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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ КОМП’ЮТЕРІВ ВІД КІБЕРАТАКИ
ВІРУСУ-ВИМАГАЧА
В ПЕРІОД 27 ЧЕРВНЯ—04 ЛИПНЯ УКРАЇНА ПОСТРАЖДАЛА ВІД МАСШТАБНОЇ КІБЕРАТАКИ ВІРУСУ-ВИМАГАЧА PETYA.A

Рекомендації щодо захисту комп’ютерів від кібератаки
вірусу-вимагача
За даними СБУ, потрапляння шкідливого програмного забезпечення
Petya.A (відноситься до виду ШПЗ «ransomware», «шифрувальник», «локер»)
на ЕОМ під управлінням операційних систем Windows державних та комерційних структур відбувалося шляхом експлуатації вразливості MS17-010.
Головним призначенням ШПЗ зазначеного виду є шифрування усіх
файлів, що зберігаються на ЕОМ-жертви. Після виконання власного програмного коду виводиться повідомлення про перетворення файлів з пропозицією здійснити оплату ключа дешифрування для розблокування даних. На
сьогодні зашифровані дані, на жаль, розшифруванню не підлягають. Триває
робота над можливістю дешифрування зашифрованих даних. Кошти, які
вимагають здирники не виплачувати - оплата не гарантує відновлення доступу до зашифрованих даних.
Рекомендації:
1. Якщо комп’ютер включений і працює нормально, але ви підозрюєте,
що він може бути заражений, ні в якому разі не перезавантажуйте його
(якщо ПК вже постраждав – також не перезавантажуйте його) – вірус
спрацьовує при перезавантаженні і зашифровує всі файли, які містяться на
комп’ютері.
2. Збережіть всі файли, які найбільш цінні, на окремий не підключений
до комп’ютера носій, а в ідеалі – резервну копію разом з операційною системою.
3. Для ідентифікації шифрувальника файлів необхідно завершити
всі локальні задачі та перевірити наявність наступного файлу :
C:\Windows\perfc.dat. Також для попередження шифрування потрібно
створити файл C:\Windows\perfc.dat з атрибутом «тільки для читання».
Перед початком процеса шифрування вірус перевіряє наявність файлу
perfc.dat, якщо файл вже існує вірус завершує роботу і не шифрує файли.
4. Залежно від версії ОС Windows встановити патч з ресурсу: https://
technet.microsoft.com/ru-ru/library/security/ms17-010.aspx, а саме:
- для Windows XP - http://download.windowsupdate.com/d/csa/csa/
secu/2017/02/windowsxp-kb4012598-x86-customrus_84397f9eeea668b975c0c2cf9aaf0e2312f50077.exe
- для Windows Vista 32 bit - http://download.windowsupdate.com/d/
msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.0-kb4012598x86_13e9b3d77ba5599764c296075a796c16a85c745c.msu
-для Windows Vista 64 bit - http://download.windowsupdate.com/d/
msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.0-kb4012598x64_6a186ba2b2b98b2144b50f88baf33a5fa53b5d76.msu
- для Windows 7 32 bit - http://download.windowsupdate.com/d/
msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.1-kb40122124
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x86_6bb04d3971bb58ae4bac44219e7169812914df3f.msu
- для Windows 7 64 bit - http://download.windowsupdate.com/d/
msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.1-kb4012212x64_2decefaa02e2058dcd965702509a992d8c4e92b3.msu
- для Windows 8 32 bit - http://download.windowsupdate.com/c/
msdownload/update/software/secu/2017/05/windows8-rt-kb4012598x86_a0f1c953a24dd042acc540c59b339f55fb18f594.msu
- для Windows 8 64 bit - http://download.windowsupdate.com/c/
msdownload/update/software/secu/2017/05/windows8-rt-kb4012598x64_f05841d2e94197c2dca4457f1b895e8f632b7f8e.msu
- для Windows 10 32 bit - http://download.windowsupdate.com/c/
msdownload/update/software/secu/2017/03/windows10.0-kb4012606x86_8c19e23de2ff92919d3fac069619e4a8e8d3492e.msu
- для Windows 10 64 bit - http://download.windowsupdate.com/c/
msdownload/update/software/secu/2017/03/windows10.0-kb4012606x64_e805b81ee08c3bb0a8ab2c5ce6be5b35127f8773.msu
- See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/
view/3643#sthash.fI6Aqvwn.dpuf
Знайти посилання на завантаження відповідних патчів для інших
(менш розповсюджених та серверних версій) OC Windows можна за адресою:
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/security/ms17-010.aspx
Якщо з якоїсь причини ви не можете застосувати оновлення, можливим
рішенням для зменшення атаки є відключення SMBv1 по кроках, задокументованих у https://support.microsoft.com/ru-RU/help/2696547/how-to-enableand-disable-smbv1-smbv2-and-smbv3-in-windows-and-windows
5. Переконатися, що на всіх комп'ютерних системах встановлене антивірусне програмне забезпечення функціонує належним чином та використовує актуальні бази вірусних сигнатур. За необхідністю встановити та оновити антивірусне програмне забезпечення.
6. Для зменшення ризику зараження, слід уважно відноситися до всієї
електронної кореспонденції, не завантажувати та не відкривати додатки у
листах, які надіслані з невідомих адрес. У випадку отримання листа з відомої
адреси, який викликає підозру щодо його вмісту — зв’язатися із відправником та підтвердити факт відправки листа.
7. Зробити резервні копії усіх критично важливих даних.
8. Коли користувач бачить «синій екран смерті», дані ще не зашифровані, тобто вірус ще не дістався до головної таблиці файлів. Якщо комп’ютер
перезавантажуються і запускає check Disk, негайно вимикайте його. На
цьому етапі ви можете витягнути свій жорсткий диск, підключити його до
іншого комп’ютера (тільки не у якості завантажувального тому) і скопіювати
файли.
9. Для унеможливлення шкідливим ПЗ змінювати MBR (в якому в даному випадку і записувалась програма-шифрувальник) рекомендується встановити одне з рішень по забороні доступу до MBR:
• рішення Cisco Talos https://www.talosintelligence.com/mbrfilter, вихідні
коди доступні тут https://github.com/Cisco-Talos/MBRFilter
• зріле рішення Greatis http://www.greatis.com/security/
• свіже рішення SydneyBackups https://www.sydneybackups.com.au/
sbguard-anti-ransomware/.
5
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Довести до працівників структурних підрозділів зазначену інформацію
та рекомендації, не допускати працівників до роботи із комп’ютерами, на
яких не встановлено вказані патчі, незалежно від факту підключення до локальної чи глобальної мереж.
Слід ззначити, що існує можливість спробувати відновити доступ до
заблокованого зазначеним вірусом комп’ютера з ОС Windows.
Оскільки зазначене ШПЗ вносить зміни до МBR запису із-за чого замість
завантаження операційної системи користувачу показується вікно з текстом
про шифрування файлів.
Ця проблема вирішується відновленням MBR запису. Для цього існують
спеціальні утиліти. Можна використати для цього утиліту «Boot-Repair». Інструкція https://help.ubuntu.com/community/Boot-Repair
Потрібно завантажити ISO образ «Boot-repair» https://sourceforge.net/p/
boot-repair-cd/home/Home/
Потім за допомогою однієї з вказаних в інструкції утиліт створюємо Live
-USB (можна використовувати Universal USB Installer).
Завантажитись зі створеної Live-USB та далі слідувати інструкції з
відновлення MBR запису.
Після цього Windows завантажується нормально. Але більшість файлів з
розширеннями doc, dox, pdf, і т.д. будуть зашифровані. Для їх розшифрування потрібно чекати поки буде розроблено дешифратор, радимо завантажити
потрібні зашифровані файли на USB-носій або диск для подальшого їх розшифрування та перевстановити операційну систему.
З досвіду СБУ, в окремих випадках відновити втрачену інформацію
можна за допомогою програми ShadowExplorer, але це стане можливим лише
тоді, коли в операційній системі працює служба VSS (Volume Shadow Copy
Service), яка створює резервні копії інформації з комп’ютера. Відновлення
відбувається не шляхом розшифрування інформації, а за допомогою резервних копій.
Додатково рекомендуємо адміністраторам мереж:
1. Заблокувати запити до наступних ресурсів в мережі Інтернет (дужки
біля точок вставлені, щоб не було гіперпосилань):
- 84.200.16[.]242
- 111.90.139[.]247
- 185.165.29[.]78
- 95.141.115[.]108
- 84.200.16[.]242/myguy.xls
- http://french-cooking[.]сom/myguy.exe
2. Якщо в мережі вже є заражені робочі станції або сервери необхідно
відключити (як мінімум на період перевірки) TCP-порти 1024-1035, 135 і
445.
3. Заблокувати використання облікових записів локальних адміністраторів та адміністраторів домену на робочих станціях, заборонивши для них
повноваження локального та віддаленого керування (https://
technet.microsoft.com/windows-server-docs/security/securing-privilegedaccess/securing-privileged-access)
4. Задіяти безкоштовний мережевий сервіс Local Administrator Password
Solution (LAPS) для генерації динамічно-змінюваних паролів адміністраторів
( https://technet.microsoft.com/en-us/security/jj653751 або
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http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46899).
5. Налаштувати групові політики безпеки AppLocker на контроль списку
додатків на робочих станціях (https://technet.microsoft.com/en-us/library/
dd723678(v=ws.10).aspx).
6. Скористатись безкоштовним рішенням для запобігання атак 0-дня
(http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50766 и http://
www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50766).
7. У зв’язку з тим, що в ході свого поширення мережею вірус використовує PsExec, доцільно застосувати SIGMA-правило для виявлення використання PsExec, воно може бути автоматично конвертуване в запит Splunk і ElasticSearch, наприклад:
