення;
визначення стандартів якості системи управління, внутрішнього контролю та розкриття інформації своїх учасників, контроль їх виконання;
нагляд за діяльністю певного кола кредитних спілок;
повідомлення Уповноваженого органу про факти порушення кредитною спілкою
законодавства про фінансові послуги.
5) Взаємодія СРО та Уповноваженого органу:
представник Уповноваженого органу входить до складу наглядової ради СРО;
може звернутися з поданням про звільнення голови виконавчого органу СРО;
здійснює моніторинг діяльності СРО;
вносить обов’язкові для розгляду органами СРО розпорядження про усунення порушень законодавства у діяльності СРО;
припиняє або відкликає відповідні делеговані повноваження;
одержує звітність СРО.
Узагальнено ВАКС
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Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації та підписи яких нотаріально засвідчуються
У відповідності до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 6 жовтня 2016 року № 1666-VIII, а саме в статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», встановлюються певні вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації та підписи яких нотаріально засвідчуються:
1. Протокол загальних зборів (рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну
особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі,
прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття
такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.
Згідно з пунктом 5 статті 14 Закону України «Про кредитні спілки» рішення загальних зборів членів кредитної спілки оформляється протоколом, який підписується
головою та секретарем зборів.
Тому, при подачі документів на державну реєстрацію, змін до відомостей
про кредитну спілку, що містяться в Єдиному державному реєстрі, вищезазначені підписи нотаріально засвідчуються.
2. Статут (установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається,
пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними
особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення
загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.
Пунктом 3 статті 7 Закону України «Про кредитні спілки» встановлено, що статут кредитної спілки скріплюється підписом голови спостережної ради кредитної спілки, справжність якого засвідчується нотаріально.
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Причини, з яких заяву кредитної спілки про видачу ліцензій
можуть залишити без розгляду (оновлено 23.03.2017)
Можливі причини, через які заяву кредитної спілки про видачу ліцензій можуть
залишити без розгляду (відмовити у видачі ліцензії):
1. Порушення вимог абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на
ринку цінних паперів) (далі - Ліцензійні умови), пункт 10.1 розділу 10 примірного кредитного договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту, який затверджений рішенням Спостережної ради кредитної спілки, не містить
інформації, передбаченої підпунктом 10.2.1 пункту 10.1 розділу 10 примірного договору, а саме строку дії примірного договору.
2. Порушення вимог абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов примірний кредитний договір та примірний кредитний договір на умовах надання кредиту частинами
(кредитна лінія), що є додатками до Положення про фінансові послуги кредитної спілки,
затверджені рішенням Спостережної ради, не містять порядку розрахунку змінюваної
процентної ставки із застосуванням погодженого сторонами індексу; порядку розрахунку змінюваної процентної ставки, що дозволяє точно визначити розмір процентної ставки за кредитом на будь-який момент часу протягом строку дії кредитного договору,
що є порушенням пункту 4 статті 1056і Цивільного кодексу України;
3. Порушення вимог абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов у кредитних договорах не визначено максимального розміру збільшення процентної ставки, що є порушенням пункту 6 статті 1056і Цивільного кодексу України;
4. Порушення вимог абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов примірний договір споживчого кредиту не дає змоги визначити типу процентної ставки, що суперечить частині першій статті 1056і Цивільного кодексу України.
5. Порушення вимог абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов в примірному
депозитному договорі, що є додатком до Положення про фінансові послуги (далі - депозитний договір), та в примірних кредитних договорах, що є додатком до Положення про
фінансові послуги (далі - кредитний договір), відсутнє підтвердження, що інформація,
зазначена в частині другій статті 12 Закону, надана клієнту;
6. Порушення вимог абзацу четвертого пункту 24 Ліцензійних умов в депозитному
та кредитному договорах відсутнє положення про необхідність кредитній спілці письмово повідомляти вкладника щодо зміни місцезнаходження (адреси), що суперечить пунктам розділу Положення про фінансові послуги;
7. Порушення вимог абзацу четвертого пункту 24 Ліцензійних умов розділ 9 депозитного договору не відповідає преамбулі та розділу 10 депозитного договору в частині
