Про головне
4

II-й Всесвітній Фестиваль Українських Кредитних Спілок

21

Діяльність ВАКС

24

Засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики
і банківської діяльності

25

Круглий стіл на тему "Зміцнення системи кредитних спілок – ключова
передумова розвитку малого та середнього агровиробництва" за
підтримки Проекту USAID "Кредитування сільськогосподарських
виробників"

Діяльність кредитних спілок-членів ВАКС
26

Церковна Кредитна Спілка «Анісія» (м. Львів)

30

Кредитна Спілка «Кредит-Союз» (м. Черкаси)

32

Кредитна Спілка «Вигода» (м. Стрий, Львівська обл.)

Культура
33

Бібліотека майбутнього. У Львові відкрили Центр Шептицького

№ 4 (4) Липень—вересень
Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 13983-2956Р
Засновники:
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок
Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів»

Видавець — ФОП Нагребельна Г. О.
Головний редактор — Анна Нагребельна
Наклад — 200 примірників.
Адреса редакції: 01014, м. Київ, бульв. Лесі Українки 29, оф. 42
Тел./ф.: (044) 285-60-17, 285-74-17
При передруку частини або всього матеріалу, посилатися на
«Вісник кредитної кооперації» обов’язково.

3

ПРО ГОЛОВНЕ

II-Й ВСЕСВІТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКИХ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
ФОРУМ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ОБ’ЄДНАЄ БЛИЗЬКО 100 УЧАСНИКІВ, У
ТОМУ ЧИСЛІ З США ТА КАНАДИ – ОРГАНІЗАТОРИ ФОРУМУ
10-12 серпня у Стрию та селі Підгірці відбудеться Форум кредитних спілок.
У ньому візьмуть участь лідери ринку, представники діаспори, громадськості,
Уряду, Парламенту, місцевої влади.
Програмою
передбачені
обмін
практиками у служінні громаді,
знайомство з моделями майбутнього та
проектами технічної допомоги, дискусії
про законодавство та благодійний
аукціон картин із пленеру «Стрийська
палітра -2012». Про це розповів
Олександр Кривенко, прес-секретар,
член
оргкомітету
Всесвітнього
фестивалю українських кредитних
Олександр Кривенко, прес-секретар, член
спілок, під час прес-брифінгу в
оргкомітету
Всесвітнього
фестивалю
Українському кризовому медіа-центрі.
українських кредитних спілок

Петро
Маковський, голова
оргкомітету Всесвітнього фестивалю
українських кредитних спілок, додав,
що до Форуму долучаться близько 100
учасників, у тому числі із США та
Канади.
Ольга
Мороз,
Президент
Всеукраїнської асоціації кредитних
спілок, зазначила, що головною темою
форуму буде зміцнення руху кредитних Петро Маковський, голова оргкомітету
Всесвітнього фестивалю українських кредитних
спілок.
«Форум
має виробити спілок
дороговкази для кредитівок і держави
щодо: самоорганізації ринку і його фінансової підтримки; співпраці з
громадськими і релігійними організаціями, профспілками, місцевою владою,
впровадження у сервіси інформаційних
інновацій», – додала вона.
Петро Козинець, Президент
Національної асоціації кредитних спілок
України,
зазначив,
що
упродовж останніх 7 років кредитні
спілки перебувають у стані рецесії. Він
наголосив, що важливо прийняти новий
Закон України «Про кредитні спілки».
Ольга Мороз, Президент Всеукраїнської асоціації
Петро Маковський зазначив, що
кредитних спілок
останні 5 років кількість кредитних
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спілок в Україні зменшилась з 700 до
близько 400.
«Ми маємо створювати такі умови,
щоби людям було вигідно засновувати
кредитні спілки не через те, що держава
щось гарантує, а через здоровий
економічний ефект від перебування у
складі кредитної спілки», – зазначив
Віктор Романюк, народний депутат Петро Козинець, Президент Національної
України,
голова
п і д к о м і т е т у асоціації кредитних спілок України
небанківських фінансових установ.
Форум є частиною II Всесвітнього
фестивалю українських кредитних
спілок.
За матеріалами УКМЦ,
Олександр
Кривенко, прессекретар, член оргкомітету Фестивалю

Віктор Романюк, народний депутат України,
голова підкомітету небанківських фінансових
установ

II Всесвітній фестиваль українських
кредитних спілок

СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄ! ЗАПРОШУЄ ІІ ВСЕСВІТНІЙ ФЕСТИВАЛЬ
УКРАЇНСЬКИХ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

I I -й
В сесвітн ій
ф естив аль
українських кредитних спілок і
центральна його подія – Міжнародний
форум кредитних спілок є рушієм
розвою кредитної кооперації в
Україні. Свій до свого по своє!..
П’ятислів’я, в якому суть ідеї
українського кооперативного руху,
вітчизняні та зарубіжні представники
якого збираються на Львівщину, де 10
серпня розпочнеться триденний
Форум кредитних спілок у м. Стрий і
Учасники брифінгу в Києві (зліва направо): Оле- селі Підгірці.
ксандр Кривенко; Петро Маковський; Ольга МоЦя подія ключова в перебігу 2-го
роз; Віктор Романюк; Петро Козинець.
Всесвітнього
фестивалю українських
Автор світлини: Віктор Бившев
кредитних спілок, який стартував у
червні та завершиться у жовтні. Ініціювала його, як і п’ять років тому, КС «Вигода»,
яка понад чверть століття слугує громаді Стрийщини. Саме вона у 1992 році дала
старт відродженню економічної самоорганізації – фінансовим кооперативам.
Власне, відродження, бо ще у 1894 році був започаткований цей рух
Стрийською «Просвітою», яка мала власну успішну історію та стала прикладом для
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українських кредитних спілок у США, Канаді, Австралії.
Нещодавній прес-брифінг інформував широкий загал про Форум, так і про
унікальну роль кредитних спілок як фінансових кооперативів в економічному
розвитку пересічних людей, родини, громади, країни.
У 105 країнах загалом діє 57 000 кредитних спілок, членами яких є 217 млн.
людей. Сукупні активи КС складають 1 трлн. 792 млн. дол США, а в Україні — 150
млн. дол США. На початку 20 століття українці мали, як на заході, так і на сході
потужну мережу різноманітних кооперативів – економічне підґрунтя для власного
добробуту та розвитку, для формування національно свідомих кадрів. Водночас за
кордоном, у місцях компактно проживання українців, кредитно-кооперативний
рух отримав свій розвиток – це цілісна та потужна економічна система, фундамент
українських громад, що зберігає свою українську ідентичність. Вони успішно
конкурують з банками, впевнено тримаються на плаву під час фінансових криз, є
найміцнішою національною системою кредитних спілок у світі — понад 5 млрд. $ в
активах, власний капітал понад 12%, щорічне фінансування української громади
(проектів культурного, молодіжного, релігійного життя) на суму понад 20 млн.$.
Нині в Україні, згідно з реєстром, – 450 кредитних спілок, звітуються 350
(частина з них на території ОРДЛО), активи складають понад 2 млрд. грн. Рівень
їхнього власного капіталу досяг майже 25%, суттєво перевищивши нормативні
вимоги.
Кредитні спілки не лише приймають депозити та видають кредити, але й
впроваджують новації в підтримці фермерів через аграрні розписки, виконують
соціальну функцію в інтересах громади.
Більшість кредитівок надійно капіталізовані та кредитують людей, у тому
числі мешканців сіл, де банківське обслуговування відсутнє. Вони, зверніть увагу,
єдині не зупиняли цю роботу навіть у часи криз. Аксіома — без доступу до фінансів
економічний розвиток йде на спад, а кредитні спілки є джерелом грошових
ресурсів для дрібного виробника, який створює найбільше робочих місць, а також
для споживача, що стимулює попит.
Кредитна кооперація на відміну від банківської, страхової чи інших видів
фінансової діяльності є формою економічної, ментальної та соціальної
самоорганізації людей. Її учасники – насамперед співтворці важливих для своєї
родини, спільноти, громади змін – вони самі створюють свою фінансову
організацію, самі її контролюють, самі собі створюють доступ до фінансів Це
своєрідний банк місцевих фінансів, який, як показує практика, є стабільнішим і
надійнішим, аніж банківські установи. Власне, завданням Форуму і є просування
ідеї економічної самоорганізації через кредитні спілки в українському суспільстві,
розвиваючи вже наявні напрацювання в Україні, спираючись на кращі міжнародні
практики та прагнучи створити якнайкращі умови для творчого розвитку такої
системи місцевих фінансів звичайних людей, яка унезалежнює їх від фінансових
структур, що не контролюються ними. На Форум кредитних спілок прибудуть
лідери ринку, партнери, колеги з діаспори, представники громадськості, Уряду,
Парламенту, місцевої влади.
Програмою передбачені обмін практиками у служінні громаді, знайомство з
моделями майбутнього та проектами технічної допомоги, благодійний аукціон
картин із пленеру «Стрийська палітра -2012».
6