title: PsExec tool execution on destination host
status: experimental
description: Detects PsExec service installation and execution events
(service and Sysmon)
author: Thomas Patzke
reference: www.jpcert.or.jp/english/pub/sr/ir_research.html
logsource:
product: windows
detection:
service_installation:
EventID: 7045
ServiceName: 'PSEXESVC'
ServiceFileName: '* \ PSEXESVC.exe'
service_execution:
EventID: 7036
ServiceName: 'PSEXESVC'
sysmon_processcreation:
EventID: 1
Image: '* \ PSEXESVC.exe'
User: 'NT AUTHORITY \ SYSTEM'
condition: service_installation or service_execution or sysmon_processcreation
falsepositives:
- unknown
level: low
Додатково до зазначених рекомендацій можна скористатися рекомендаціями антивірусних компаній:
І. https://eset.ua/download_files/news/ESET_Recommendations_v2.0.pdf
1. Якщо інфікований комп’ютер увімкнений, не перезавантажуйте та не
вимикайте його!
a) Виконайте створення логу за допомогою програми ESET Log Collector:
Завантажте утиліту ESET Log Collector: http://eset.ua/ua/download/utility?
name=logcollector Переконайтеся в тому, що встановлені всі галочки у вікні
«Артефакти для збору». У вкладці «Режим збору журналів ESET» встановіть:
«Вихідний двійковий код із диска». Натисніть на кнопку: «Зібрати».
Надішліть архів з журналами на електронну адресу support@eset.ua.
b) У продуктах ESET увімкніть сервіс ESET Live Grid, а також виявлення
7
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потенційно небажаних та небезпечних додатків. Дочекайтеся оновлення сигнатур до версії 15653 та проскануйте ПК.
2. Якщо комп’ютер вимкнений, не вмикайте його! Для збору інформації,
яка допоможе написати декодер, перейдіть до виконання пункту 3, для сканування системи перейдіть до пункту 4.
3. З уже інфікованого комп'ютера (який не завантажується) потрібно
зібрати MBR для подальшого аналізу. Зібрати його можна за допомогою цієї
інструкції: • Завантажте ПК з ESET SysRescue Live CD або USB (створення
описано в Додатку 1). • Надайте згоду з умовами ліцензії використання. •
Натисніть CTRL+ALT+T (відкриється термінал). • Напишіть команду "parted l" без лапок, параметром є маленька буква "L" та натисніть . • Перегляньте
список дисків та ідентифікуйте заражений (повинен бути один з /dev/sda). •
Введіть команду "dd if=/dev/sda of=/home/eset/petya.img bs=4096
count=256" без лапок, замість "/dev/sda" використовуйте диск, який визначили в попередньому кроці, та натисніть (файл /home/eset/petya.img буде
створений). • Підключіть USB-флешку і скопіюйте файл /home/eset/
petya.img. • Комп'ютер можна вимкнути. • Надішліть файл petya.img на електронну адресу support@eset.ua.
ІІ. http://zillya.ua/ru/epidemiyaМетоди протидії зараженню:
1. Відключення застарілого протоколу SMB1. Інструкція з відключення
SMB1 в TechBlog компанії Microsoft: https://blogs.technet.microsoft.com/
filecab/2016/09/16/stop-using-smb1/
2. Установлення оновлень безпеки операційної системи Windows з Microsoft Security Bulletin MS17-010: https://support.microsoft.com/en-us/
help/4013389/title
3. Якщо є можливість відмовитися від використання в локальній мережі
протоколу NetBios (не використовувати для організації роботи мережеві папки і мережеві диски), в Брандмауері локальних ПК і мережевого обладнання
заблокувати TCP/IP порти 135, 139 та 445
4. Налаштуйте антиспам системи вашої електронної пошти, щоб
відфільтрувати всі потенційно шкідливі вхідні повідомлення. Визначте конкретні обмеження розширення файлів у вашій поштовій системі.
5. Переконайтеся, що додатки з наступними розширеннями містяться в
чорному списку: .js, .vbs, .docm, .hta, .exe, .cmd, .scr та .bat. Крім того,
обробляйте ZIP архіви в отриманих повідомленнях з особливою обережністю.
6. Регулярне резервне копіювання ваших файлів,
III. https://www.symantec.com/
За рекомендаціями антивірусної компанії Symantec, для встановлення
факту зараження комп’ютеру шифрувальником файлів, необхідно завершити всі локальні задачі та перевірити наявність наступного файлу
С:\Windows\perfc/
Крім того, як швидкий спосіб унеможливлення подальшого поширення
вірусу, поки будуть встановлені патчі з п. 4, доцільним є примусове створення в дисковій директорії С:\Windows\ текстового файлу perfc, і встановлення для нього атрибуту «тільки для читання».
IV. https://www.romadcyber.com
Можливі сценарії відновлення даних:
1. В ручному режимі:
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- Пошук файлів на жорсткому диску по сигнатурам, при цьому ім’я
файлів не відновлюється. Можливо лише тільки для нефрагментованих
файлів.
- Пошук файлових записів по сигнатурі FILE, отримання списку кластерів, які належать файлу, таким способом відновлюється дані та ім’я
файлів.
- Метод відновлення вибіркових файлів за допомогою відновлення нерезидентного списку секторів, що належать файлу (Data Runs). Даний метод
базується на наступній концепції: виконується пошук кластера, що містить
вихідний файл (пошук здійснюється за сигнатурою), далі номер цього кластера використовується для пошуку нерезидентного списку секторів, що
належать файлу.
За допомогою описаних методів, можливо відновити файли більшого
розміру, які не можна відновити за допомогою пошукового запиту за сигнатурою та автоматичними засобами.
- Відновлення MBR можливо за командою "bootrec/FixMbr" до перезавантаження системи (Vista +, у випадку з Windows XP можна використовувати команду "fixmbr").
- Відновлення MBR після перезавантаження, але до шифрування. Необхідно видалити оригінальний MBR з 34 секторів (0x4400 зсув на диску, розмір 0x200) розшифровувати (xor 0x07) і записати в початок диска.
2. Напівавтоматичний сценарій відновлення:
Ця проблема вирішується відновленням MBR запису. Використовуємо
для цього утиліту «Boot-Repair».
Потрібно завантажити ISO образ «Boot-repair»:
https://sourceforge.net/p/boot-repair-cd/home/Home/
Потім за допомогою однієї з вказаних в інструкції утиліт створюємо Live
-USB (як приклад Universal USB Installer). Завантажитись зі створеної LiveUSB та далі слідувати інструкції з відновлення MBR запису.
3. Автоматичний сценарій відновлення даних:
- У тому випадку, якщо фейковий chkdsk Petya відпрацював за своїм
сценарієм, то шанси щодо до відновлення даних, на даний час, достатньо
малі.
- У тому випадку, якщо живлення комп’ютера було відключено, то рекомендуємо підключити HDD до другого (не враженого) PC та запустити RStudio або GetDataBack.
Нагадуємо, що при зараженні системи з використанням ШПЗ «PSEXEC»
в директоріях Windows можуть присутні наступні файли:
«c:\Windows\perfc.dat»
«c:\Windows\dllhost.dat»
Також для зупинки розповсюдження даного шкідливого ПЗ необхідно
заблокувати запуск ПЗ «PSEXEC.EXE» за допомогою засобів локальної або
групової політики безпеки на потенційно уразливих машинах, а також, якщо
можливо, заблокувати або вимкнути дистанційний доступ до WMI.
В ході дослідження та відповідно до інформації від компетентних вірусних аналітиків було виявлено особливість, що дозволяє запобігти зараженню
через PsExec та WMI. Для цього достатньо створити пустий файл
"c:\Windows\Perfc".
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V. http://www.microsoft.com
Антивірусне програмне забезпечення Microsoft виявляє та захищає від
вірусу Petya.A. Попередній аналіз показав, що вірус використовує декілька
методів для розповсюдження, включаючи ті, що були задіяні в оновленні
безпеки (MS17-010), раніше наданому для всіх платформ від Windows XP до
Windows 10.
На разі, Windows Defender, System Center Endpoint Protection та Forefront Endpoint Protection визначили ці загрози як Ransom:Win32/Petya.
Переконайтеся, що ваша встановлена версія є однією з перечислених чи
більш пізньою:
Встановлена версія загрози: 1.247.197.0
Версія створена о 12:04:25 PM : Вівторок, 27 червня, 2017
(Тихоокеанський час)
Останнє оновлення: 12:04:25 PM : Вівторок, 27 червня, 2017
(Тихоокеанський час)
Крім того, безкоштовний Сканер безпеки Microsoft Safety Scanner
http://www.microsoft.com/security/scanner/ розроблений для виявлення цієї
загрози, а також для виявлення багатьох інших. Якщо ви використовуєте
антивірус не від корпорації Microsoft, будь-ласка, зверніться до компаніїпровайдера.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/
view/3659#.8eieKyoR.dpbs
Служба безпеки України
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РОБОЧА ЗУСТРІЧ З ПИТАНЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
15 червня 2017 року Церковну кредитну спілку "Анісія" з ознайомчим візитом
відвідали працівники Національного банку України та проекту USAID
"Трансформація фінансового сектору".
Метою візиту було ознайомлення з потребами кредитних спілок, зокрема щодо
рефінансування, гарантування вкладів, розширення членства, впровадження саморегулювання в системі кредитних спілок.
Представники Національного банку мали можливість поспілкуватись з практиками, які мають багаторічний досвід роботи в системі кредитних спілок.
Голова спостережної ради церковної кредитної спілки "Анісія" професор, доктор економічних, наук завідувач кафедри Національного університету "Львівська
політехніка" Козик Василь Васильович зазначив: "Кредитні спілки на даний час