незазначення інформації щодо фізичної особи, яка отримує фінансові послуги, а саме
вкладника, що суперечить підпункту З пункту 1.4 розділу 1 Положення про фінансові
послуги та пункту З частини першої статті 6 Закону;
8. Порушення вимог абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов кредитний договір не містить визначення типу процентної ставки, що суперечить частині першої статті 1056і Цивільного Кодексу України;
9. Порушення вимог абзацу п'ятого пункту 24 Ліцензійних умов на власному вебсайті (веб-сторінці) кредитної спілки відсутні внутрішні правила надання фінансових
послуг, які повинні розміщуватись не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати;
10. Порушення вимог абзацу вісімнадцятого пункту 24 Ліцензійних умов на власному веб-сайті (веб-сторінці) кредитної спілки відсутня інформація про години перерви;
11. Порушення вимог абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов пункт І. І розділу 1 Положення про фінансові послуги кредитної спілки, затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки, містить посилання на Закон України «Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», який втратив чинність на підставі Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
від 14.10.2014 № 1702-VII;
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12. Порушення вимог абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов та пункту 3 Переліку № 116 підпункт 2.3.4 пункту 2.3 розділу 2, підпункт 3.3.3 пункту 3.3 розділу 3,
підпункт 4.3.4 пункту 4.3 розділу 4 Положення про фінансові послуги містять інформацію щодо дотримання вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що не відповідає вимогам абзацу третього пункту 2 Порядку подання фінансової
звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419,
в частині вимог складання звітності кредитними спілками за Міжнародними стандартами фінансової звітності;
13. У здобувача ліцензії на дату подання документів на отримання ліцензії наявні
невиконані заходи впливу, що є порушенням вимог пункту 11 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. №913 (далі – Ліцензійні умови).
14. Порушення вимог абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов примірний кредитний договір та примірний договір кредитної лінії про надання коштів у позику, в
тому числі і на умовах фінансового кредиту, які затверджені рішенням Спостережної
ради кредитної спілки, не містять детального розпису сукупної вартості кредиту (у процентному значенні та грошовому виразі) з урахуванням відсоткової ставки за кредитом
та вартості всіх послуг, пов'язаних з одержанням кредиту та укладенням договору про
надання споживчого кредиту, що є порушенням абзацу шостого частини четвертої
статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів».
15. Примірні договори не містять посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг, що є порушенням абзацу дев'ятого пункту 24 Ліцензійних умов.
16. Порушення вимог абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов у пункті примірного кредитного договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, який затверджений рішенням Спостережної ради кредитної спілки,
зазначені умови про дострокове повернення кредиту, яке відбулося менш ніж через
один тиждень, Позичальник повинен сплатити нараховані проценти за час не менш ніж
за 7 (сім) днів користування кредитом, що є порушенням абзацу третього частини восьмої статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів».
17. Порушення вимог абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов, підпункт 4.1.5
пункту 4.1 розділу 4 примірного кредитного договору про надання коштів у позику, в
тому числі і на умовах фінансового кредиту № 1-6, затверджений рішенням Спостережної ради кредитної спілки (далі - примірний договір), не містить інформації передбаченої пунктом 1.7 розділу 1 примірного договору, а саме зобов'язання щодо забезпечення
кредиту.
18. Порушення вимог абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов, примірний договір не містить умов дострокового повернення кредиту, що є порушенням підпункту
ж) пункту 2 частини другої статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів».
19. Подана анкета голови правління фінансової установи, що є додатком 2 до Ліцензійних умов, не містить інформації в графі «Прізвище, ім'я, по батькові», що є порушенням абзацу третього пункту 18 Ліцензійних умов;
20. В поданій заяві, яка складається згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов, не
зазначено ідентифікаційний код суб'єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ, що є порушенням вимог пункту 17 Ліцензійних умов.
21. В поданій заяві, яка складається згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов, не
зазначено адресу веб-сайту/веб-сторінки, що є порушенням вимог пункту 17 Ліцензійних умов;
22. Заява про отримання ліцензії, яка складається згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов, підписана не уповноваженою на це особою - заступником голови правління,