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ПРО ГОЛОВНЕ

Головною темою зустрічі буде зміцнення руху кредитних спілок. Форум
кредитних спілок має виробити дороговкази для кредитівок і держави щодо
самоорганізації ринку і його фінансової підтримки; підвищення довіри до
кредитівок; захисту вкладників; уможливлення кредитування спілками
фермерських господарств, ОСББ, малого бізнесу; співпраці з бюро кредитних
історій, громадськими і релігійними організаціями, профспілками, місцевою
владою, кооперативами, впровадження в сервіси інформаційних інновацій.
На Форумі мова вестиметься про реалії ринку кредитних спілок в Україні.
Професійний діалог може посприяти зміні ходу думок зацікавлених сторін, які
формують політику розвитку економічної самоорганізації, мають важелі впливу на
розвиток конкуренції, демонополізацію, розвиток творчої ентропії в економічній
сфері країни.
Природно, що особливе місце на Форумі буде відведено дискусіям про
нормативно-правове середовище, в якому діють вітчизняні кредитівки. Ключова
увага учасників зібрання буде зосереджена на обговоренні нової редакції проекту
Закону «Про кредитні спілки», яка має на меті: передбачити на законодавчому
рівні надійний механізм захисту та гарантування вкладів членів цих фінансових
установ; удосконалити систему державного регулювання і нагляду за діяльністю
кредитівок шляхом створення саморегулівної організації з упровадженням
обов’язковості участі всіх спілок у ній.
На Форумі обговорюватиметься проблема, що особливо стала відчутною з
липня ц.р., коли кредитні спілки, виконавши вимоги Податкового кодексу, не були
внесені до списку неприбуткових організацій, і стали платниками податку на
прибуток, що суперечить самій природі цих фінансових установ.
Очікується, що буде розглянуто подальшу взаємодію ринку з
Нацкомфінпослуг, іншими регуляторами, міжнародними партнерами, спрямовану
на включення у перехідні умови угоди про Євроасоціацію положення щодо
тимчасового виключення вимоги збільшити до 5 млн. євро капітал кредитних
спілок, впровадження якої загрожує системі українських кредитних спілок.
Передбачається також, що учасники Форуму визначать шляхи зміцнення та
розвитку позитивного іміджу кредитівок. Широкий загал має дізнатися, що спілки
– партнери громад, вони проводять благодійні, екологічні, мистецькі, патріотичні,
спортивні заходи, підтримують ініціативи з енергозбереження, зеленого туризму.
Я впевнений у тому, що Форум кредитних спілок стане рушієм розвитку кооперації
в Україні.
Зичу делегатам Форуму кредитним спілок подальшого розвитку в тісній
співпраці з місцевими громадами, заради яких вони працюють, а читачам
Видавничого Дому «Україна Бізнес» — успіхів у пізнанні українського кредитнокооперативного руху, в усвідомленні того, що він є потужним джерелом
особистісної і суспільної взаємодопомоги, самоорганізації та самореалізації в
духовному, економічному, культурному, професійному та соціальному вимірах.
Олександр Кривенко, прес-секретар, член оргкомітету Всесвітнього
фестивалю українських кредитних спілок, спеціально для ВД «Україна Бізнес»
Джерело: видання «Україна Бізнес Ревю», число 31-32, с. 6, від 7 серпня 2017
року.
II Всесвітній фестиваль українських кредитних спілок
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КРЕДИТНА СПІЛКА «ВИГОДА» – БАТЬКІВЩИНА Й ОБЕРІГ НОВІТНЬОЇ
ФІНАНСОВОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Нещодавно кредитна спілка
«Вигода» з м. Стрий, Львівської області
відзначила 25-річчя. Саме вона
започаткувала відродження в Україні
кредитівок і залишається зразковою
установою, що працює кооперативно,
здійснюючи своє управління на
демократичних засадах, дбаючи про
добро та фінансову просвіту громади.
Про історію створення, розвитку та
сьогодення КС «Вигода» розповідає на
сторінках видання «Україна Бізнес
Ревю» один із її засновників, а нині
Петро Маковський
голова спостережної ради Петро
Маковський.
– У 1992 році збори 13 представників Стрийської міської організації
Товариства «Просвіта» вирішили, опираючись на історію, досвід українців у світі,
створити структуру економічної самоорганізації «малих» українців – фінансовий
кооператив – кредитну спілку «Вигода». Спочатку бракувало правового
забезпечення. Законопроект про кредитні спілки пройшов перше читання у
Парламенті і застряг там. Згодом, у вересні 1993 року Указом Президента України
було затверджене Тимчасове Положення про кредитні спілки, що дало правові
підстави для розвитку таких нових ринкових фінансових інституцій. Попри
гіперінфляцію (10360%!) та важкі економічні обставини, група ентузіастів
прикладала чимало зусиль, щоб ідея економічної співпраці звичайних людей дала
плоди. Відродження кредитних спілок як демократичних фінансових установ
розпочалося із нашої кредитівки, вибачте за таку нескромність, де ми завжди на
перше місце ставили не гроші, а дух співпраці, віру, надію, любов. Виявляється, що
такі пріоритети і ведуть до фінансових результатів – наразі ми найбільша кредитна
спілка, фінансова стабільна установа із власним капіталом, який наближається до
50%!
– Яке місце посідає в економіці м. Стрия та регіону кредитна
спілка «Вигода»?
– Щороку ми видаємо до 10 000 кредитів. Не менше 30% кредитного портфелю
спілки працює на дрібного підприємця, сімейного фермера, що дуже важливо. У
2007 році у Львівській області ми започаткували фінансування програми
енергозбереження. Свого часу «Вигода» видавала понад 60% всіх кредитів за цією
програмою. Впродовж років ми успішно співпрацюємо з Львівською обласною
радою та ОДА, що дозволяє компенсувати відсотки за нашими кредитами для
сімейних фермерів і дрібних с/г виробників. У нас 57 працівників і на рік
сплачуємо різних податків на суму понад 3,5 млн. грн. Ми виконуємо надзвичайно
важливу функцію в економіці регіону – «капілярний» доступ до фінансів для
людей, які не є цікавими для банків, позаяк банківське обслуговування є занадто
дорогим. Попри горнило криз і інших економічних негараздів, які переживає
держава, ми власною практикою довели свою ефективність і надійність: жодного
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разу не припиняли кредитувати, жодного разу не погіршили умови вкладникам і
позичальникам.
– У надійності фінансової установи є свої показники. Які вони у
кредитівки «Вигода»?
– Перше – це людський фактор. На сьогодні кількість членів і клієнтів спілки
близько 40 тис. і вона постійно зростає. Серед нас переважають жінки – 68 %. 51 %
віком 40–60 років, а 25 % – 30 – 40 років. Друге, – це фінансовий фактор. Активи КС
становлять 60 млн. гривень, що свідчить про довіру спілчан до установи, адже їхні
власні заощадження сягають 34 млн. грн. Капітал дорівнює 25 млн. грн., що є
здоровим підґрунтям подальшого розвитку організації та запорукою надійності
заощаджень членів.
– Не секрет, що надійність фінустанови визначає її кредитна політика. Яка
вона у «Вигоди»?
– Нині кредитний портфель становить 53 млн. 600 тис. грн., в тому числі
майже 70 % кредитів видано на споживчі, а 30 % – на підприємницькі цілі. Останні,
до речі, мають найнижчі відсотки, бо «Вигода» підтримує підприємців, особливо
сільгоспвиробників і фермерів. Ми втілюємо своє розуміння розвитку села –
сімейні ферми, сучасні технології та кооперація. Завдяки активному просвітництву
щороку збільшується кількість і сума кредитів, виданих на ведення фермерських і
особистих селянських господарств. Тішить нас те, що для багатьох фермерів
«Вигода» стала по-справжньому рідною фінансовою установою, яка спроможна у
найкоротший термін задовольнити потреби у ресурсах. В умовах несталості
фінансового ринку й економіки держави, ми, представники «капілярної»
економіки, серед тих, хто вагомо впливає на економічну стабілізацію життя
громадян України.
– Який найбільший кредит видала спілка?
– 1 млн. 200 тис. грн. на фермерську діяльність. Загалом щомісячно видається
кредитів на суму до 6 млн гривень. Термін розгляду та видачі – 4–5 дні на
підприємництво та 1 день на споживчі цілі. В середньому щоденно «Вигода» видає
25 кредитів на суму 250 тис. грн. Втішає те, що ми вчасно допомагаємо вирішувати
життєві проблеми з придбання необхідних речей і товарів, заснування і розвитку
власного бізнесу, фермерства, навчання дітей, придбання житла тощо, чим
втілюємо вислів «Свій до свого по своє».
– Які напрямки політики лояльності існують у КС «Вигода»?
– У нас діє система знижок для ретельних позичальників, багатодітних сімей
та інвалідів 1 та 2 групи. У 2016 році запроваджена знижка для учасників АТО та
членів їхніх родин – це наша подяка мужнім людям, які стали на сторожі миру в
Україні.
– Кредитування – діяльність, пов’язана з ризиками. Поділіться секретами,
як вдається їх зменшити до безпечного рівня?
– Таємниць немає. Всі кредити видаються під забезпечення – заставу майна,
або поруку за наявності доходу. Спілка ретельно стежить за цільовим
використанням кредитів і вчасним їх поверненням. У нас ефективно діє кредитний
комітет, який відповідає за кредитну політику спілки, погоджує кредити, здійснює
моніторинг і контроль за сплатою коштів. Тому заборгованість становить менше 3
% до кредитного портфелю спілки і це дуже хороший показник.
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– Кредитна спілка «Вигода» працює не лише в Стрию. Як формується її
мережа?
– Ми завжди прагнемо наближати обслуговування членів до місця їх
проживання, тому філії є майже в кожному районному центрі Львівщини, а одна –
у м. Бережани, Тернопільській області.
– Як складаються стосунки з владними інституціями?
– Продуктивно. КС «Вигода» – багаторічний партнер Львівської обласної ради
та ЛОДА у реалізації програми з енергозабезпечення та підтримки АПК. Думаю,
що наші перспективи співпраці з об’єднаними територіальними громадами є дуже
цікавими, бо власне ми діємо як місцева фінансова інституція, що мала би
забезпечити комплекс фінансових послуг для цих громад. Новий закон про
кредитні спілки, внесений до Верховної Ради України, розширює ці можливості
нашого служіння, бо дозволяє збільшити членство через залучення юридичних осіб
– малих підприємців, громадських, благодійних і релігійних організацій, а також
розширити спектр фінансових послуг. Ми маємо перетворитися на спілку місцевих
фінансів так само, як у розвинених європейських країнах.
– Про соціальну активність «Вигоди» відомо багато. Фонд громад «Рідня»,
фінансова просвіта тощо та зрештою ідея Всесвітнього фестивалю українських
кредитних спілок належить вам. Розкажіть детальніше про цю діяльність.
– Діяльність побудована на кооперативних цінностях, адже ми є фінансовим
кооперативом, а це моральні цінності: чесність, відкритість, відповідальність перед
суспільством, турбота про людину. Одним із принципів кооперації є турбота про
громади – дбати за сталість їхнього розвитку. Тому створення та підтримка
діяльності фонду громад «Рідня», кооперативу здорового харчування «Віра»,
робота над недержавним пенсійним фондом, проведення комплексу заходів у
рамках I і II-го Всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок для нас є
органічним і важливим служінням. Один із героїв Небесної сотні Сергій Кемський,
з яким мене доля звела віртуально ще до Революції Гідності у 2013 році, попросив
давати свої дописи на його сайт про кооперацію, який Сергій вів на доброчинних
засадах. На моє питання про його мотивацію, відповів: через кооперативні форми
економічної самоорганізації звичайних людей побудована значна частина
економіки цивілізованих націй, а тому це дуже потрібно для мого народу. Я роблю
те, що в моїх силах, щоби ці знання отримали якомога більше наших громадян.
– Зичу кредитівці «Вигода» і надалі залишатися надійним успішним
партнером, який зможе запропонувати широкий спектр фінансових послуг
спілчанам!
Бесіду вів Олександр Кривенко
Джерело: видання «Україна Бізнес Ревю», число 31-32, с. 7, від 7 серпня 2017
року.
II Всесвітній фестиваль українських кредитних спілок
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КРЕДИТНІ СПІЛКИ МАТИМУТЬ СВОЮ ПЛАТІЖНУ СИСТЕМУ ЗА ПЕВНИХ УМОВ.
– ОЛЬГА МАКСИМЧУК