залишаються єдиним джерелом надання фінансових послуг в сільській місцевості.
Вони ставлять перед собою мету розвинути той регіон, в якому здійснюють свою
діяльність. Всі орієнтовані на отримання прибутку комерційні фінансові структури
(банки та фінансові компанії) дбають про швидкий сьогоденний дохід та не будують довгострокових планів співпраці з місцевою громадою. Лише кредитні спілки,
створені людьми для людей можуть забезпечити відповідальне та взаємовигідне фінансування. Можливість відкритого діалогу та відвертої розмови з одним з регуляторів ринку фінансових послуг є цінним та надзвичайно важливим. Оскільки лише
так можна донести інформацію про реальний стан справ та врахувати те це при
розробці майбутніх регуляторних актів."
Керівник управління юридичного департаменту Національного банку Україна
Козлова Ольга Іванівна відмітила: "Думка практиків є важливою при розробці нової редакції проекту Закону України "Про кредитні спілки".
Фото з події можна переглянути у нашій галереї.
ЦКС «Анісія»
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ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ЦЕРКОВНОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "АНІСІЯ"
ВОЛОДИМИР СИДОРОВСЬКИЙ: "МИ ПОКАЗУЄМО ЕФЕКТИВНУ
РОБОТУ"
Пропонуємо ознайомитись з інтерв’ю Голови правління Церковної
Кредитної Спілки "Анісія" Володимира Михайловича Сидоровського
Фінансово-економічному тижневику "Україна Бізнес Ревю"
Володимир
Михайлович
Сидоровський,
Голова правління Церковної кредитної спілки
«Анісія», номінант IV Міжнародної презентації
інформаційно-аналітичного довідника «Альманах
финансовых услуг-2016» по версії Видавничого
Дому «Україна Бізнес», розповів про діяльність
однієї з найуспішніших кредитних спілок
Західної України.
- Володимире Михайловичу, розкажіть, будь
ласка, з чого почалася історія ЦКС «Анісія».
- З 1992 року представники української діаспори з
Канади та США приїжджали в Україну ділитися
досвідом того, як в період між Першою та Другою
світовими війнами українці, котрі емігрували за
океан, створювали кредитні спілки. Кредитівки, як їх тоді називали,
створювалися не від доброго життя: діючі фінансові інституції Канади та
США не бажали мати справу з емігрантами без стабільної роботи та застави.
Взаємне кредитування серед українців-переселенців, багато з яких були
членами кредитних кооперативів в Україні на початку ХХ століття, стало чи
не єдиним джерелом коштів для того, аби розпочати власну справу. Схожа
ситуація була в Україні в першій половині 90-х років: банківська система
лише формувалася, каси взаємодопомоги на підприємствах ліквідувалися,
кредити могли отримати лише представники великого бізнесу, а фізичні
особи не мали жодного доступу до фінансів. У 1995 році за ініціативи
правлячого священика з Кам'янки-Бузької, отця Максимовича, було
розпочато підготовку установчих зборів кредитної спілки. Священик знав
про роботу кредитних спілок не з книжок - до 1939 року він був головою
кредитівки на Львівщині. І вже 13 листопада 1995 року при Українській
православній автокефальній церкві розпочала свою діяльність Церковна
Кредитна Спілка «Анісія». Наш патрон - Великомучениця Анісія, визнана
католицьким і православним світом, постраждала за відродження
християнства у 2000-х роках і похована в Солоніках.
- А як розгорталася діяльність спілки далі?
- До 2001 року, до прийняття Закону України «Про кредитні спілки», всі
вони були зареєстровані як громадські організації, що залучали паї та
видавали позики. Після прийняття профільного закону та створення
регулятора, Держфінпослуг, настала нова ера: перереєстрація, ліцензування,
нормативи та інші вимоги. У 2004 році «Анісія» була першою кредитною
спілкою, яка перереєструвалася відповідно до нового закону. За час
існування спілки ми пережили деномінацію грошової одиниці України в
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1996 році (максимальний кредит, який видавався позичальнику, становив 1
млрд купоно-карбованців), девальвацію гривні у 1998, 2008 та 2014-2015
роках. Наприкінці 90-х років ми спеціалізувалися на кредитах до зарплати
та класичному споживчому кредитуванні, тобто видачі кредитів на
придбання побутової техніки та ремонти. Починаючи з середини 2000-х
років, кредитна спілка, усвідомлюючи те, що потреби членів спілки не
обмежуються
телевізорами
та
холодильниками,
почала
розвивати
кредитування підприємців, які прагнули започаткувати чи розширити
бізнес, працювати з жителями села. У 2006 році, ще до того, як
енергоефективність визнали проблемою загальнодержавного масштабу, за
результатами тривалих переговорів з міською та обласною владою Церковна
кредитна спілка «Анісія» в співпраці з місцевими банками та кредитними
спілками почала видавати кредити в рамках унікальної для України обласної
програми
«Кредитування
заради
впровадження
енергоефективних
технологій». У подальшому ця програма стала взірцем для інших областей.
Починаючи з капіталу спілки в ___ купоно-карбованців (__ гривень),
кредитна спілка мала на кінець 2016 року 32 мільйони активів. Фактично
нині ми повернулися до докризових показників 2008 року.
- Ми зустріли вас на «Агропорт Захід Львів 2017». Діяльність
«Анісії»
якимсь
чином
дотична
до
агропромисловості?
- «Анісія» активно працює з аграріями. Маючи досвід участі у програмах
енергозбереження, ми звернулися до адміністрації, до департаменту
агропромислового комплексу Львівщини, з пропозицією розробити таку ж
програму відшкодування відсотків для аграріїв у кредитних спілках,
особливо у нас, і це було зроблено. Два роки тому відсоткова ставка
становила 30% Нацбанку, наш кредит - під 32%, річний кредит фермеру,
який скористався програмою, вийшов 2% річних. А це кредит на рівні
євростандартів. «Анісія» надає комерційні кредити на сільськогосподарські
цілі, кредити для ведення фермерських господарств та особистих селянських
господарств. Ми проводимо зустрічі, ярмарки, двічі брали участь в
«Агропорті». Люди, дізнавшись про нас, можуть скористатися нашими
послугами, що вони і роблять.
- Чи можете пригадати якусь важку ситуацію, що торкнулася
«Анісії»
і
яку
вам
вдалося
успішно
подолати?
- Н а й б і л ь ш е вплинула на нас економічна криза 1997-1998 років. Багато
людей фінансово постраждали, відповідно і ми мали велику заборгованість.
Коли клієнт приходить, щоб забрати кошти, а їх немає, бо вони в кредитах,
це дуже проблематично. Але працювати треба було далі, потрібно повертати
людям гроші. Дуже дякуємо священикам, які нас духовно, морально
підтримали, це дало нам наснаги. Дякуючи Богові, ми зі всіма
розрахувалися. Залишилось декілька кредитів, які довелося списати через
боргові зобов'язання. Але ми змогли зберегти незаплямованою свою
репутацію. Така ситуація навчила нас, як кажуть в народі, відкладати на
чорний день, щоб забезпечити свою стабільність, тому протягом всіх років
роботи весь дохід кредитної спілки ми спрямовували на збільшення капіталу.
На даний час резервний капітал становить 25% активів; таких показників
немає в жодному з банків.
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- Як на вашу думку, що вирізняє «Анісію» з-поміж інших подібних
фінансових
установ?
- Наша кредитна спілка - це громада, установа людей для людей. Персонал
повинен дотримуватися багатьох законодавчих вимог та інструкцій, але до
нас приходять не тільки для того, щоб вкласти кошти чи взяти кредит, а щоб
поспілкуватися, розказати про свої проблеми, особливо це стосується
старшого покоління; розповісти, як їхні внуки в школі вчаться, якою
хворобою перехворіли. Така співпраця з людьми і є філософією самої
кредитної кооперації, вона викликає довіру. Ми маємо постійних вкладників
і позичальників. У нас є люди, які брали більше 30 разів кредити. Також
наша кредитна спілка - це своєрідний міст між містом і селом, що зводиться
у процесі підвищення рівня життя населення. Ретельний підхід до
позичальників, увага до вкладників, капіталізація та прозорість у фінансах рецепт того, що фінансова установа зможе завжди виконувати свої
зобов'язання. На сьогодні немає жодної людини, перед якою «Анісія» не
виконала б свої зобов'язання. Як колись сказав один із членів правління
Національного банку України на Форумі кредитних спілок: «У кредитних
спілках я бачу фінансистів з людським обличчям».
- Володимире Михайловичу, а які плани «Анісії» на найближче
майбутнє?
- Хочемо змінити законодавство, покращити його відповідно до
європейських вимог стосовно капіталу, послуг, які ми надаємо, участі у
фонді гарантування, щоб люди були впевнені - їхні кошти не пропадуть. Все
це виписано у новому законі, який вже пройшов перше читання у Верховній
Раді, а тепер проходить економічну експертизу, дослідження. Це наше
майбутнє. Коли ми вже будемо знати більше про свої можливості, тоді і
розширимо свою сферу послуг. Але, по суті, ми і нині показуємо ефективну
роботу. Перед тим як запустити новий продукт, ми адаптовуємо його до
місцевих умов. Адже основна мета, щоб це було вигідно людям. ©
Підготувала Марта Кулій
Фінансово-економічний тижневик "Україна Бізнес Ревю" №19-20 (1400-1401), 22 травня 2017 року
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ USAID «КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ВИРОБНИКІВ» (САР)