що не відповідає інформації, зазначеній в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (прізвище, ім'я, по батькові
осіб, які мають право вчиняти дії рід імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені
юридичної особи).
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23. Подане Положення про фінансові послуги кредитної спілки, яке затверджене
рішенням Спостережної ради кредитної, не містить підпису здобувача ліцензії або\ іншої уповноваженої особи, що є порушенням частини п'ятої статті 10 Закону;
24. Заява про отримання ліцензії, яка складається згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов, в графі посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання, не містить інформації щодо керівника суб'єкта господарювання, а містить інформацію щодо заступника голови правління, що є порушенням пункту 17 Ліцензійних умов;
25. Порушення абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов, абзацом п'ятим підпункту 3.1.1 пункту 3.1 примірних кредитних договорів, що є додатками до Положення
про фінансові послуги кредитної спілки, затвердженого рішенням Спостереждної ради
кредитної спілки (далі - Кредитні договори), визначено, що кредитодавець має право
вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів у разі використання
кредиту не за нецільовим призначенням, що суперечить абзацу другому підпункту 3.2.2
пункту 3.2 Кредитних договорів - позичальник зобов'язаний використовувати кредит за
цільовим призначенням.
26. Порушення абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов, абзацу другого підпункту 3.2.1 пункту 3.2 Кредитних договорів, передбачено право позичальника письмово
звернутися за 5 днів до початку строку або настання терміну платежу щодо перенесення строків або термінів платежів, що суперечить абзацу третьому підпункту 3.1.2 пункту 3.1 Кредитних договорів - кредитодавець зобов'язаний у разі письмового звернення
позичальника щодо перенесення строків або термінів платежів за 10 днів до початку
строку або настання терміну платежу розглянути таке звернення.
27. У зв'язку з тим, що заява або хоча б один з документів, що додається до заяви
про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності», а саме: поданий примірний кредитний договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, який затверджений
рішенням членів Спостережної Ради КС, не містить підпису здобувача ліцензії або іншої
уповноваженої особи, що є порушенням частини п'ятої статті 10 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності».
28. Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту у зв'язку з тим,
що заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії
складений не за встановленою формою, а саме: заява про отримання ліцензії, яка складається згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов, в графі посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання, не містить інформації щодо посади керівника суб'єкта господарювання, що є порушенням пункту 17 Ліцензійних умов.
29. У зв'язку з тим, що заява або хоча б один з документів, що додається до заяви
про отримання ліцензії складений не за встановленою формою, а саме: подані анкети
керівника та головного бухгалтера фінансової установи, що є додатком 2 до Ліцензійних умов, не містять інформації про строк чинності документа, що підтверджує проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації керівника та головного бухгалтера відповідно до професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, що є порушенням абзацу третього пункту 18 Ліцензійних умов.
30. Заява або хоча б один з документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії складений не за встановленою формою, а саме: заява про отримання ліцензії
складена згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов, не містить підтвердження, що кредитна спілка відповідає вимогам Ліцензійних умов.
31. У зв’язку зі встановленням невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві
про отримання ліцензії, а саме: у порушення вимог абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов пунктом 4.1 примірного договору про надання фінансового кредиту, що є додатком № 3 до Положення про фінансові кредитної спілки «ХХХ», зазначено детальний
розпис сукупної вартості кредиту для споживача, який не містить вартості послуг, пов’язаних з укладанням договору, які передбачені підпунктом 5 пункту 5.1 розділу 5.
Узагальнено ВАКС за матеріалами Нацкомфінпослуг
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ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
Заходи з енергозбереження
16 лютого 2017 року Львівська обласна державна адміністрація та кредитно-фінансові установи Львівщини, зокрема кредитні спілки-члени ВАКС
«Єднання» (м. Львів), «Галицьке кредитне товариство» (м. Львів), «Анісія» (м.
Львів), «Бойківщина» (м. Дрогобич) та «Самопоміч» (м. Броди) підписали черговий меморандум про
співробітництво у сфері
енергозбереження.
Скористатися
'теплими кредитами' населенню пропонується в
межах Програми енергозбереження для населення Львівщини на 20172020 роки. В 2017 році