За
чинним
українським
законодавством кредитні спілки можуть
мати свою платіжну систему. Втім аби це
сталося, вони мають бути більші та
багатші, а люди – краще поінформовані
та якнайширше долучені до родини
українських
кредитівок,
–
зазначила Ольга Максимчук, член
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, виступаючи на
трьохденному Форумі кредитних спілок
Олена Максимчук, член Нацкомфінпослуг
на Стрийщині, що розпочав свою роботу
вчора у місті Стрий і продовжив сьогодні у селі Підгірці Львівщині.
II Всесвітній фестиваль українських кредитних спілок
ЩО ЦІКАВИЛО ЖУРНАЛІСТІВ: ПІДСУМКИ ФОРУМУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА
СТРИЙЩИНІ

Підсумковою прес-конференцією
завершив свою ділову частину Форум
кредитних спілок на Стрийщині, який
наповнив важливим змістом Всесвітній
фестиваль українських кредитних спілок,
що триває.
На запитання журналістів у
присутності решти учасників Форуму
відповідали:
Пет ро
Мако в с ь кий ,
г о ло ва
спостережної ради кредитної спілки
Петро Маковський, Олег Лебедько, Ольга Мо“Вигода”,
голова
о р г к о м і т е т у роз, Андрій Лаврик Віктор Романюк, Ольга ШеВсесвітнього фестивалю українських
вель, Петро Козинець, Олександр Кривенко
кредитних спілок;
Віктор Романюк, народний депутат
України,
голова
підкомітету
небанківських фінансових установ; Олег
Лаврик, народний депутат України;
Ольга Шевель, голова Української
Світової Кооперативної Ради; Олег
Лебедько, Українська федеральна
кредитна спілка м.Рочестер, головний
виконавчий директор; Ольга Мороз,
президент Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок (ВАКС); Петро
Козинець, президент Національної
Петро Маковський
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асоціації кредитних спілок України
(НАКСУ).
Пресу
на цій
конференції
представляли акредитовані на Форум
кредитних спілок на Стрийщині
справжні акули пера та діафрагми:
Сергій
Комісаров
(м.
Київ); Михайло Мазур (м. ІваноФранківськ); Лариса Семака (м.Київ).
Відповідаючи на запитання про
роль просвітництва української
громади в перевагах кооперативного

Віктор Романюк, Ольга Шевель

способу
господарювання, Петро
Маковський зауважив, що цією справою
мають займатися насамперед органи
місцевого самоврядування у співпраці з
кредитними
спілками.
Ідею
просвітництва підтримав і Віктор
Романюк, який висловив готовність
застосувати задля її реалізацій такий
інструмент, як депутатський запит.
Журналістів також цікавило, як
підвищити рівень довіри до кредитних
Віктор Романюк, Петро Козинець
спілок?
На думку Петра Маковського, варто враховувати, що багато наших
співвітчизників “інфіковано” радянськими штампами про шкідливість кооперації.
Дуже важливо допомогти їм вийти з цього стану через послідовне просвітництво,
яким і держава мала би опікуватись.
– Українська федеральна кредитна
спілка м.Рочестер не шкодує коштів на
ведення постійної роз’яснювальної
роботи в інтересах своїх споживачів, –
повідомив Олег Лебедько. – Задля цього
на сайті кредитівки є спеціальний розділ
для
споживача.
Там
багато
інформаційних ресурсів для дітей і для
молоді. Ми вчимо людей тому, як
працюють рахунки, як потрібно
заощаджувати. Крім того, створюємо
невеличкі
відео ролики,
в
яких
намагаємося дати вечерпні відповіді на Олег Лебедько, Ольга Мороз, Андрій Лаврик
питання, що таке кредитна спілка та в
чому її привабливість.
Модерував захід для мас-медіа Олександр Кривенко, прес-секретар, член
оргкомітету Всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок
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Михайло Мазур

Сергій Комісаров

Лариса Семака

Автори світлин – фотохудожники: Олексій Палій і Віктор Бившев
Більше світлин з підсумкової прес-конференції Форуму кредитних спілок –
до вашої уваги тут: goo.gl/e8ukd2
II Всесвітній фестиваль українських кредитних спілок
ЧАС ГУРТУВАТИСЯ НА БЛАГО ГРОМАД І КОПЕРАТИВНОГО РУХУ. – ОЛЬГА МОРОЗ

– Форум кредитних спілок у рамках II Всесвітнього фестивалю українських
кредитних спілок, який щойно завершився на Стрийщині (Львіська область), є
дуже важливою подією у розбудові кооперативного руху в нашій державі, – заявила
кореспондентам каналу
ukrvideotravel президент Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок (ВАКС) Ольга Мороз.
На її думку, особливість цієї події, у якій брали участь представники України,
Канади, США, Нідерландів і Польщі полягає в тому, що кредитні спілки завжди
були об’єднані та залишаються такими.
Впродовж певного часу спілчани не могли зібратися. Події на Сході України,
агресія з боку Росії перешкоджали цьому.
– Але сьогодні, – наголоcила президент ВАКС, – настав той час, щоби кредитні
спілки знову згуртувалися та розробили дороговказ того, яким чином підтримувати
громаду та розвивати кооперативний рух.
(За матеріалами ukrvideotravel)
II Всесвітній фестиваль українських кредитних спілок
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ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ ДОВІРУ.
– МИРОСЛАВ МАРИНОВИЧ