Підписано Меморандум про співпрацю
В рамках Проекту USAID "Кредитування сільськогосподарських виробників" (КЕП) в
Україні, з метою збільшення кредитування малих і середніх сільськогосподарських
виробників кредитними спілками, 17 травня 2017 р. було підписано Меморандум про
співпрацю між Всесвітньою Радою кредитних спілок (WOCCU ) та компанією Strategia &
Sviluppo Consultants Ukraine (SSCU), відповідно до якого, компанія
SSCU надасть
кредитним спілкам - учасникам Робочої групи КЕП безкоштовний доступ до новітніх
інструментів програми «AgriAnalytica» та сприятиме адаптації даного програмного продукту
для потреб кредитних спілок та їх членів. Використання програми «AgriAnalytica» допоможе
кредитним
спілкам
покращити
ефективність
процедур оцінки
позичальниківсільгоспвиробників (бізнес-планування, оцінка ризиків, аналіз прогнозної та фактичної
діяльності, тощо), а також сприятиме збільшенню та покращенню якості агропортфеля КС.

Співпраця проектів USAID та НБУ
30 травня 2017 року відбулася спільна зустріч проектів USAID «Трансформація
фінансового сектору» (FST), «Кредит для сільськогосподарських виробників» (CAP) та
представників Національного банку України, предметом якої було ознайомлення із кращими
практиками регулювання кредитних спілок.
Одним з питань, що обговорювалися, була імплементація вимог Директиви ЄС
2013/36 (Директива про «вимоги до капіталу кредитної установи»). Міжнародний
консультант Павел Гржесік розповів про роботу Групи Європарламенту з питань кредитних
спілок (European Parliament Credit Union Interest Group), зокрема про дискусії щодо
непоширення на кредитні спілки Директиви 2013/36 в частині вимог до капіталу.
Крім того, учасники зустрічі обговорили питання саморегулювання кредитних спілок
та діяльності центральних (об'єднаних) кредитних спілок.

Візит в Україну пана Райана Донована, Головного спеціаліста з адвокації
Національної асоціації кредитних спілок (CUNA), США
На запрошення Проекту КЕП з 30 травня по 1 червня відбувся візит в Україну пана
Райана Донована, Головного спеціаліста з адвокації Національної асоціації кредитних спілок
(CUNA), США. В рамках цього візиту 30 травня 2017 року пан Райан Донован спільно з
директором Проекту КЕП Евою Сержиньскою та спеціалістами Проекту Віталіною Куцибою
та Наталією Ходько відвідали Першу всеукраїнську кредитну спілку для ознайомлення з
діяльністю КС, що працює в різних регіонах країни. На зустрічі обговорювалися питання
поточної ситуації на ринку кредитних спілок, недосконалість законодавства та складності,
що негативно впливають на діяльність кредитівок. Голова правління кредитної спілки Олеся
Шніцер висловила впевненість, що активна підтримка Проектом КЕП спільно з
міжнародними експертами ринку кредитних спілок в Україні матиме позитивний вплив як
на вирішення їх нагальних потреб, так і на загальний імідж українських кредитівок в
цілому.
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Також в рамках візиту 31 травня 2017
року Проектом КЕП був організований
Круглий стіл із питань оподаткування на
основі
досвіду
застосування відповідної
політики регуляції для кредитних спілок США.
На чолі з Директором Проекту та доповідачем
Райаном Донованом, у заході, який відбувся у
приміщенні Київської торгово-промислової
палати, взяли участь чільні представники
Нацкомфінпослуг, НБУ, Міністерства фінансів
України,
обох всеукраїнських
асоціацій
кредитних спілок, партнерського Проекту
USAID «Трансформація фінансового сектору»,
а також експерти з ірландської та польської
асоціацій кредитних спілок. Пан Донован надав докладну інформацію про американську
систему кредитних спілок, підкреслюючи найостанніші тенденції в їх еволюції, а також
наочно продемонстрував, як - і завдяки чому - відновлювались і зростали КС після
фінансової кризи. Крім того він зупинився на принципах функціонування системи захисту
вкладів, підкреслюючи ринкову роль і позицію американських кредитних спілок на
фінансовому ринку країни. У своїй презентації американський експерт розповів про
формування і аргументування позиції Конгресу США щодо оподаткування кредитних спілок
і визнання їх статусу як некомерційних установ у США, яка не змінилась впродовж всіх
років, починаючи з середини 1930-х років! Ця
світова практика сприятливої податкової
політики
була
унаочнена
аналогічними
прикладами з інших юрисдикцій, де кредитні
спілки успішно розвиваються й займають
помітне місце на фінансових ринках, як-от в
Ірландії, Великій Британії, Молдові. Подальша
дискусія була зосереджена на діяльності
системи
кредитної
кооперації
у
США,
принципах оподаткування, питаннях щодо
статусу некомерційної установи, а також
можливості обслуговування юридичних осіб.
Не залишились поза межами обговорення й
українські юридичні та фінансові ринкові
реалії. Круглий стіл із питань оподаткування, безумовно, позитивно вплине на майбутні
дискусії у Верховній Раді щодо нового проекту Закону про кредитні спілки та подальшу
дискусію з приводу моделі оподаткування кредитних спілок, сприятливої для їх розвитку як
важливих некомерційних установ на українському фінансовому ринку.

На завершення свого візиту 1 червня
2017 року Райан Донован провів семінар із
адвокації, організований Проектом КЕП.
Представникам ринку кредитних спілок було
надано докладну інформацію про принципи
адвокації, стратегії та методи лобіювання, які
успішно
застосовуються
американськими
кредитними спілками, їх асоціаціями задля
створення більш сприятливого середовища для
роботи та подальшого розвитку кредитних
спілок - зокрема, у напрямку вдосконалення
обслуговування своїх членів через усунення
регулятивних
бар'єрів
і
розширення
повноважень і можливостей самих кредитних
спілок. Презентація викликала бурхливу дискусію щодо застосування американської
практики лобіювання в реаліях української політичної ситуації та наявної практики
лобіювання, орієнтованих, здебільшого, на політичних діячів України. Цікаво, що
комерційне кредитування і залучення зовнішніх джерел підтримки ліквідності для
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кредитних спілок стали тими питаннями, які
викликали
безпосередню
зацікавленість
присутніх,
поряд
із
обговоренням
можливостей
застосування
інструментів
адвокації в українському контексті. Адже саме
на ці виклики потрібно знайти ефективні
відповіді в контексті політичної та економічної
ситуації в країні.