на її реалізацію в обласному бюджеті передбачено 18 мільйонів гривень. Очікується, що
програмою скористаються більше 7 тисяч родин.
Заступник Голови ЛОДА Ірина Гримак
Мешканців Львівщини закликають скористатися "теплими кредитами" у межах Програми енергозбереження для населення Львівщини на 2017-2020 роки. Цього року на її реалізацію в обласному бюджеті передбачили 18 млн гривень. Очікують, що програмою
скористаються 7,5 тисяч родин.
Наміри щодо кредитування населення підтвердили Львівська ОДА та кредитно-фінансові установи у меморандумі про співробітництво,. Ці установи надаватимуть мешканцям кредити на впровадження енергоефективних заходів, а
ЛОДА здійснюватиме відшкодовування частини відсотків за кредитами.
"Приємно, що Програма енергозбереження демонструє свою ефективність,
а Львівщина є лідером в Україні за кількістю виданих кредитів на потреби енергозбереження для населення, - наголосила заступник голови Львівської ОДА
Ірина Гримак. - При цьому кредитно-фінансові установи також є рушіями цього позитивного досвіду. Минулого року ми зокрема, переконались, що програма
залучає все більше мешканців області. Відтак програмою скористались більш,
ніж 7 тисяч мешканців області. Це сприяло додатковим інвестиціям в економіку
Львівщини у розмірі понад 120 мільйонів гривень".
За її словами, цьогоріч відповідно до Програми відшкодування відсоткової
ставки здійснюватиметься в обсязі 5%-20% у залежності від фінансової спроможності територій. Відповідно до нововведень на 2017 рік передбачили поділ території на чотири групи відповідно до фінансової спроможності територіальних
громад. Тобто мешканці бідніших районів отримають більшу частку відшкодування, а багатші – дещо меншу. Також програма передбачатиме особливості відшкодування витрат на встановлення обладнання альтернативної енергетики.
Львівська обласна державна адміністрація
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Вітаємо кредитну спілку «Вигода» та її колектив з отриманням
нагороди в номінації «Гідний довіри» (FIDE DIGNUS) – 2017
25 лютого 2017 року, м. Львів. Кредитна спілка "ВИГОДА" удостоєна високого визнання у номінації "Гідний довіри"(FIDE DIGNUS)-2017.
Від імені членів ВАКС вітаємо колектив кредитної спілки «Вигода», правління спілки, а також Голову спостережної ради КС «Вигода» Петра Маковського з
отриманням нагороди в номінації «Гідний довіри» (FIDE DIGNUS) – 2017
З цього приводу Голова спостережної ради КС «Вигода» Петро Маковський сказав таке:
«Приємно, що наш приклад економічної самоорганізації отримав таке високе пошанування. Ми другі отримали цю нагороду, а першим (2016 р.) є академік, Герой України Ігор Юхновський. Ось і маємо тепер таке собі мале товариство.
Отримати цю нагороду із рук організаторів приїхало шановне наше товариство із м.Стрия, в т.ч. засновники КС "ВИГОДА" - Ігор Грубий (секретар Правління-1992 р), Ігор Чорновус (скарбник-1992 р) ну і я. Долучилися також теперішні члени Спостережної ради п. Богдан Сидорак, о. Іван Барабаш, заступник голови Правління п. Юрій Мокрицький, а також Владика Тарас Сеньків
(ОМ).
У поважному товаристві очільника Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки, заступника ЛОДА Маріанни Вільшинської, отцяректора УКУ Богдана Праха, віце- ректора Мирослава Мариновича, народних депутатів, відомих львівян і за слова доктора Олександра Фільца та із
рук відомого підприємця Ярослава Рущишина ми отримали це визнання.
Ми також мали можливість обмінятися думками про важливість довіри у
спільнотах, про історію самоорганізації Українців, про Європейський сучасний
досвід розвитку кооперації - капілярної економіки всіх без виключення країн ЄС
та приклад заснування і служіння кредитної спілки "ВИГОДА".
Ми спробували собі уявити, що якщо б таких прикладів в Україні ми мали б
хоч із 100, то активи такої системи сягнули б 5 млрд. грн., власний капітал
склав би 2,5 млрд. грн, ми б охопили понад 4000 000 українців, а на громадські
цілі така система давала б по 100 млн. грн щорічно!!!.
Ну це ще не Європейські показники чи показники США, КАНАДИ, але це
вже щось. Ось до цього і маємо змагати. Тепер ми зобов'язані. Ось так неочікувано для нас відкрилося відзначення 25-тої річниці створення кредитної спілки
"ВИГОДА" (14 червня 1992 р) у рамках якого ми проведемо II Всесвітній Фестиваль Українських Кредитних Спілок із комплексом надзвичайно цікавих заходів.
Дякую всім, хто долучався до розвою нашої кооперативної фінансової
установи, хто вірив у неї, вірив сам у себе. Бо ми це зробили РАЗОМ! Ми можемо! Вміємо! Ми гідні довіри! Слава Україні!»
Від імені членів ВАКС приєднуємось до цих щирих слів і побажань вітаємо
колектив кредитної спілки «Вигода» і висловлюємо впевненість в подальші успіхи цього славетного колективу!
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ΙΙ-Й ВСЕСВІТНІЙ ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКИХ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
В 2017 РОЦІ КРЕДИТНІ СПІЛКИ УКРАЇНИ ВІДЗНАЧАТИМУТЬ
ЮВІЛЕЙНУ ДАТУ - 25 РОКІВ ВІДРОДЖЕННЯ КРЕДИТНОЇ
КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ!