Святкова вечірка: «Кредитна
спілка «Вигода» – 25 років служіння
громаді» стала завершальним акордом
змістовного дня для всіх, хто фізично та
подумки відвідав Форум кредитних
спілок на Стрийщині, підтримавши в
такий спосіб Всесвітній фестиваль
українських кредитних спілок, що
триває.
Владика Тарас Сенків

це дійство.
Вишуканою музикою та співом
радували нас Ростислав Фединець зі
своєю дружиною Світланою.
Корабель вечірки надійно та
невимушено вели Оксана Король і
Богдан Сидорак.
На вечірці були засновники – Петро
Маковський (нині голова спостережної
ради КС “Вигода”), Ігор Грубій разом із
дружиною Оксаною, Ігор Попів і Олег
П’ясецький. Саме вони у складі 13 членів
Стрийської Просвіти створили перший в

http://wfucu.org.ua/2017/08/11/
ednannya-ch-doviru-marynovych/
Владика Тарас Сенків благословив

Ростислав Фединець

історії новітньої України фінансовий
кооператив – кредитівку “Вигода”, з чого
і почалося відродження цієї форми
економічної самоорганізації українців.
Друзі вітали ювілярку, головою
правління якої є Марія Сюма, і добрими
словами, і щирими дарунками, що йшли
від душі.
У своїй промові Мирослав
Маринович, віце-ректор Українського
католицького університету, який прибув
на подію разом із дружиною Любов’ю,
Мирослав Маринович
зазначив, що основою кооперації є довіра,
яка об’єднує українців.
На свято також завітали голова ради підприємців Ярослав Рущинин і доктор
Олександр Фільц, доктор і власник компанії “Медіс” Андрій Петрух.
До події долучилися майже всі учасники Форуму кредитних спілок на
Стрийщині, серед яких – народні депутати України Олег Лаврик і Віктор
Романюк.
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Серед тих, хто привітав ювілярку,
були також Ольга Мороз, президент
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
(ВАКС), і Петро Козинець, президент
Національної асоціації кредитних спілок
України.
Добрі слова на адресу кредитної
спілки “Вигода” сказали також голова
Української Світової Кооперативної Ради
Ольга Шевель (Канада, м.Торонто), Олег
Л е б е д ь к о
т а
Б о г д а н
Захарчишин (Українська федеральна
кредитна спілка) м.Рочестер, США).

Ольга Мороз (перша ліворуч), Марія Сюма
(перша праворуч)

Зафіксували
цю
подію
неперевершені столичні фотохудожники:
Олексій Палій і Віктор Бившев.
Більше світлин зі святкової вечірки:
«Кредитна спілка «Вигода» – 25 років
служіння громаді» – до вашої уваги
тут: goo.gl/tgUAY9
Приємного вам, друзі, перегляду
цього альбому! Коментуйте, позначайте
та поширюйте світлини з нього!
Богдан Захарчишин, Олег Лебедько

II Всесвітній фестиваль українських
кредитних спілок

СПIВАЙТЕ ДЛЯ ВНУКIВ I ПРАВНУКIВ!
– БОГДАН СИДОРАК

Презентацією співаника “І у вас, і у
нас хай буде гаразд!” у Народному домі,
що в місті Стрию Львівської області,
збагатився Форум кредитних спілок на
Стрийщині, яким продовжує свою
успішну ходу
Всесвітній фестиваль
українських
кредитних
спілок .
http://wfucu.org.ua/2017/08/12/spivajtedlya-vnukiv-sydorak/
Про збірку, яку надрукувало, за
сприяння кредитної спілки “Вигода”,
Богдан Сидорак, Оксана Король
видавництво “Світ”, розповідали її
упорядник
Богдан Сидорак, і
мистецтвознавець Оксана Король, яка забезпечила наукову складову співаника.
Збірка містить понад 300 пісень – текстів із нотами, відомих і призабутих, тих,
які супроводжують нас упродовж усього життя. Весь матеріал вміщено у 464
сторінки та поділено на 11 тематичних розділів.
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Книгу ілюстровано фотографіями,
які з власного архіву надав Петро
Маковський, а також світлинами
репродукцій картин Івана Сколоздри,
Ігоря
Завозіна,
Зої
Лісовсько ї Нижанківської. Комп’ютерним набором
текстів займалася Оксана Корч, а нот –
Віталій Сорока. Ірина Дяк розробила
дизайн і вчинила комп’ютерне верстання
видання, а його коректором стала Ірина
Гавран.
Богдан Сидорак, Ірина Гавран

Богдан Сидорак, Оксана Король

Спiвайте для внуків i правнуків! –
закликав присутніх Богдан Сидорак і
розповів про 4 завдання українця:
посадити дерево; збудувати хату;
виростити сина та заспівати колискову
внукам. І нехай, як сказала Оксана
Король, многаліття пісенним потоком
добра та любові буде литися кожному,
хто візьме до рук цю книгу!
З а ф і к с у в а л и
зустріч
фотохудожники: Олексій

Палій і Віктор Бившев.
Більше світлин з презентації співаника “І у вас, і у нас хай буде гаразд!” до
вашої уваги тут: goo.gl/s9U1ft
II Всесвітній фестиваль українських кредитних спілок
ФОРУМ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ОЧИМА ЙОГО УЧАСНИКІВ