Зустріч учасників Робочої групи Проекту «Кредитування сільгоспвиробників
(КЕП) в Україні» в м. Стрий, Львівської області
На запрошення кредитної спілки «Вигода» 08-09 червня 2017 року відбулася зустріч
учасників Робочої групи Проекту «Кредитування сільгоспвиробників (КЕП) в Україні» в м.
Стрий, Львівської області. В рамках цієї зустрічі представники кредитних спілок взяли
участь в Конференції з питань економічної
самоорганізації «Мільйон з гектара», що була
організована
Стрийською
кредитною
ініціативою з метою створення майданчика
для збільшення ефективності співпраці між
представниками різних форм кооперації. Під
час
Конференції
учасники
отримали
інформацію щодо практики створення та
організації
роботи
сільськогосподарських
кооперативів, ознайомились з успішним
досвідом реалізації державних і регіональних
програм підтримки дрібних агровиробників,
одержали інформацію про новітні сфери та
галузі аграрного сектору країни, отримали
можливість налагодити нові бізнес-зв'язки, а також оцінити перспективи впровадження
нових кредитних продуктів та збільшення фінансування галузі.
Крім того, 9 червня Проектом КЕП спільно із всеукраїнськими асоціаціями кредитних
спілок (ВАКС та НАКСУ) був проведений практичний тренінг, на якому учасники Робочої
групи КЕП мали нагоду ознайомитись із онлайн-платформою «AgriAnalytiсa» - проектом
італійської компанії Strategia e Sviluppo Consultants Ukraine, яка спеціалізується на розробці
корисних програм для українських фермерів. Завдяки підписаному Меморандуму про
співпрацю між Проектом та компанією кредитні спілки - учасники Робочої групи КЕП
отримали можливість не лише ефективно використовувати цю програму для оцінки ризиків
агрокредитування, а й ефективно допомагати фермерам кваліфіковано готувати бізнесплани їх діяльності, визначати планові виробничі витрати та доходи, прогнозувати
помісячний рух грошових коштів, аналізувати планову та фактичну ефективність
виробництва, формувати якісний пакет документів для отримання кредитів.
На завершення учасники Робочої групи відвідали VIII-й Великий Карпатський
Ярмарок «Стрий-Органік-Фест» - справжнє свято виробників органічної продукції.
Переглянути інші фото можно у галереї за посиланням
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Досвід Молдови у сфері регулювання сектору кредитних спілок
Досвід Молдови у сфері регулювання сектору кредитних спілок є дуже цікавим для
України, адже країни мають подібні проблеми та виклики на шляху до стійкого та
стабільного економічного розвитку. Саме тому Проект КЕП запросив пані Аліну Чеботарьов,
директора генерального управління колективних інвестицій та мікрофінансування
Національної комісії з фінансового ринку Республіки Молдова, яка 27 червня відвідала Київ
і зробила презентацію для членів і співробітників Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Презентація включала не тільки
інформацію про структуру та історію сектору кредитних спілок в Молдові, але й
висвітлювала також «гарячі теми» Угоди про Асоціацію між ЄС та Республікою Молдова,
звільнення кредитних спілок від податку на прибуток та членство юридичних осіб. Пані
Чеботарьов також зробила короткий огляд пруденційних і непруденційних норм нагляду за
діяльністю кредитних спілок і презентувала нові проекти змін до законодавства, що регулює
сектор кредитних спілок. Створення кращих можливостей для розвитку кредитних спілок і
надання послуг їх членам є головним завданням нового проекту закону, зареєстрованого в
Верховній Раді України, і кращий досвід Молдови може бути свідченням, наскільки
ефективними можуть бути нові правила для сектору кредитних спілок.

Проект USAID «Кредитування сільськогосподарських виробників»
Офіційна сторінка Проекту USAID «Кредитування сільськогосподарських виробників»
на сайті ВАКС
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ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ
НАЦКОМФІНПОСЛУГ
Дата

Тема звернення

05.05.2017 Щодо застосування
Ліцензійних умов
провадження
господарської
діяльності
з
н а д а н н я
фінансових послуг
(крім професійної
діяльності на ринку
цінних
паперів)
(далі – Ліцензійні
умови),
які
затверджені
п о с т а н о в о ю
Кабінету Міністрів
України
від
07.12.2016 № 913

Сутність роз′яснення

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
повідомляє
суб'єктів
господарювання,
які
провадять діяльність з надання послуг:
фінансового лізингу;
надання коштів у позику, в тому числі на
умовах фінансового кредиту;
надання гарантій та поручительств;
надання послуг факторингу;
довірчого управління фінансовими
активами –
та були внесені до 10.12.2016 в Державний
реєстр фінансових установ або реєстр осіб, які
не є фінансовими установами, але мають право
надавати
окремі
фінансові
послуги,
що
Ліцензійні умови застосовуються до зазначених
суб’єктів через шість місяців з дня набрання
чинності
постановою Кабінету Міністрів України від 07
.02.2016 № 913, тобто з 10.06.2017.
Звертаємо увагу, що до вищезазначених
суб’єктів господарювання, які після 10.06.2017
будуть
провадити
діяльність
із
надання
фінансових послуг без отримання ліцензії,
Нацкомфінпослуг
застосовуватиме
штрафні
санкції, передбачені пунктом 1 частини першої
статті 41 Закону України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових
послуг», а саме: запровадження діяльності на
ринках фінансових послуг, для якої законом
встановлені вимоги щодо одержання ліцензії та/
або реєстрації, без відповідної ліцензії та/або
реєстрації – у розмірі від 1000 до 10000
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян.
Нацкомфінпослуг
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Дата

Тема звернення

фінансових
05.05.2017 Для
компаній
(крім
управителів ФФБ
та ФОН), ломбардів
та юридичних осіб лізингодавців, які
за своїм правовим
статусом не є фінансовими установами
щодо плати за
видачу ліцензії (й)

Сутність роз′яснення
Увага! Дане роз’яснення може також використовуватись і для кредитних спілок! (прим.
ВАКС)
Відповідно до частини другої статті 14 Закону України «Про ліцензування господарської діяльності» (далі
– Закон про ліцензування) плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих
днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії(й). Тобто плата за видачу ліцензії(й) вноситься після прийняття позитивного рішення.
Частиною п’ятою зазначеної статті передбачено,
що плата за видачу ліцензії, що видана органом ліцензування, який є центральним органом виконавчої влади
або державним колегіальним органом, зараховується до
Державного бюджету України.
Нацкомфінпослуг зазначає реквізити для внесення плати за видачу ліцензії(й) у розпорядженнях
про видачу ліцензій, які публікуються на сайті Нацкомфінпослуг за посиланням /docs/.
Згідно з частиною третьою статті 14 Закону про
ліцензування, документом, що підтверджує внесення
плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку,
квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку.
Відповідно до підпункту 10 частини другої статті
16 Закону про ліцензування, несплата за видачу ліцензії
відповідно до частини другої статті 14 цього Закону є
підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії.
У зв’язку з вищезазначеним просимо направляти
копію документа, що підтверджує плату за видачу
ліцензій(ї) із супровідним листом у довільній формі
на
адресу
Нацкомфінпослуг:
01001,
м.
Київ,
вул. Б. Грінченка, 3.
Нацкомфінпослуг
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26.05.2017 Про забезпечення
реалізації персональних спеціальних
економічних та інших
обмежувальних
заходів
(санкцій)

Сутність роз′яснення
Відповідно до рішення Ради національної безпеки
та оборони України від 15.03.2017 «Про застосування
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом
Президента України від 15.03.2017 № 63 (далі – Рішення РНБО), Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
прийнято
розпорядження
від
06.04.2017
№
948 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11.05.2017 за № 590/30458), яким внесено зміни до розпорядження Нацкомфінпослуг від 22.12.2015 № 3378
«Про забезпечення реалізації персональних спеціальних
економічних
та
інших
обмежувальних
заходів
(санкцій)».
Зазначеними змінами передбачається:
інформування Нацкомфінпослуг про фінансові
операції на користь осіб, пов’язаних із банками, до яких
застосовуються обмежувальні заходи (санкції) згідно з
Рішенням РНБО, з урахуванням положень частини першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську
діяльність», протягом трьох робочих днів з дня здійснення таких фінансових операцій;
заборона суб’єктам господарювання, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг та у статутних капіталах яких є корпоративні права держави, розміщувати кошти в банках,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції).
Розпорядження набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, та діє протягом строку застосування санкцій.
Відповідно до Рішення РНБО до переліку юридичних осіб, до яких строком на один рік застосовуються
обмежувальні заходи (санкції), належать:
Публічне акціонерне товариство "СБЕРБАНК", код
згідно з ЄДРПОУ - 25959784, дата реєстрації 15.06.2001, місцезнаходження юридичної особи - м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46;
Публічне акціонерне товариство "ВіЕс Банк", код
згідно з ЄДРПОУ - 19358632, дата реєстрації 10.10.1991, місцезнаходження юридичної особи - м.
Львів, вул. Грабовського, буд. 11;
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний
комерційний промислово-інвестиційний банк", код
згідно з ЄДРПОУ - 00039002, дата реєстрації 26.08.1992, місцезнаходження юридичної особи - м. Київ, провулок Шевченка, буд. 12;
Публічне акціонерне товариство "ВТБ БАНК", код
згідно з ЄДРПОУ - 14359319, дата реєстрації 11.11.1992, місцезнаходження юридичної особи - м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд.
8/26;
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26.05.2017 Про забезпечення
реалізації персональних спеціальних
економічних та інших
обмежувальних
заходів
(санкцій)