В період із 08 червня по 29 жовтня 2017 року на Західній Україні відбуватиметься II-й Всесвітній Фестиваль Українських Кредитних Спілок під офіційним гаслом «Свій до свого по своє».
Учасники Фестивалю матимуть нагоду отримати та поділитися досвідом
на різноманітних конференціях, відвідати цікаві фестивалі та навіть відправитися у мандрівку Карпатами!
Ознайомитися з програмою ІІ-го Всесвітнього Фестивалю та історією ІгоФестивалю Українських Кредитних Спілок можна на офіційному веб-сайті
Всесвітнього
Фестивалю
Українських
Кредитних
Спілок http://
wfucu.org.ua/
Контактна особа: заступник голови правління кредитної спілки 'Вигода'
Мокрицький Юрій Тарасович; моб. тел.: 095 151-27-87, 067 672-45-41
Програма Фестивалю включає комплекс окремих заходів до яких можуть долучатися бажаючі представники кредитних спілок, організацій які з
ними працюють, активні члени спілок тощо.
У рамках II Фестивалю буде підготовлено друковону продукцію та
електронні варіанти:


Співаник українця “І в нас і вас хай буде гаразд” за редакції Богдана

Сидорака


52

Путівник “Горами нашої слави”: опис маршруту, фото, рекомендації

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

КУЛЬТУРА

53

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

КУЛЬТУРА

МІСКАНТУС – ЯК ДЖЕРЕЛО СИРОВИНИ
ШИРОКОГО ВИКОРИСТАННЯ
Україна належить до енергодефіцитних країн і задовольняє свої
потреби в паливно-енергетичних ресурсах за рахунок імпорту інших
коштовних енергоносіїв, зокрема, природного газу – на 80 %, нафти –
на 80%, ядерного палива на 100 %.
Це призводить до підвищення собівартості продукції, робить її неконкурентоспроможною.
Зменшення розвіданих запасів нафти та газу, а також значне підвищення цін на них, стимулює у всьому світі інтерес до альтернативних видів енергоносіїв, серед яких значна увага приділяється паливам
рослинного походження (біомаси).
В Україні також досить вагому частку енергетичного потенціалу
складають органічні відходи сільськогосподарського та промислового
виробництва – солома різних культур, тирса деревини, стрижні качанів, лузга гречки, кора дерев та ін., які в даний час в країні недостатньо повно використовуються. Застосування в якості палива горючих
відходів виробництва дозволило б досягти значного економічного ефекту при незначних затратах на реконструкцію або модернізацію обладнання та значно скоротити витрати таких дефіцитних видів палива,
як мазут та природний газ.
З енергетичної точки зору біомаса
є четвертим за значенням видом
палива у світі та заміщує майже 2
мрд. т у. п., що становить близько
14 % світових первинних паливоенергетичних ресурсів, а в країнах,
що розвиваються – до 38 %.
Слід зазначити, що використання
біомаси не тільки дозволяє скоротити витрату дефіцитних водневуглецевих палив, а й сприяє вирішенню проблем охорони навколишнього середовища, тому що відкриває можливість включення в паливний баланс широкої гами відходів
сільськогосподарського виробництва.
Біомаса для енергетичних цілей може використовуватись через
пряме спалювання в енергетичних установках або через конверсію на
гарячі гази (біогаз або генераторний газ).
При будь-якому методі енергетичного застосування біомаси як відновлювального джерела енергії зберігаються природні ресурси, кардиСО , NO

2
x
нально вирішуються проблеми викидів
, зменшується забруднення атмосфери. Окрім того, це найбільш радикальний шлях змен-
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СО

2
шення викидів
в навколишнє середовище. Кількість викидів діоксиду вуглецю, яка виділяється при спалюванні рослинних відходів,

СО

2
компенсується кількістю