Слава Богу! Подія, яку анонсували
провідні світові мас-медіа , відбулась. Три
доби, з 10 до 12 серпня, на Стрийщині
тривав Форум кредитних спілок, яким
продовжив свою успішну ходу II-й
Всесвітній фестиваль українських
кредитних
спілок. Форум став
міжнародним, бо у ньому взяли участь
представники України (із різних куточків
від Луганщини до Закарпаття), США,
Канади, Нідерландів, Польщі, а
долучилися через вітальне відео друзі із
Учасники форуму кредитних спілок.
Німеччини.
Автор світлини – Олексій Палій.
Яким ви побачили це дійство? Про
це ми шляхом анкетування розпитали безпосередніх його учасників, партнерів,
симпатиків і, звісно, організаторів.
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37 форумчан, а це понад третина від загалу, надали свої відповіді, причому
лише 4 із цих відповідей виявились анонімними.
Позаяк анкета була дуже велика та дещо обтяжлива, а звіт сягнув майже 70
сторінок, то ми вирішили подавати інформацію невеликим порціями із
продовженням. Сьогодні представляємо вам огляд відгуків учасників Форуму
кредитних спілок на таку тему:
Яке Ваше враження в цілому від Форуму?
На запитання, яке Ваше враження в цілому від Форуму, відповідь дали 35 із 37
учасників опитування. 22 учасника Форуму (62,9% від тих, хто відповів) сказали:
«Відмінно. Форум перевершив мої очікування». 12 (34,3%) відмітили Форум
оцінкою «добре», бо одержали те, на що розраховували. Лише 1 форумчанин (2,9%)
заявив, що в цілому подія була непоганою, але не всі його очікування
виправдалися. Двоє з опитаних утримались від відповіді.
Форум пройшов у дружній та конструктивній обстановці, – зазначила Ольга
Мороз.
«Широка географія учасників. Команда професійних виконавців діяла
злагоджено. Постійне наростання емоційного піднесення. Нам це вдалося.
Дрібниці, які би мали бути, відомі тільки одиницям організаторів », – таке
враження в цілому від Форуму має Петро Маковський.
«Ми це зробили!» – наголосив Юрій Мокрицький.
На думку Петра Харченка, форум відбувся «на найвищому рівні. Проведення
таких, або подібних зібрань повинно буди постійним, задля популяризації
кредитного руху країни».
Високий рівень організації та проведення Форуму відзначили в своїх
коментарях Ігор Сидор і Марія Сюма відповідно.
На думку Миколи Трифонова, «форум пройшов відмінно, тому що
організатори форуми доклали максимум зусиль в розголошенні інформації та
розбудові кредитно-кооперативного руху в Україні, за участю вітчизняних і
зарубіжних представників».
Ось, що сказав Олександр Кривенко: «Успіх форму – результат
злагодженої, кваліфікованої роботи людей різних професій, навичок і талантів,
яких єднав командний дух. На повну запрацював сайт Фестивалю та його
майданчики в соціальних мережах Інтернету, де кожен міг отримати завжди
актуальні та вичерпні дані про програму Форуму, про умови участі в ньому, а
також – через розширене анкетування – про тих, хто вже зголосився приїхати на
подію, і в такий спосіб дізнатися більше про своїх колег і їхні очікування від зустрічі
на Стрийщині. Кожному, хто реєструвався на Форум, а також його гостям
пропонувалося записати короткий ролик як презентацію себе колегам. Лише Анна
Гамбург із Німеччини скористалася цією нагодою попри те, що не мала
можливості приїхати в Україну. “Вітаємо із Всесвітнім фестивалем українських
кредитних спілок, який проводиться під гаслом дружби, співробітництва, миру,
соборності та побудови спільного благополучного майбутнього”, – сказала всім нам
добродійка Анна милозвучною українською мовою. Кілька вітальних слів на адресу
форумчан виголосив англійською мовою і Томас Райнке, чоловік Анни (http://
wfucu.org.ua/2017/08/08/anna-hamburh-forumchanam/). І сайт, і сторінки в
соціальних мережах стали для мас-медіа потужним джерелом інформації про саму
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подію та заходи з її промоції. Добрими та професійними партнерами в цій царині
виявили себе прес-служби Львівської обласної державної адміністрації та Львівської
обласної ради, які поширювали новини про Форум і надавали йому всіляке
сприяння. Відбулося дві прес-конференції – у Києві та Львові, під час яких
журналісти, блогери, фотографи могли вживу поспілкуватися з ініціаторами та
партнерами Форуму. В результаті співпраці зі ЗМІ вийшла низка ґрунтовних
матеріалів про майбутнє міжнародне зібрання на Стрийщині представників
української кредитної кооперації: статей, фото- та відеорепортажів. Ось одна із
публікацій: Свій до свого по своє! Запрошує ІІ Всесвітній фестиваль українських
кредитних спілок (http://wfucu.org.ua/2017/08/07/kryvenko_svii-do-svogo_2736/).
Решту матеріалів можна переглянути на офіційному сайті Всесвітнього фестивалю
українських кредитних спілок http://wfucu.org.ua. Така комунікація
продемонструвала відкритість організаторів події громадськості, а також сприяла
тому, що на Форум були акредитовані справжні акули пера, відеокамери та
фотоапарата. Суттєвим позитивом слід вважати широке географічне
представництво на Форумі спілок і партнерів як в українському (Київ,
Дніпропетровськ, Житомирщина, Закарпаття, Івано-Франківщина, Львівщина,
Луганщина, Тернопільщина, Харківщина, Хмельниччина, Чернігівщина), так і в
світовому вимірах (Канада, Нідерланди, Польща, США). Знаю, дехто з учасників
вважає, що представництво кредитівок на Форумі і за кількістю, і за географічною
різноманітністю мало бути ще більшим. Вони праві, бо такого рівня інтеграційні та
професійні заходи, яким став нинішній Форум, кредитні спілки практично не
проводять, а просто варяться в своєму професійному котлі, що свідчить про низьку
організаційну спроможність та розрізненість у системі кредитних спілок. Приємно,
що Форум не оминули своєю увагою депутати Верховної Ради. Виявили щире
зацікавлення у співпраці з кредитівками представники Нацкомфінпослуг,
Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради, низка
авторитетних експертів. Програма Форуму була дуже насиченою та гармонійно
поєднувалась з приємним відпочинком, пленарні засідання та круглі столи
виявились корисними, високо інформативними, доповідачі – добре
підготовленими та цікавими, розгляд ними питань – ґрунтовним, а дискусії –
змістовними. Ця подія мала позитивний емоційний заряд, дарувала добрі емоції та
залишила приємні, яскраві спогади. Водночас, на думку Олександра Кривенка,
«бракувало фінального акорду – спільного документа на кшталт резолюції чи
меморандуму учасників Форуму, який міг би стати дороговказом для всіх
зацікавлених сторін, в тому числі з боку самих кредитівок, асоціацій кредитних
спілок, експертів, партнерів, представників органів влади місцевого та
центрального рівнів». Утім, я сподіваюсь, що цей недолік можливо усунути, позаяк
учасники форуму доручили організаторам доопрацювати вже поданий проект
резолюції, та включити до нього ідеї, які були висловлені на форумі. Крім того,
підготовці якісної резолюції також слугує дистанційне он-лайн опитування
учасників Форуму, що вже відбулося.
«Чисельність учасників, широка географія спілок, ретельна підготовка
проведення заходів офіційних та неофіційних», – такими позитивними рисами
описав подію Ігор Ковердан.
«Багато позитивних емоцій, приємних спогадів та яскравих подій» виніс з
Форуму Святослав Сурма.
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«Мене приємно вразила кількість і рівень гостей і доповідачів форуму. Не
очікував представників Верховної Ради. А виступи представників ОДА і
Нацкомфінпослуг показали щиру зацікавленість у співпраці і увагу до нас», –
поділився своїми відчуттями Сергій Довгань із міста Хмельницького.
«Багато цікавих доповідачів, дуже насичена програма, яка гармонійно
поєднувалась з приємним відпочинком», – такі спогади про Форум має Ірина
Васьків.
Володимир Коломацький із міста Старобільска (Луганщина), позитивно
оцінивши підготовку до форуму, сумує з того, що, на його думку, учасників було
небагато.
«Чудова організація, змістовні дискусії, корисна інформація, – каже про
Форум Дмитро Казарінов із міста Черкас.
«Відмінна організація та інформативні сесії», «Все організовано на високому
рівні», сказали інкогніто ще двоє форумчан.
«Була можливість почерпнути змістовну
інформацію», – констатувала Марина
Футерко.
«Цікаві люди, цікаві
думки», «добра
організація, зустріч з друзями», –
розмірковують про Форум Наталія
Бобиляк і Оксана Ряска відповідно.
«Тільки позитивні враження» має від цієї
події Оксана Маковська.
Так само позитивно згадує Форум і Леся
Паплик: «Дуже сподобалось, багато
емоцій та гарних вражень…».
Учасники Форуму кредитних спілок (зліва –
направо): Богдан Захарчишин; Ольга Шевель,
«Файно було в колі друзів», – сказав
Володимир Коломацький, Оксана Довгун, Іван
Вишневський. Автор світлини – Олексій Палій. Богдан Сидорак.
«Дуже кваліфіковано організований
Форум. Відчувається командний дух» , – так висловився Сергій Комісаров.
«Високий рівень, змістовність кожного розглянутого питання, святковість», –
ділиться своїми відчуттями Галина Овсянецька.
Іван Вишневський, відзначаючи і «високий рівень організації Форуму», і
«гарні виступи», вважає, що «дискусії не було». «Жорсткий модератор» – це добре,
– каже він, – «для дотримання регламенту, але погано для дискусії та зворотного
зв’язку». На думку Івана, «в майбутньому слід або зменшувати кількість
доповідачів, або збільшувати тривалість. За цієї обставини буде можливість
розпочати діалог «президія – зал». Крім того, він запропонував обирати час для
проведення Форуму так, аби це не був пік періоду відпусток.
Щодо відсутності дискусій, то варто зауважити, що “залізний модератор”
надав можливості всім виступити та концентрувати свої думки, не було жодного
форумчанина, який хотів би і не міг виступити.
Богдан Щепанюк сказав, що подія була непоганою, але не всі його очікування
виправдалися. Цей учасник не задоволений тим, що, як він пише, «захід називався
“Форум кредитних спілок”, а чути було тільки про одну спілку». У зв’язку з цим
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зауважу, що згідно з офіційною програмою Форуму, в створенні якої брали участь
усі охочі, представники 4-х кредитівок стали офіційними спікерами цієї події. 10
серпня (в 1-й день Форуму) в Народному домі міста Стрия, що на Львівщині,
відбувся круглий стіл “Українські кредитні спілки: кращі практики служіння
громаді”. На цій дискусії виступили, крім представника кредитної спілки “Вигода”
Івана Гарбовського, також і Богдан Захарчишин, член ради директорів Української
федеральної кредитної спілки м.Рочестер “УФКС у м.Рочестері, і
Володимир Коломацький, член правління кредитної спілки “Агрокредит” (м.Старобільськ), і Оксана Довгун, голова правління кредитної спілки
“Косівська”, а до дискусій, які відбулися 11 серпня (2-й день Форуму) могли
долучитися без обмежень усі форумчани – представники кредитівок, які прибули
на Форум.
Микола Мазур вважає, що подія на Стрийщині дала фору подібним
ініціативам, які реалізує навіть європейський кооперативний альянс, де він мав
можливість брати участь, адже, вона була організована значно краще в плані
дотримання заявленої програми, регламенту, проведення професійних і культурно
-мистецьких заходів.
«Мегапозитивні люди, хороша організація, висока відповідальність,
почувалася невимушено та натхненно», – поділилась своїми враженнями від
Форуму в цілому Оксана Король.
«Зустріччю добрих друзів і партнерів» назвав Форум Мирослав Маринович.
Олександр Кривенко, член оргкомітету, прес-секретар Всесвітнього
фестивалю українських кредитних спілок
Для створення цієї статті використано фотографії, авторами яких є Олексій
Палій і Віктор Бившев.
Більше світлин – в альбомах Форуму, які до вашої уваги – тут: https://
www.facebook.com/pg/wfucu/photos/?tab=albums
II Всесвітній фестиваль українських кредитних спілок
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ЕКСПЕРТИ ПРОЕКТУ „КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ВИРОБНИКІВ” (ПРОЕКТ САР) ПРОТЯГОМ ДВОХ ТИЖНІВ
СПІВПРАЦЮВАЛИ З ВАКС
На запрошення Проекту САР з 26 червня 2017 року по 07 липня 2017 року з
Всеукраїнською асоціацією кредитних спілок співпрацювали президент Ради
директорів Української Федеральної Кредитної Спілки Василь Корнило та
головний виконавчий директор Української Федеральної Кредитної Спілки Олег
Лебедько (м. Рочестер, США).
Метою їх візиту був аналіз
послуг Асоціації та підготовка
пропозиції щодо їх розширення
та вдосконалення.
Під час роботи в ВАКС
експерти пан Олег та пан Василь
співпрацювали з виконавчим
органом
ВАКС.
Були
проаналізовані діючі послуги
Асоціації, досліджені методи
співпраці Асоціації зі своїми
членами, наведені приклади
співпраці Американської
асоціації кредитних спілок з
Василь Корнило (ліворуч) та колектив
кредитними спілками США. При активній
ВАКС
участі Василя Корнила співробітниками ВАКС
була, як приклад, розроблена Місія, Бачення та Цінності Асоціації.
Також, в рамках цієї співпраці 29 червня 2017 року пан Олег відвідав Першу
Всеукраїнську кредитну спілку. Пан Василь, в свою чергу, відвідав 06 липня 2017
року, кредитну спілку «Профспілкова скарбниця». Під час візитів до кредитних
спілок експерти ознайомились з особливостями діяльності цих кредитних спілок та
проаналізували попит на послуги ВАКС.
За резу льтатами ц ієї
роботи планується надання
експертами САР пропозицій,
щ о д о
п о д а л ь ш о ї
підтримки розвитку Асоціації
та будуть запропоновані нові
види послуг, які б могла
надавати Асоціація своїм
членам.
Олег Лебедько (праворуч) та колектив
ВАКС
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РОБОЧА ЗУСТРІЧ ВАКС ТА ЕКСПЕРТА З МАРКЕТИНГУ ТА РЕГУЛЯТОРНИХ І ЗАКОНОДАВЧИХ ПИТАНЬ ЛІГИ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
ШТАТУ МІЧИГАН (США)
12 липня 2017 року до ВАКС завітала експерт з маркетингу та регуляторних і
законодавчих питань Ліги кредитних спілок штату Мічиган (США) пані Мелісса
Осборн.
В ході зустрічі учасники обговорили практику штату Мічиган у сфері регулювання кредитних спілок, а також процес співпраці регулятора і сектора кредитних
спілок, наслідки та шляхи виходу з фінансової кризи 2008 року для ринку кредитної кооперації США.
Також під час зустрічі пані Осборн поділилася досвідом реклами та просування ідей Ліги кредитних спілок штату Мічиган серед існуючих та потенціальних
членів, зокрема молоді.