Сутність роз′яснення
Публічне акціонерне товариство "БМ БАНК", код
згідно з ЄДРПОУ - 33881201, дата реєстрації 08.12.2005, місцезнаходження юридичної особи - м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122.
Відповідно до частини першої статті 52 Закону
України «Про банки і банківську діяльність» пов’язаними з банком особами є:
1) контролери банку;
2) особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;
3) керівники банку, керівник служби внутрішнього
аудиту, керівники та члени комітетів банку;
4) споріднені та афілійовані особи банку, у тому
числі учасники банківської групи;
5) особи, які мають істотну участь у споріднених та
афілійованих особах банку;
6) керівники юридичних осіб та керівники банків,
які є спорідненими та афілійованими особами банку,
керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та
члени комітетів цих осіб;
7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у
пунктах 1-6 цієї частини;
8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені
в цій частині, є керівниками або власниками істотної
участі;
9) будь-яка особа, через яку проводиться операція
в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку
здійснюють вплив під час проведення такої операції
особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні
та інші відносини.
Нацкомфінпослуг
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Сутність роз′яснення
Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
інформує, що надання фінансових послуг (укладення
договорів) після 10.06.2017 здійснюється на підставі
відповідної ліцензії, отриманої згідно з Ліцензійними
умовами 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).
Для отримання ліцензій на: надання послуг з
фінансового лізингу; надання коштів у позику, в тому
числі і на умовах фінансового кредиту; надання
гарантій та поручительств; надання послуг з
факторингу, після 10.06.2017 здобувач ліцензії подає до
органу ліцензування заяву про отримання ліцензії,
складену згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов, у
спосіб, визначений частиною першою статті 10 Закону
України «Про ліцензування видів господарської
діяльності».
При поданні документів для отримання ліцензії до
заяви про отримання ліцензій здобувачем ліцензії
додаються такі документи:
- фінансова звітність, визначена Законом України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності, та звітні дані 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. Звітні дані
не подаються здобувачем ліцензії, який був внесений до
Державного реєстру фінансових установ не пізніше ніж
за 90 календарних днів до дня подання заяви про
отримання ліцензії та не має/не мав ліцензій, виданих
органом ліцензування;
анкета
керівника/головного
бухгалтера
фінансової установи (подається окремо керівником та
головним бухгалтером фінансової установи) (додаток 2
до Ліцензійних умов);
- опис документів, що подаються для отримання
ліцензії, у двох примірниках (додаток 3 до Ліцензійних
умов);
- документ, передбачений пунктом 2 частини
третьої статті 11 Закону України «Про ліцензування
видів господарської діяльності»;
- внутрішні правила надання фінансових послуг;
- примірні договори про надання фінансових
послуг.
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Сутність роз′яснення
Звертаємо увагу, що заяву та документи, що
додаються до заяви, необхідно подавати в оригіналі
(крім документа, передбаченого пунктом 2 частини
третьої статті 11 Закону України «Про ліцензування
видів господарської діяльності»).
У випадку провадження діяльності з надання
фінансових послуг без отримання ліцензії після
10.06.2017,
Нацкомфінпослуг
застосовуватиме
штрафні санкції до суб’єкта господарювання,
передбачені пунктом 1 частини першої статті 41 Закону
України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» (далі - Закон), –
у розмірі від 1000 до 10000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян та накладатиме на
посадову особу суб’єкта господарювання штраф,
відповідно до пункту першого частини першої статті 43
Закону в розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Нацкомфінпослуг
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Сутність листа
ВАКС отримала відповідь на свого листа до
Нацкомфінпослуг щодо застосування в діяльності
кредитних спілок 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)
Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
розглянула лист Всеукраїнської асоціації кредитних
спілок від 23.03.2017 № 01-20, та в межах компетенції
повідомляє про таке.
Відповідно до статті 19 Конституції України
органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.
Повноваження
Нацкомфінпослуг
визначені
Законом України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон)
та іншими законами, а також Положенням про
Національну
комісію,
що
здійснює
державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженим Указом Президента України від
23.11.2011 № 1070.
Зазначеними нормативно-правовими актами до
повноважень Нацкомфінпослуг не віднесено надання
роз’яснень чинного законодавства із зазначених у
вашому листі питань.
Разом з тим, інформуємо про таке.
Щодо запитання про необхідність повідомлення
Нацкомфінпослуг про зміну загального стажу роботи
керівника або головного бухгалтера фінансової
установи, інформуємо, абзацом двадцять першим
пункту 24 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з надання фінансових послуг (крім
професійної діяльності на ринку цінних паперів) (далі –
Ліцензійні умови), затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 07.12.2016 № 913, визначено, що
фінансова установа зобов’язана повідомляти органу
ліцензування про всі зміни даних, зазначених у
документах, що додавалися до заяви про отримання
ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання
таких змін (за винятком фінансової звітності та звітних
даних здобувача ліцензії).
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Сутність листа
Залучення грошових коштів із зобов’язанням щодо
наступного їх повернення на інших підставах, зокрема
отримання кредитів від іншої фінансової установи, не є
фінансовою послугою.
Кредитній спілці для залучення коштів від інших
юридичних осіб, які не мають статусу фінансової
установи на підставі письмового договору із
зобов’язанням щодо наступного повернення таких
коштів через визначений у договорі строк без виплати
процентів (винагороди) немає необхідності в отриманні
ліцензії.
Відповідно до вищезазначеного кредитна спілка
має проводити свою діяльність згідно із законом
України «Про кредитні спілки», якщо інше не
встановлено рішенням Уповноваженого органу.
Одночасно
звертаємо
увагу,
що
лист
Нацкомфінпослуг не є нормативно-правовим актом,
має інформаційний характер і не встановлює правових
норм.
Член Нацкомфінпослу
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отримала
24.04.2017 ВАКС
відповідь на свого
л и с т а
д о
Нацкомфінпослуг
щодо повідомлення
п р о
з м і н у
банківського
рахунку