, яка поглинається в процесі біосинтезу з
атмосфери рослинами, з яких, в кінцевому результаті, отримується біомаса.
Необхідність в постійному збільшенні вирощування біомаси для
енергетичних цілей призводить до збільшення площі, яка відводиться
під відповідні культури.
Одною з таких культур є рапс, який використовується для виробництва біодізеля. Площі, які відводяться під вирощування рапсу, постійно збільшуються. Однак при цьому виникають декілька серйозних
проблем. Так, наприклад, рапс дуже вимогливий до якості ґрунту і після кількох років його культивування він сильно збіднює землю, що робить її непридатною для вирощування інших культур без коштовного
рекультування.
Збільшення площі під вирощування енергетичних культур може
призвести до зменшення площі під продовольчі культури, що буде викликати подорожчання продуктів харчування. Крім того, деякі марки
біопалив потребують великих енергетичних затрат на їх виробництво.
В Єврокомісії існує думка щодо заборони вирощування деяких рослин,
які використовуються для виробітку біопалива, виробництво яких має
шкідливий вплив на природу, землю та клімат.
Тому в світі постійно йде пошук культур, які при відносно незначних затратах давали б максимальний ефект на протязі довгого періоду
і при цьому не мали шкідливого впливу на екосистему. Крім того, бажано, щоб ці культури не займали площі, які доцільно використовувати для вирощування продовольчих культур.
На даний час в якості джерел енергії розглядають чотири групи
рослин: деревинні рослини швидкої ротації (тополя, верба, евкаліпт);
швидкоростучі багаторічні трав′янисті рослини (міскантус, тростина);
багатолітні дводольні рослини (горець сахалінський); однорічні рослини
(сорго).
Серед швидкоростучих деревинних порід значна увага приділяється тополі, яка вирощується, наприклад, в Швеції, Канаді, США тощо. Плантації тополі дозволяють отримувати приріст деревини у 30-40
м3/га. Але ця рослина має такі вади, як нестійкість до дії шкідників,
наявність пожеженебезпечного алергена, яким є тополиний пух, а також необхідність викорчовувати пеньки і підготувати ґрунт під наступну партію саджанців.
Останні роки в деяких країнах все більше уваги приділяється вирощуванню такої рослини як швидкоростучі багаторічні трав′яністі рослини, зокрема Міскантус гігантеус.
Міскантус – це багаторічна рослина сімейства злакових з добре розбудованою кореневою системою, яка сягає до 2,5 м в глиб землі. Ці
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рослини мають висоту у 80-200 см, вони утворюють великі, доволі рихлі деревини з повзучим корінням. Така коренева система сприяє дуже доброму використанню елементів живлення і води. Представники
цього роду розповсюджені в тропічній, субтропічній та тепло помірній
зонах Азії, Африки та Австралії. Вини невибагливі до якості ґрунту, але
їх бажано не вирощувати на пісках і важких глинах. Зазвичай ростуть
на перезволожених ділянках, але можуть рости в сухих місцях.
Незважаючи на те ., що ця рослина має походження з районів з
високою температурою і великою вологістю, розроблено сорти, які можуть успішно рости в умовах Західної та Східної Європи.
Міскантус використовують як декоративну рослину і висаджують
на берегах водоймищ, біля газонів, в рокаріях тощо.
Порівняно недавно вченими та практиками Європи і України була
привернена увага практиків до використання міскантуса в якості перспективного біоенергетичного палива.
В зв′язку з тим, що для практичних цілей в якості енергетичного
палива міскантус використовується порівняно недавно, дані щодо хаМатеріал для отримання енергії