Мелісса Осборн (в центрі праворуч) та колектив
ВАКС
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МІЖНАРОДНІ ЕКСПЕРТИ ВІДВІДАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКУ AСОЦІАЦІЮ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Учасники Форуму

28 липня 2017 року до ВАКС завітали гості з Проекту USAID «Кредитування
сільськогосподарських виробників» (Проект САР) з Всесвітньої Ради кредитних
спілок (WOCCU) і пов'язаних з нею кредитних спілок. Вони відвідали Київ для
підсилення діяльності Проекту в рамках його роботи. Очолював делегацію гостей
Президент Всесвітньої Ради кредитних спілок пан Брайан Бренч.
Президент ВАКС Ольга Мороз ознайомила гостей з історією Асоціації, її
місією та послугами, які надає Асоціація. Після цього учасники зустрічі обговорили
структуру Асоціації, завдання та виклики, з якими вона стикається в ході своєї
роботи. Також було обговорено можливість розширення послуг, які надає
Асоціація своїм членам та питання розширення членства.
Далі міжнародні експерти, представники Всесвітньої Ради кредитних спілок,
обидві Асоціації та її представники - кредитні спілки-члени взяли участь у
Відкритому Форумі, організованому Проектом САР для обговорення, розбудови та
визначення стратегічних напрямів діяльності на ринку кредитної кооперації
України спільними зусиллями українських та закордонних партнерів.
Метою Форуму стало налагодження діалогу та взаємодії між експертами,
асоціаціями та представниками Нацкомфінпослуг для використання багаторічного
міжнародного досвіду та його подальшого застосування на ринку.
В ході роботи Форуму учасники обговорили п'ять тем, які є найбільш
актуальними для ринку кредитних спілок на сьогоднішній день: законодавча та
регулятивна адвокація, поліпшення послуг асоціацій для своїх кредитних спілок,
розширення сільськогосподарського та бізнес кредитування, ліквідність кредитних
спілок: залучення заощаджень та їх застосування для кредитування та кооперативні
цінності.
Форум проходив у формі відкритого діалогу, де кожен учасник міг
запропонувати свої ідеї, поділитися досвідом та разом з міжнародними партнерами
створити нові можливості для кредитних спілок України.
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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ І БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
РЕКОМЕНДУЄ ВЕРХОВНІЙ РАДІ ПРИЙНЯТИ ЗА ОСНОВУ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ НЕБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ ПІД
ЗАСТАВУ РУХОМОГО МАЙНА

Голова Комітету Сергій Рибалка
зазначив: «Через зниження рівня життя
українців, вони несуть свої останні
коштовності в ломбарди, аби хоч якось
вижити. Ці установи працюють із
найбіднішими людьми, але ще й досі їхня
діяльність
не
врегульована
на
законодавчому рівні».
Він підкреслив, що лише за
офіційними даними, обсяг ломбардного ринку становить 16-17 млрд. гривень, а
насправді ці суми значно більші.
«На сьогодні в Україні працює близько 470 ломбардів. Гарантії для клієнтів
ломбардів зараз мінімальні. Зокрема, відсутні будь-які гарантії збереження
заставленого майна. Величезні процентні ставки вводять клієнта в оману
маніпуляціями з їх розрахунком і клієнт має мінімум інформації про реальний
рівень переплат у порівнянні з банківськими кредитами», - зауважив голова
Комітету.
За словами Сергія Рибалки, після численних дискусій та врахування багатьох
зауважень у Комітеті був розроблений законопроект №6569, який врегулює цей
ринок і дасть можливість більш ефективно працювати самим ломбардам, а їх
клієнтам – відчувати себе більш захищеними.
«Будемо наполягати, щоб цей проект нового
спеціального Закону стосовно врегулювання
великого сегменту фінансового ринку був
найближчим
часом
внесений
на
розгляд
парламенту. Ломбардний ринок обов’язково
потрібно врегулювати», - наголосив С. Рибалка.
Комітет під час засідання також розглянув
законопроект про кредитні спілки №6405 і
рекомендував парламенту прийняти його за
основу. «Наше завдання - стимулювати розвиток
кредитних спілок. Адже в умовах зменшення
кредитування, малий бізнес може отримати невеликий кредит саме в кредитних
спілках», - зазначив керівник профільного комітету.
Окрім цього комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді
ухвалити за основу проект Закону про фінансовий лізинг №6395, який має
привести українське законодавство у відповідність з сучасними практиками та
кращим світовим досвідом у цій сфері. Запропоновані норми передбачають
вдосконалення державного регулювання лізингової діяльності та посилення
захисту прав споживачів фінансових послуг.
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
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ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ КРЕДИТНИХ СПІЛОК – КЛЮЧОВА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

31 липня у Львові при підтримці
Проекту
USAID
"Кредитування
сільськогосподарських виробників" (КЕП)
відбувся
круглий
стіл
на
тему:
"Зміцнення системи кредитних спілок –
ключова передумова розвитку малого та
середнього агровиробництва". В засіданні
круглого столу прийняли участь голова
правління ЦКС "Анісія" В. Сидоровський
та заступник голови правління М.
Чупило.
Присутні на зустрічі 20 іноземних
експертів, керівники кредитних спілок, представники громадських організацій
області визначили перспективні напрями реформування системи кредитних спілок
в Україні і визначили кроки необхідні для покращення співпраці аграріїв та
кредитних інституцій у Львівській та Тернопільській областях. Президент
Всесвітньої ради кредитних спілок Браян Бренч охарактеризував основні тенденції
та світовий досвід діяльності кредитних спілок в сільській місцевості.
Заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Львівської
облдержадміністрації Людмила Гончаренко представила тенденції розвитку та
ресурсний потенціал сільського господарства області, окресливши позитивний
досвід співпраці фермерів регіону з кредитними спілками.
Голова правління Церковної кредитної спілки "Анісія" Володимир
Сидоровський у своїй доповіді представив перспективні напрями удосконалення
законодавчої бази, що регулює діяльність кредитних спілок в Україні. Керівник
кредитної спілки "Вигода" Марія Сюма детально розповіла про досвід кредитної
підтримки фермерських господарств на Львівщині. В доповідях інших учасників
круглого столу розглядався іноземний досвід фінансової підтримки розвитку
фермерства і питання формування сприятливого середовища для розвитку
підприємництва та ефективної співпраці кредитних спілок.
Учасники круглого столу – зарубіжні експерти ознайомилися з діяльністю
кредитної спілки "Анісія", відвідали центральний офіс КС та відділення №5 м.
Городок, побували на фермерському господарстві "Смерічка" Городоцького
району, яке очолює п. В. Шишак. В. Шишак є членом КС "Анісія" та користується
послугами кредитної спілки. Закордонні гості оглянули фермерське господарство,
уважно вислухали фермера який поділився своїми проблемами та успіхами, а
також високо оцінив роль ЦКС "Анісія" в розвитку його господарства.
Переглянути фото з події >>>
Церковна кредитна спілка «Анісія»
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Діяльність кредитних спілок

ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК-ЧЛЕНІВ ВАКС
ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕРКОВНОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «АНІСІЯ» (М. ЛЬВІВ)
Свято меду в Олеському замку
13 серпня 2017 року працівники ЦКС "Анісія"
взяли участь у ІІ-му Міжнародному фестивалі меду
"Надбужанські медобори", який вже вдруге
проходив на схилах Олеського замку. Фестиваль був
цікавий, креативний і сучасний. Цьому
підтвердженням є сотня учасників, які створювали
мистецьке обрамлення фестивалю, гості з України
та Польщі. Звичайно, в центрі уваги були десятки
бджолярів, які не лише презентували медові
смаколики, а й розповідали про цілющі властивості
меду та медових продуктів.
Працівники
кредитної
спілки
розповсюджували рекламну продукцію, пригощали
дітей та дорослих солодощами, дарували невеликі
подарунки дітям - учасникам фестивалю. Було
приємно чути зі сцени, що ЦКС "Анісія" зробила
маленький внесок у святкування. Наша команда у складі працівників центрального
офісу, Відділення №4 (м. Мостиська) і, звичайно, Відділення №2 (м. Буськ)
плідно попрацювали та змістовно й цікаво провели час.
Фото з події можна переглянути у нашій галереї.
Свято пасічників у Яворові
19 серпня 2017 року вже вдруге на Яворівщині
пройшов етнофестиваль "Яворівська забавка", в
рамках якого відбулися фестивалі "Медовий спас" та
"Яворівські смаколики". На цьому заході вшановували
кращих пасічників району, які ділилися секретами
своєї продукції, розповідали про цілющі властивості
меду. В рамках фестивалю проходили різноманітні
конкурси як серед дітей ("Найшвидше збирання
квітів"), так і серед дорослих ("Найміцніша
медовуха").
Хорошому настрою відвідувачів фестивалю
сприяли велика кількість творчих колективів району
та різноманітні смаколики, виготовлені вправними
руками яворівських господинь, якими вони
пригощали всіх бажаючих.

В рамках фестивалю проводився збір коштів для поранених воїнів АТО
Романа Гаврильчака та Володимира Гери, а також збір меду для воїнів, які
знаходяться на передовій на Донбасі.
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Працівники Відділення № 3 (м. Новояворівськ) та Відділення № 11 (м.
Яворів) ЦКС "Анісія" взяли активну участь у цьому святі: діти отримували
солодощі та сувенірну продукцію з логотипом "Анісії", дорослі — рекламну
продукцію. Кожен пасічник отримав кульки для пакування своєї продукції,
о д е рж а в
ви че р пн і
к о н с у л ьт а ц і ї
про
п о с лу г и
ЦКС
" А н і с ія ".
Святкування було корисним та піднесеним, цьому сприяли численні майстеркласи, святкова музика, смачна їжа, а особливо велика кількість вишиванок, які
ідентифікують нас як націю. Присутні відзначали, що з нетерпінням очікуватимуть
на майбутній фестиваль.
Фото з події можна переглянути у нашій галереї.
Свято обжинок на Старосамбірщині
Новоміська об’єднана територіальна
громада Старосамбірського району
заявила про себе на увесь район
урочистим проведенням "Свята урожаю".
Таких імпрез на цих теренах не було уже
багато років. Начебто працюють люди,
начебто щось вирощують, а їм навіть
"Дякую" ніхто не скаже. От голова
громади Петро Куляс вирішив віддати
давній борг трудівникам полів,
організувавши свято вшанування аграріїв.
Церковна кредитна спілка "Анісія" в особі
Відділення №1 "Опора" віддавна підтримує сільгоспвиробників району, адже ми
прекрасно розуміємо, що без фінансових інвестицій жоден сільських ґазда не зможе
повноцінно працювати, тому щоразу пропонуємо вигідні умови кредитування таку собі руку допомоги. Ми поважаємо нелегку працю землеробів, тому вважали за
честь бути присутніми на цьому святі. Працівники Відділення № 1 "Опора" та
Відділення № 4 (м. Мостиська) долучилися до святкування, провели багато
корисних розмов щодо розвитку фермерських господарств та умов кредитування в
нашій фінансовій установі.
Свято у Новому Місті вдалося на славу та було організоване на районному
рівні за підтримки голови районної ради Тетяни Терлецької, депутата обласної
ради Михайла Гичка та за участі представника Департаменту агропромислового
розвитку ЛОДА Павла Дигдала.
Фото з події можна переглянути у нашій галереї.
День фізичної культури та спорту у Червонограді
В п'ятницю, 8 вересня, в актовому залі Червоноградської гімназії відбулося
загальноміське свято, присвячене Дню фізичної культури та спорту України, на
якому нагороджували спортсменів, їх тренерів, вчителів фізичної культури.
Командні та індивідуальні переможці в міжнародних, Всеукраїнських і обласних
змаганнях відзначені грамотами і грошовими преміями Червоноградської міської
ради за програмою "Олімпійська надія-2017".
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Нагороджували спортсменів заступник
міського голови Наталія Турко, начальник відділу
фізичної культури та спорту Валерій Гаврилюк,
головний спеціаліст відділу освіти Галина
Лобащук. Під час нагородження юні спортсмени
оплесками вітали своїх наставників.
В номінації "Краща спортивна сім'я"
подарунки від Церковної кредитної спілки
"Анісія" отримали сім'ї Корнова та Велінських, а
також призерка юнацького чемпіонату Європи з
баскетболу Вікторія Ростоцька. Гучними оваціями привітали нагородженого в
номінації "Кращий спортсмен-параолімпієць міста" учасника Всеукраїнських та
обласних змагань Святослава Соханя.
Червоноградські спортсмени достойно показали себе в змаганнях на різних
рівнях, гідними перемогами здобули славу для себе та міста як в області, так і за її
межами. І показником є навіть не тільки задоволені батьки, а й переповнені
емоціями діти, стомлені та потішені результатами тренери. Важливо, що після
цього заходу з’явилося значно більше охочих займатися спортом, а до юного
покоління був донесений певний меседж: спорт – це круто, модно та цікаво. А отже,
сподіваємось, що прихильників спорту навкруги ставатиме все більше та більше.
Фото з події можна переглянути у нашій галереї.
КристинопільФест 2017
9 вересня у м. Червонограді вперше
відбувся
регіональний
фестиваль
"КристинопільФест". Територія біля палацу
Потоцьких на один день стала центром
зосередження позитивних емоцій, гарного
настрою, яскравих вражень та драйвової музики.
Організаторами цього заходу виступили
Благодійний фонд "Фундація розвитку
Червонограда" та інформаційний інтернетресурс "Ехо Червонограда". Розваги для найменших та нічний квест забезпечили
волонтери з міського учнівського самоврядування та Молодіжного ХАБу
"Космодром". Солодкі подарунки для найменших гостей фестивалю подарувала
Церковна кредитна спілка "Анісія", яку представляли працівники Відділення
№6.
Червоноградські майстрині організували ярмарок хенд-мейду, різноманітні
майстер-класи. Екскурсії підвалами палацу Потоцьких вдень проводила завідувач
Червоноградської філії Львіського музею історії релігії Галина Гриник. Та головне
дійство - концерт за участі неймовірно крутих українських гуртів з міст Львова,
Луцька та Києва: The Melory, Zapaska, XAC, Фіолет, Шосте чуття та інших.
Глядачі отримали найкращі емоції та приємні враження. Фестиваль також
носив благодійну місію, адже відбувався збір коштів на лікування двох онкохворих
діток з м. Червонограда.
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Хочеться сподіватись, що гарні та позитивні враження залишилися в кожного,
хто відвідав цей захід.
Фото з події можна переглянути у нашій галереї.
Урочисте вшанування сільгоспвиробників Львівщини
21 вересня 2017р. на
оптовому ринку "Шувар" в м.
Львові
за
ініціативи
Департаменту агропромислового
розвитку
Львівської
облдержадміністрації відбувся
Фестиваль "Кращий господар
Львівщини".
Програма фестивалю була
надзвичайно насичена: це і
різноманітні конкурси (поросячі
перегони, доїння кіз, зважування дрібних домашніх тварин на око,
інтелектуальний конкурс), ярмарок "Добрі традиції Галичини", виступи творчих
колективів, дегустація смаколиків, виготовлених з української сировини.
Кращий господар Львівщини був обраний серед майже 70-ти претендентів, і
ним став Ігор Орищин — фермер із с. Туринка Жовківського району. В його
сімейній фермі працює ще дружина та двоє синів, а в господарстві налічується 100
голів великої рогатої худоби та 50 свиней. З великою приємністю відзначаємо, що
друге місце дісталося фермерському господарству "Зодіак-М" з Радехівщини, яке
очолює член ЦКС "Анісія" Михайло Курпіль.
ЦКС "Анісія" теж активно долучилася до святкування і виступила спонсором
інтелектуального конкурсу, переможцем якого став голова фермерського
господарства "Радвань Нова" із с. Семенівка Пустомитівського району Антон
Мільчевич. Голова правління Володимир Сидоровський та заступник голови
правління Марія Чупило вручили нагороди і кращим позичальникам кредитної
спілки — учасникам фестивалю.
Численні гості фестивалю із задоволенням ділилися враженнями та відмічали,
що професія фермера на сьогодні стає модною, престижною, шанованою. Всі
бажали сільгоспвиробникам (а це не тільки фермерські господарства, а й особисті
селянські господарства, фізичні особи-підприємці) процвітання, економічного
зростання та відзначали їхній великий вклад у розбудову нашої держави.
Фото з події можна переглянути у нашій галереї.
Церковна кредитна спілка «Анісія»
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ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КРЕДИТ-СОЮЗ»
(МІСТО ЧЕРКАСИ)
"Кредитна спілка "Кредит-Союз" виступила в якості інвестора-кредитора
аграрної розписки для фермера "
Вперше серед кредитних спілок України кредитна спілка "Кредит-Союз"
виступила в якості інвестора-кредитора аграрної розписки для фермера Черкаської
області. Фінансова аграрна розписка є інструментом для залучення кредитних
ресурсів, який надає більше гарантій і повноважень в порівняні з альтернативними
документами. Агровиробники можуть планувати свою діяльність в обсягах
вирощеної продукції, розподіливши з кредитором ризики ціноутворення.
Кредитна спілка «Кредит-Союз»