Сутність листа
ВАКС отримала відповідь на свого листа до
Нацкомфінпослуг щодо повідомлення про зміну
банківського рахунку
Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
розглянула ваш лист від 30.05.2017 № 01-38 щодо
повідомлень про зміну банківського рахунку, та
повідомляє наступне.
Перелік інформації, яка вноситься до державного
реєстру фінансових установ (далі – Реєстр), встановлено
пунктом 3 розділу ІІІ Положення про державний реєстр
фінансових установ, затвердженого розпорядженням
Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, зареєстрованого
Міністерством юстиції України 11.09.2003 за №
797/8118 (далі – Положення).
Положенням не встановлено внесення інформації
про банківські рахунки до Реєстру.
Враховуючи вищезазначене, кредитні спілки не
зобов’язані надавати до Нацкомфінпослуг інформацію
про зміну банківських рахунків.
Одночасно звертаємо увагу, що цей лист
стосується виключно суб’єкта звернення та не є
офіційним роз’ясненням Нацкомфінпослуг.
Член Нацкомфінпослуг
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ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕРКОВНОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «АНІСІЯ» (М. ЛЬВІВ)
Свято кролівників Самбірщини
20 травня 2017 року в місті Самборі
традиційно відбулася щорічна виставкаярмарок
домашніх
тварин
та
птиці.
Організатором виставки виступила Асоціація
кролівників Самбірщини, зокрема її голова п.
Микола Куч. Активну участь у заході взяли
керівники району та міста, представники
відділу агропромислового розвитку району.
На виставці було представлено близько
сотні білих, чорних та плямистих породистих
кролів, усі з хорошою спадковістю.
Не менш цікавими були величезні породи півнів
і курочок. Це, зокрема, золотий орпінгтон, кохінхін та інші, які вагою майже як
індики.
Цього року виставка була доповнена рослинами, плодами садівництва та
продукцією бджолярства. Відвідувачі мали змогу отримати безкоштовні
кваліфіковані консультації щодо вирощування та догляду за живністю.
Захід проводився на достойному рівні, усі присутні отримали масу
задоволення, навіть якщо не було можливості придбати вухастого, то погладити і
зробити фото могли усі охочі.
Працівники Церковної кредитної спілки "Анісія" також традиційно взяли
участь у даному заході. Представляли спілку працівники Відділення №1 "Опора",
Відділення №5 (м. Городок), Відділення №9 (м. Самбір). Вони знайомили
відвідувачів з умовами кредитування, роздавали рекламну продукцію, пригощали
присутніх солодощами, вручали подаруночки дітям і просто спілкувалися.
Задоволені були всі — як організатори, так учасники і відвідувачі.
Фото з події можна переглянути у нашій галереї.
Свято до Міжнародного Дня захисту дітей у Турці
У перший літній день в Україні, як і у всьому світі, відзначають добре і радісне
свято - Міжнародний День захисту дітей.
Святково та гамірно було і у місті Турка.
В рамках відзначення свята відбулось багато
конкурсів та вікторин. Діти демонстрували
свої вміння у малюванні, декламуванні
віршів, виконанні пісень. І варто відзначити,
що серед молодих бойківчан є надзвичайно
багато обдарованих творчих особистостей. У
цьому пересвідчились гості, які завітали на
конкурс "Ерудит", який проходив у будинку
дитячої та юнацької творчості. Конкурс визначив найрозумніших та
найкмітливіших учнів у знаннях шкільних предметних дисциплін.
У святі взяли участь представники районної та міської ради, районного відділу
освіти, активісти громадських організацій та політичних партій.
До свята долучились і працівники Відділення № 7 (м. Турка) Церковної
кредитної спілки "Анісія", які уважно аналізували хід проведення конкурсу і
разом з журі визначили переможців. Найрозумнішою виявилась учениця
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Турківського НВК Галина Лимар, друге та третє місця, відповідно, вибороли Юрій
Хомик та Дмитро Копанишин - учні Завадівського НВК. Переможці отримали від
працівників кредитної спілки грошові винагороди. А всіх учасників конкурсу
пригостили солодощами.
Приємно було дивитись у щасливі дитячі очі, які раділи від чудово і змістовно
проведеного часу. Гордими були за своїх дітей і батьки, які теж були присутні на
святі.
Фото з події можна переглянути у нашій галереї.
Міжнародний день захисту дітей у м. Самборі
1 червня відзначається Міжнародний день
захисту дітей - прекрасне свято посмішок,
радості та надії.
Діти - наше майбутнє, і обов'язок дорослих у
всьому світі - давати їм усе найкраще і захищати
їх від усього злого.
Працівники Відділення №9 (м. Самбір)
Церковної кредитної спілки "Анісія" також
долучились до святкування, відвідавши ясласадок №5 у м. Самборі. Під час візиту дітки разом
з працівниками кредитної спілки розмальовували
малюнки, розказували про себе, грали в ігри.
Дуже цікаво було слухати історії про те, хто ким
хоче стати, про що вони мріють. Такі ще маленькі, а роздумують як дорослі люди.
Під час візиту дітки отримали подарунки, а працівники КС - задоволення і
масу емоцій.
Фото з події можна переглянути у нашій галереї.
"Хоч дитина я мала, в мене є свої
права!"
Діти – наше майбутнє, а дитинство –
неповторна, щаслива, безтурботна пора,
коли весь світ здається таким же
безтурботним і кольоровим…
У перший літній день відзначають
Міжнародний день захисту дітей, свято
радості, мрій, посмішок та веселощів. І це
важливий привід, щоб відкласти всі справи
та провести свій час з дітьми трохи більше,
ніж зазвичай. Адже саме в дітях батьки хочуть бачити здійснення своїх мрій та
сподівань.
У Червонограді святкові заходи розпочалися з маршу-ходотону за участю
вихованців шкіл, садочків, навчально-реабілітаційного центру "Світанок", місцевої
влади та всіх бажаючих. На літній сцені пройшов святковий концерт. Глядачів
своїми виступами радували місцеві вокальні та танцювальні колективи. Також
відбувся конкурс малюнка на асфальті.
До святкувань вже традиційно долучились і працівники Відділення №6 (м.
Червоноград) Церковної кредитної спілки "Анісія". Вони пригощали діток
солодощами та кульками, а також дарували хороший настрій. Адже усміхнені личка
та палаючі захватом дитячі очі, - це те, задля чого варто працювати та жити на
землі.
Фото з події можна переглянути у нашій галереї.
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Діти - наше майбутнє!
Дитинство - це чудова пора сподівань на прекрасне життя та здійснення мрій.
З нагоди Дня захисту дітей
працівники Відділення №2 (м. Буськ)
завітали з подарунками до вихованців
Буської районної асоціації інвалідів.
Діти підготували концерт: лунали пісні,
вірші, хороший настрій був присутній у
всіх. Проводила свято інструктор з
організаційних питань Мар'яна Климус.
Для дітей вона підготувала цікаві
конкурси: танець з яблуком, малюнок
для матусі, відгадування загадок. Після
концерту на дітей чекали подарунки,
солодощі та святкова дискотека.
Було дуже приємно спостерігати за
роботою Мар'яни, яка професійно подоброму та душевно проводила свято.
Батьки, які були присутні на святі, з вдячністю відзначали, що для них
важливо, що їхні діти комусь потрібні. Адже кожна дитина, а особливо дитина з
особливими потребами, чекає на подарунок та увагу.
Ми в котрий раз переконалися, що обов'язком дорослих є докласти максимум
зусиль, щоб наші діти виростали в любові, щоб у майбутньому вони стали
достойними людьми та гордістю для нашої України!
Фото з події можна переглянути у нашій галереї.
Виховуємо фінансово грамотне покоління
З метою організації активного та
змістовного відпочинку школярів в
місті Червонограді
у літній період
функціонують пришкільні табори, у
яких діє насичена програма, а саме:
розважальні,
пізнавальні, спортивні,
оздоровчі та практичні заходи.
6 червня 2017р. працівники
Відділення №6 Церковної кредитної
спілки "Анісія"
мали
можливість
побувати в такому таборі при ЗОШ І-ІІІ
ст. № 12. Цікавою та пізнавальною
видалася зустріч з учнями цієї школи.
Працівники розповіли школярам цікаві
факти про гроші, звідки взялися, для чого потрібні, як їх раціонально витрачати,
економити та накопичувати. Також подарували дітям настільні ігри, що
розвивають логічне і економічне мислення, навчають основам економіки, вміння
оцінювати ситуацію та приймати рішення.
Дуже важливо навчити дитину змалку фінансової грамотності, адже це запорука їх успішності в подальшому житті.
Фото з події можна переглянути у нашій галереї.
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Радехівщина продовжує ярмаркувати
11 червня 2017р. біля народного
дому у с. Павлів відбувся "мандрівний"
ярмарок "Добрі традиції Галичини".
Даний
захід
був
організований
Павлівською сільською радою та відділом
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
з
метою
популяризації і підтримки місцевих
виробників та творчих колективів
Радехівського району.
З вітальним словом до мешканців та
гостей ярмарки звернулись голова
Радехівської
районної
ради
Марія
Климочко,
керівник
апарату
райдержадміністрації Степан Вавреньчук та голова сільської ради Василь Карплюк.
Свою продукцію представляли молочна компанія "Галичина", ТзОВ
"Радехівський цукор", СМП "Барс-прод", ТК "Автотранс", члени асоціації пасічників.
Не забули організатори і про святковий настрій. Гостей розважали колективи з сіл
Корчин, Станин, Павлів та м. Радехів. Під час проведення ярмарки всі бажаючі
мали змогу придбати вироби народних умільців, а саме, продукцію бджільництва,
домашнє печиво, козячу бринзу, овочі, кролів, курей, декоративних голубів,
цуценят та багато іншого.
Церковну кредитну спілку "Анісія" представляли працівники Відділення №6
(м. Червоноград). Вони розповіли які переваги в кредитуванні саме в КС "Анісія",
якими кредитами та на які цілі можна скористатися, які програми діють та як
заощадити власні кошти. Радехівщина вкотре показала, що вміє як господарювати
так і святкувати.
Фото з події можна переглянути у нашій галереї.
Церковна кредитна спілка «Анісія»
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ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ВИГОДА»
(МІСТО СТРИЙ, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
07 травня 2017 року в церкві Успіння Пресвятої Богородиці відбувалося
святкування 10-ліття присвоєння хорові “КАМЕНЯР” звання МУНІЦИПАЛЬНИЙ.
Кредитна спілка “Вигода” і хоровий колектив під орудою маестро Степана
Андрійовича Целюха давні друзі. Тому не могли оминути цю подію і відгукнулися на
запрошення Степана Андрійовича.
Ми привітали учасників широко відомого в Україні та поза її межами
колективу.
Галина Гарбовська,
керівник центрального офісу
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25-річчя кредитної спілки «Вигода»
14 червня 2017 року минає чверть століття від моменту її створення. Це
відтинок часу чималий з огляду на тривалість людського життя. Підводимо
підсумки, згадуємо пройдене.
Сучасне наше наповнене різними подіями, ми у вирі громадського життя.
Напередодні ювілею, 8 червня, відбулася конференція “Мільйон з гектара”.
Кредитна спілка запрошувала своїх членів, щоб мали можливість набувати
передового досвіду, сучасних технологій у веденні сільського господарства.
Ділилися досвідом знані фахівці у цій галузі, а також місцеві успішні фермери та
підприємці.
9-11 червня 2017 року у рамках вже традиційного для міста “Стрий-ОрганікФесту” кредитівка провела свої рекламні заходи, а також приймала групу
учасників, під керівництвом Ярослави Сорокопуд, що очолює освітній проект
спрямований
на надання допомоги в облаштуванні умов життя та
працевлаштуванні тимчасово переселених осіб.
14 червня 2017 року, саме в день 25-ліття кредитної спілки “Вигода”, кредитну
спілку відвідали представники Національного Банку України.
Цю поїзду зорганізували наші давні друзі колеги і партнери з проекту USAID
“Трансформування фінансового сектора” Наталія Ільїна та Іван Вишневський.
Представники НБУ ознайомлюються з роботою кредитних спілок України.
Подорож розпочалася з першої і найстарішої кредитної спілки України “Вигоди”.
Під час свого візиту працівники НБУ мали можливість поспілкуватися з
працівниками та членами КС “Вигода”, що обслуговувалися, а також з членами
органів управління. В ході дискусій обговорювалися питання щодо організації
роботи в КС “Вигода”, питання управління ризиками та внутрішнього контролю.
Кредитна спілка «Вигода»
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ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КРЕДИТ-СОЮЗ»
(М. ЧЕРКАСИ)
Річниця Чорнобильської трагедії