Енергетична цінність, МДж/кг

Мазут

41,0

Кам′яне вугілля

27,0-30,0

Буре вугілля

27,0

Кора деревини

19,5

Деревина тополі

18,7

Міскантус

17,0-19,0

Солома

17,0

Сухий торф

14,7

рактеристик цієї рослини є недостатньо повними і мають деякі розбіжності, що загалом не впливає на характеристику цієї рослини.
Перш за все береться до уваги величина енергетичної цінності
спалювання біомаси міскантуса, яка знаходиться на рівні інших видів
палива, що видно з наведеної нижче таблиці:
Вважається, що при врожаї у 25 т сухої маси з одного гектара можна виробити стільки енергії, скільки з 12 тон вугілля, при спалюванні
врожаю з одного гектару виділяється стільки ж тепла, скільки дали б
15-20 тис. м3 газу.
Одна тонна паливних гранул з міскантусу еквівалентна 440 кг сирої нафти, 820 кг кам′яного вугілля, 515 м3 природного газу, 1,2 т деревини або 420 кг дизельного палива.
З точки зору практичного використання на підставі наявного дос56
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віду вирощування міскантуса можна відмітити такі його переваги у
порівнянні з іншими аналогічними енергоносіями:
- вимоги до внесення добрив у міскантуса є відносно малими. Азоту він потребує менше, ніж інші однорічні і багаторічні рослини;
- в Європейських умовах міскантус показує добру стійкість до
хвороб шкідників і тому не потрібно проводити заходи з хімічної обробки площ, що зменшує затрати і запобігає забрудненню навколишнього середовища;
- доволі проста посадка саджанців – можна пристосувати звичайну картоплесаджалку;
- англійці називають міскантус культурою «відкрити і закрити ворота» , після висадки кореневищ міскантус може рости на одному місці не менше 20 років.
- при виробництві біоетанолу використовувати міскантус вдвічі
вигідніше, ніж кукурудзи.
Збирати промисловий врожай міскантусу можна вже починаючи з
другого року, коли він дає 12-17 т/га. На третій рік врожай складає 25
т/га. Період з 4-го по 7-й роки є найбільш продуктивний – врожай досягає до 35 т/га. Враховуючи строки початку збирання врожаю міскантусу і деревини, вважають, що вирощувати цю рослину в 7-12 разів
більш ефективне, ніж вирощування лісу.
В Європі міскантус починає рости в квітні, коли температури ґрунту дорівнює 10-12 0С, а закінчує рости під впливом заморозків в листопаді. Температура, яка необхідна для початку вегетації, дорівнює від
+5 до +10 0С.
В Україні вирощуванням міскантусу займаються на Житомирщині, Харківщині, Хмельниччині, Черкащині тощо.
Крім вирощування міскантусу в якості енергетичного палива він
може бути використаний для таких цілей: для оформлення саду замість коркової мульчі, замість соломи для суничних культур, розмолочена та ферментована сировина
може служити як торф для садової
землі, може використовуватись як
будівельний матеріал-наповнювач.
Матеріал взято з відкритих
джерел інтернету.

57

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