Відбувся семінар «Звіт філій за 1-ше півріччя»
22 липня 2017 року Маньківська філія вітала учасників семінару "Звіт філій за
1 півріччя". Працівники кредитної спілки звітувались, ділились досвідом в
агрокредитувані та застосуванні аргоаналітики на практиці. Родзинкою зустрічі
стала екскурсія в Буцький каньйон.
Кредитна спілка «Кредит-Союз»
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Форум кредитних спілок на Львівщині 10-12 серпня
10-12 серпня на Львівщині відбувся Форум кредитних спілок. Представники
нашої кредитної спілки прийняли участь в заході та обговорили стан, перспективи
ринку кредитної кооперації, запозичення міжнародного досвіду і роль кредитних
спілок в економічному розвитку регіонів. Форум відбувся в межах ІІ Всесвітнього
фестивалю українських кредитних спілок за участі представників Української
світової кооперативної ради, Всеукраїнської асоціації кредитних спілок та
кредитних спілок України.
Кредитна спілка «Кредит-Союз»
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ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ВИГОДА»
(МІСТО СТРИЙ, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
"Біжать в Зарваницю стежки і дороги, там Божії дзвони гудуть...."
IX-a кооперативна Проща до
Зарваниці традиційно у міжнародний
день кооперативів (перша субота липня).
Цього разу у рамках ІІ-го Всесвітнього
Фестивалю Українських Кредитних Спілок
та з нагоди 25-ї річниці кредитної спілки
"ВИГОДА" та 5-ї річниці Фонду громад
"РІДНЯ".
Це була прекрасна нагода зустрітися
у місці віри, наснаги і любові. У місці яке
має особливу енергетику. Хто побував тут
хоч один раз завжди схоче повертатися сюди, щоб більше приділити уваги своїй
душі, торкнутися невидимих променів опіки Зарваницьої Божої Матері.
Традиційно наша проща мала присвяту - "За покликання служити в
українському суспільстві через кооперацію, взаємодопомогу та знання".Нехай цей
альбом світлин заохотить Вас відвідати цей рай на землі і отримати покликання
щиро служити нашій Батьківщині там, де Ви найкраще виконаєте свою найвищу
місію - бути Українцем, бути Християнином!
Слава Україні!
Петро Маковський, голова спостережної ради кредитної спілки "Вигода"

Зустріч з радником з аграрних питань посла Франції в Україні
Сьогодні в центральному офісі кредитної спілки "Вигода" відбулась зустріч з
Ніколя Переном, радником з аграрних питань посла Франції в Україні, керівником
Проекту "Підвищення інформованості та оцінка потенціалу валоризації
високоякісної харчової продукції у Львівській області". На зустрічі обговорили
розвиток кооперативу "Стрийський Ясь", проведення конференції присвяченій
квасолі багатоквітковій і Свята Квасолі в рамках "Стрий Органік Фест. Жовтень."
Кредитна спілка «Вигода»
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БІБЛІОТЕКА МАЙБУТНЬОГО
У ЛЬВОВІ ВІДКРИЛИ ЦЕНТР ШЕПТИЦЬКОГО
У неділю, 10 вересня, у Львові відкрили відкрили Центр Митрополита Андрея
Шептицького.
Це – новітній інформаційно-ресурсний центр та бібліотека, розташована на
території студмістечка Українського католицького університету.
А також – перша за часи незалежності будівля, збудована спеціально для
бібліотеки, пише zaxid.net.

Фото: zaxid.net

У п’ятиповерховому центрі – три тераси – дві відкриті та одна напівзакрита.
На горішньому поверсі – засклена вітальня з виглядом на Стрийський парк,
йдеться у матеріалі tvoemisto.tv.

Фото: zaxid.net
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«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

Усередині – невеликий зелений майданчик із місцями для сидіння. Увесь
перший поверх засклений.
У центрі обладнали місця усамітнення, де відвідувачі зможуть
насолоджуватись виглядом із вікна.
База нової бібліотеки – книгозбірня УКУ. Вона постійно оновлюється й
розширюється.

Фото: zaxid.net

Особливу увагу зосереджують на художній та науковій літературі.
"Ми не прагнемо орієнтуватись на кількість – нам важлива якість видань. У
перспективі люди вважатимуть бібліотеку найкращою за добором книжок і зможуть
знайти на стелажах те, що шукають", – розповідає директор центру Олег Яськів.
Прийти і працювати з книжкою у читальному залі може кожен охочий.

Фото: zaxid.net

Але щоб забрати книжку додому, потрібен абонемент. Його теж може
отримати будь-хто.
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Окрім того, бібліотека співпрацюватиме з музеєм, тому відвідувачі
зможуть побачити стародруки й унікальні видання, а також послухати про них
лекції.
"Одна з моїх мрій – створити на базі центру майданчик, де зустрічалися б науковці з
різних галузей і говорили про актуальні для суспільства, країни та світу теми. Фізики й
філософи, богослови і психологи, соціологи й історики дискутували б на певну тему

зрозумілою їм, але доступною іншим мовою", – каже Олег Яськів.
Фото: zaxid.net

Фото: tvoemisto.tv

Центр Шептицького запрошуватиме шкільних учителів і викладачів
вишів обмінюватись досвідом.
Також тут планують створити студію аудіо- та відеозапису, аби викладачі мали
змогу записувати свої авторські курси.
Почнуть з викладачів УКУ. Втім, за словами Яськіва, центр відкритий до
співпраці з іншими вишами.
Частина корпусу зарезервована під навчальні аудиторії та кімнати, де
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студенти й викладачі зможуть працювати над своїми проектами.
У центрі також працюватиме зона для малюків, де батьки зможуть тимчасово
залишити своїх дітей, а самі піти на презентацію, майстер-клас чи виставку.
Співробітники центру бавитимуть малюків і читатимуть їм книжки.
Також у комплексі планують налагодити співпрацю з освітянами, щоб

організовувати для школярів квести та популяризувати читання.
Фото: tvoemisto.tv

У центрі Шептицького буде подовжений робочий день, аби відвідувачі могли
працювати з книжками допізна.
Тим, у кого виникне потреба скористатись інтернетом, видаватимуть
ноутбук.
На першому поверсі працює кав'ярня. Її обслуговує львівське соціальне
підприємство "Горіховий дім".

Воно працює у Львові з 2012 року і фінансує Центр для жінок, що опинилися у
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кризових ситуаціях (алкоголізм, насильство в сім'ї, махінації з житлом, тощо).
Фото:zaxid.net

Увесь прибуток скеровуватимуть на фінансування потреб Центру, а також на
іншу діяльність благодійної організації "Фонд Горіховий дім".

Будівництво п’ятиповерхового центру тривало два роки. Площа Центру
Шептицького – 6027 м2.
Фото:zaxid.net

Проект вартістю 5,7 млн доларів розробила архітектурна фірма Behnisch
Architekten.

Таку коштовну будівлю університет не міг звести самотужки. Тому залучали
жертводавців та донорів з усього світу.
Фото:zaxid.net

За словами директорки Львівської бізнес-школи Софії Опацької, збір коштів
на будівництво Центру Шептицького був частиною великої промоційної кампанії
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УКУ, яка тривала 7 років.

Фото:zaxid.net

Загалом на розбудову студмістечка та відкриття нових навчальних
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