У річницю Чорнобильської трагедії, в Черкасах відбулося освячення нового храму на
честь ікони «Чорнобильський Спас». Храм зведено поблизу кафедрального СвятоМихайлівського собору та хреста у пам'ять жертв українського Голодомору. КС "КредитСоюз" заснована на базі ГО "Союз Чорнобиль України" взяла участь в спонсоруванні
будівництва храму.
26 квітня 1986 сталася найбільша техногенна аварія в історії людства — вибух
четвертого реактора Чорнобильської АЕС. Радіоактивного ураження зазнали понад 600 000
осіб, насамперед це були ліквідатори катастрофи. Пам'ятаємо!
Кредитна спілка «Кредит-Союз»

На Черкащині фермерське господарство виписало аграрну розписку, за
якою отримало 500 тис. грн. від кредитної спілки «Кредит-Союз»

Вперше серед кредитних спілок України кредитна спілка виступила в якості
інвестора-кредитора аграрної розписки для фермера.
Так, 5 липня 2017 року фермерське господарство «Крутий яр» із села Лузанівка
Канівського району на Черкащині виписало аграрну розписку, за якою отримало 500 тис.
грн. від кредитної спілки «Кредит-Союз».
Кредитна спілка «Кредит-Союз»
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ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КОСІВСЬКА»
(М. КОСІВ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
Кредитна спілка «Косівська»: від 600 гривень — до тридцяти
мільйонів
У районному Будинку культури відбулося урочисте відзначення 20-ї
річниці створення КС «Косівська»
У світі діє 57000 кредитних спілок у 105 країнах на 6 континентах.
Членами цих кредитних спілок є 217 млн. людей. Сукупні активи кредитних
спілок складають 1 трлн. 792 млн. доларів США, в Україні — 150 млн.
доларів США. КС «Косівська» в рейтингу серед кредитних спілок України з
активами понад 20 млн. грн.. займає шосте місце після кредитних спілок,
які діють у містах: Києві, Львові, Черкасах, Маріуполі та Стрию.
Два десятиліття тому у фінансовій системі Гуцульщини з’явилася нова
ланка — кредитна спілка. То був складний 1997 рік. Радянську економіку
практично зруйновано, українську не налагоджено. Тодішні можновладці та
Ощадний банк СРСР, якому беззастережно довіряли свої кошти мільйони
людей, обдурили вкладників, як циган на ярмарку. В бюджетних установах
зарплата була мізерною, але навіть ці копійки виплачували з кількамісячним
запізненням. Українців виснажувало і витискало з країни безробіття. Отже,
ситуація в. державі і на Косівщині була несприятливою для невідомої
кредитної установи.
Але сталося диво. Ініціаторам і організаторам нової справи, яких вела за
собою Оксана Довгун, вдалося перетворити скептиків і песимістів на
союзників і друзів.
Для цього провели велику роз’яснювальну роботу. Потенційні вкладники
дізналися, що кредитні спілки — не екзотична фінансова бульбашка. Вони
мають багату історію і добру репутацію. Перші кредитівки з’явилися у 70-х
роках дев’ятнадцятого сторіччя. «Батьком» української кооперації став
меценат, державний і громадський діяч, просвітянин Григорій Ґалаґан.
Комуністи знищили кредитні спілки, як і багато чого іншого. Але українці
відродили їх в Америці, Канаді, Австралії та інших країнах світу, куди
недоля та імперські режими змусили їх емігрувати.
Перед жителями району, яких фінансова новація зацікавила, виступали
з роз’ясненнями, відповідали на чисельні питання авторитетні гості з-за
океану: світлої пам’яті Василь Григорчук, уродженець Баня-Березова, який у
той час був президентом Всесвітньої організації українських кредитних
спілок, та Петро Микуляк — тодішній Президент Кооперативної Ради
Канади. Вони згадували, як перші переселенці складались по 50 центів і,
об’єднавши ці мізерні кошти, створювали свої кредитівки. Тепер це могутні
фінансові установи, в їхніх активах — десятки мільярдів доларів. Вони
успішно конкурують з банками, впевнено тримаються на плаву під час
фінансових криз.
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Інформаційна кампанія була успішною. Для створення кредитної спілки
треба було знайти щонайменше 50 відважних — такої кількості вимагало
тодішнє законодавство. І вони прийшли. Одні повірили на слово і
ризикнули. Другі добре порахували і побачили велику фінансову
перспективу. Але всіх їх об’єднало те, що в переважній більшості це були
свідомі, соціально активні та авторитетні жителі Косова і району.
«Так розпочався шлях довжиною у 20 років: від 600 гривень і 53-х осіб
— до 30 млн. грн. і 11 тисяч членів. Були на цьому шляху досягнення і
розчарування, труднощі і злети. І була велика відповідальність, адже спілці
довірили свої кошти наші краяни», — мовила на ювілейному зібранні голова
правління Оксана Довгун.
Період 20-літньої діяльності КС «Косівська» ілюструють такі показники і
цифри: кількість членів спілки — 11010 осіб; надано кредитів — 201175168
грн.; прийнято депозитів — 120483160 грн.; виплачено відсотків по
депозитах — 25290549 грн.; кредитний портфель вміщує 24288214 грн.;
депозитний портфель — 20262890 грн.; активи — 30237856 грн.; капітал —
6535842 фн.; відрахування у бюджет у вигляді процентів з депозитів та
інших відрахувань — 9094524 грн.
Оксана Довгун зауважила: «Кредитна спілка — це прагматична
фінансова установа. Здавалось би, що для нас головними мають бути гроші,
бізнес… Але ні. У нас є душа. Наша спілка організувала і провела багато
творчих вечорів з талановитими та неординарними людьми: письменником
Мирославом Дочинцем, лауреатом Шевченківської премії, Юрієм
Николишиним, видавцем, великим патріотом України, який з любов’ю
оспівує Галичину.
Не менш цікавими були зустрічі з Марією Чумарною — членом Спілки
письменників України, журналістом, науковцем, дослідницею потаємних
кодів української вишивки. Ми допомогли косівчанам познайомитися з
письменницями
Марією
Дзюбою
та
Оксаною
Кузів,
відомими
франкознавцями Наталією і Богданом Тихолозами, а також з письменницею
Наталією Дзюбенко-Мейс, удовою індіанця з племені черокі Джеймса Мейса,
якого називали Великим українцем, бо всебічно дослідив і першим розповів
світові про сплановане жорстоке винищення українського народу —
Голодомор.
Незабутніми були вечори-зустрічі з воїнами-добровольцями, благодійні
акції до свята Миколая для дітей воїнів АТО та дітей з обмеженими
можливостями; урочисте вшанування 150-річчя від дня народження Андрея
Шептицького, 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, 160-річчя
від дня народження Івана Франка. КС «Косівська» презентувала друге
видання книги «О гарний ти, краю», приурочене 160-річчю від дня
народження Івана Яковича Франка та 10-річчю від дня смерті упорядника
цього видання, світлої пам’яті Ігоря Пелипейка. Такі заходи зміцнюють наш
український дух, віру в те, що ми велика нація з великим майбутнім», —
переконана голова правління КС «Косівська».
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Не менш цікавою і змістовною є благодійна сторінка діяльності
кредитівки.
«На наших спільних заходах, організованих і проведених спілкою, було
зібрано майже 500 тис. фн. благодійної допомоги Так, це не надто великі
кошти за мірками мирного життя. Можливо, для когось це всього лише
кілька гарних весіль або вечірок в елітних столичних ресторанах. А для
воїнів це — берци, кевларові каски, наплічники, наколінники, прилади
нічного бачення, рукавиці, захисні окуляри, одяг. Ці речі були необхідні
нашим захисникам, комусь вони врятували життя. Кошти, зібрані на цих
заходах, ми передавали представникам волонтерського руху «Свій за свого»
— в присутності сотень людей».
Про ці та інші, не менш цікаві етапи діяльності КС «Косівська» вели
мову на урочистому зібранні в районному Будинку культури. Захід був
напрочуд щирим, нагадував велике родинне свято. Того дня у залі зібралися
члени та друзі цієї успішної фінансової установи. Ведучими дійства були
голова правління спілки Оксана Довгун і поет Ігор Маковійчук. Учасників
свята поблагословив отець Юрій Корпанюк. Глядачам показали прекрасний
концерт високого рівня майстерності. На сцені виступили найкращі аматори
Косівщини: ансамбль бандуристок «Сонячна струна», співачка Людмила
Ковалюк з селища Кутів, сатиричний дует Ганни Мицкан і Василя Палійчука
з Черганівки, танцювальний колектив «Зелений талісман» районного центру
дитячої творчості, поет Ігор Маковійчук та інші.
«Як керівник КС «Косівська» я щиро вдячна всім працівникам кредитної
спілки за те, що вони поділяють принципи нашої діяльності, дякую за
командну працю, за чесність і порядність. Дякуємо всім, хто був поруч на
нашому шляху впродовж минулих 20-ти років, підтримував, допомагав,
сприяв, брав участь у наших чисельних акціях і заходах. Кажуть, що Господь
для добрих справ зводить потрібних людей у потрібний час і в потрібному
місці. Напевно, це і є той випадок», — такими словами завершила ювілейне
свято голова правління КС «Косівська» Оксана Довгун.
Аліса Мудрицька.
«Гуцульський край», №24, 16.06.2017 року
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