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ТЕМА НОМЕРУ

Кредитні спілки святкують
Міжнародний день кредитних спілок

Пропонуємо переглянути відеоролик
В жовтні 2018 року кредитні
спілки світу святкують своє професійне свято - Міжнародний день кредитних спілок, що відзначається щорічно з 1948 року кожен третій четвер жовтня.
Святкування
міжнародного
дня кредитних кооперативів — це
данина історії руху кредитних спілок. Це міжнародне визнання позитивного впливу кредитних кооперативів на зміни в економічній і соціальній сфері.
Всесвітня Рада Кредитних спілок проголосила тему для Міжнародного Дня Кредитних Спілок –
«Знайди свою платинову підбивку» відмічаючи сутність глобального руху кредитних спілок, і який буде відмічатися в цьому році вже в 70 раз!
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В цьому році тема Міжнародного Дня Кредитних Спілок поєднує в собі традиційний подарунок на 70 – річчя - платину, гру з відомим англійським висловлюванням «Кожна хмарка має сріблясту підбивку» (укр. «Не має безвихідних ситуацій») та підтримку кредитним спілками своїх членів.
В цьому році ми святкуємо 70-річчя Дня Кредитних Спілок, і відмічаємо, що
наш глобальний рух історично йде далеко вперед, збагачуючи життя багатьох людей
протягом багатьох років.
«Міжнародний День Кредитних Спілок – це можливість залучити нових членів до кредитної спілки, поділитися
своїм досвідом та відсвяткувати глобальне збільшення спільноти кредитних спілок»
Президент та головний виконавчий директор WOCCU
Брайан Бранч
Міжнародний день кредитних спілок – ідеальний день для ознайомлення громадськості з діяльністю кредитних спілок, їх особливостями та перевагами.
В день святкування Міжнародного дня кредитних спілок, кредитні спілки –
члени ВАКС проводили «День відкритих дверей», під час якого активно зустрічалися з членами кредитних спілок, розказували про діяльність своєї кредитної спілки,
брали участь у офіційних заходах присвячених дню кредитних спілок.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Кредитні спілки активно святкують
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В цей день Львівська обласна державна адміністрація оголосила подяки працівникам
кредитних спілок, за їх сумлінну працю.

Зі святом кредитні спілки привітала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг, партнерські асоціації та об’єднання на ринку фінансових послуг.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Засідання учасників Глобальної мережі жіночого лідерства (GWLN)
Всесвітньої ради кредитних спілок (WOCCU).
В Києві, 3 вересня 2018 року відбулося засідання учасників Глобальної
мережі жіночого лідерства.
Участь у засіданні взяла Тамара Денисенко — член ради
директорів Української федеральної кредитної спілки (м.
Рочестер, США), учасник
Глобальної мережі жіночого
лідерства (GWLN) Всесвітньої ради кредитних спілок
(WOCCU).
Присутнім на засіданні
було дуже цікаво почути про
Глобальну мережу жіночого
лідерства (GWLN) Всесвітньої ради кредитних спілок
(WOCCU), залучення молоді
до кредитних спілок та фінансову просвіту.
Також присутні на засіданні обговорили План заходів та цілі Глобальної мережі жіночого лідерства (GWLN) Всесвітньої ради кредитних спілок (WOCCU) в Україні на 2019 рік.

В місті Києві відбулася робоча зустріч з кооператорами з Польщі
31 серпня відбулася робоча
зустріч президента ВАКС Ольги
Мороз та віце - президента ВАКС
Оксани Соломчак з представниками SKOK
Ziemi
Rybnickiej (Польща)
Franciszek
Barakomski та Jerzy Zielen`. Сторони обмінялись думками з низки
питань пов'язаних з системою

кредитної кооперації, серед яких окрему увагу приділили умовам надання фінансових послуг кредитними спілками
та
системі
гарантування
внесків
(вкладів) членів кредитних спілок на депозитні рахунки.
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Конференція ВАКС у м. Львові
29 жовтня відбулася позачергова Конференція ВАКС у м. Львові. Кредитні спілки члени Всеукраїнської асоціації кредитних спілок обговорили питання актуалізації Статуту
ВАКС з відповідним затвердженням змін.

ВАКС з експертом КЕП
03 вересня відбулася зустріч представників ВАКС з експертом КЕП Тамарою Денисенко (Ukrainian Federal Credit Union (м. Рочестер. США). Під час розмови були обговорені питання історичного розвитку кредитно - кооперативного руху США та України, а також заходи Стратегії розвитку ВАКС до 2020 року

04 вересня відбувся цікавий та інформативний семінар від експерта КЕП Тамари Денисенко щодо ощадносі, сист еми пенсійного
забезпечення у США та ознайомлення молоді
з послугами кредитних спілок. Також учасники змогли ознайомитись з програмою Open
World Leadership Center
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Місія – Залучення молоді до кредитних спілок
З 3 по 13 вересня 2018 року до України завітала Тамара Денисенко, експерт з фінансів, член спостережної ради Української
Федеральної кредитної спілки (м. Рочестер,
штат Нью-Йорк, США.
Під час робочого відрядження в Україні пані Тамара була залучена як експерт на
наступні заходи, які проводились в рамках
співпраці ВАКС та Проекту «Кредитування
сільськогосподарських виробників (САР)»:
- 3 вересня 2018 року відбулося засіданні
учасників Глобальної мережі жіночого лідерства (GWLN) Всесвітньої ради кредитних
спілок (WOCCU).
спілок США.
6 вересня 2018 року проведений тренінг
'Фінансова грамотність для школярів' в Харківській загальноосвітній школі №131. В заході прийняли участь школярі старших класів, вчителі та представники ВАКС та КС
'Слобожанська'.

Представники семи кредитних спілок
- членів ВАКС отримали інформацію, щодо
діяльності Глобальної мережі жіночого лідерства.
Також присутні на засіданні обговорили План заходів та цілі Глобальної мережі
жіночого лідерства в Україні на 2019 рік.
В цей же день, відвідали та ознайоми4 вересня 2018 року у місті Київ в офі- лись з роботою КС 'Слобожанська' та двох
сі ВАКС проведений тренінг по залученню філій КС 'ХКВД' у м.Харків та м.Валки
молоді до кредитних спілок. Досвід США та (Харківська область). .
практичні поради для України. Тренінг прослухали
керівники
та
працівники п'яти кредитних спілок м. Києва, працівники ВАКС та представник Проекту КЕП.
5 вересня 2018 року у місті Харків відвідали кредитну спілку - учасницю Робочої
групи КЕП 'Харківську касу взаємодопомоги'.
Ознайомились з роботою головного офісу
кредитної спілки та її працівників. Експерт
КЕП поділилась досвідом роботи кредитних
9

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ПРО ГОЛОВНЕ

7 вересня 2018 року у м. Харків, проведений тренінг по залученню молоді до кредитних спілок. Досвід США та практичні поради для України. Були присутні 9 працівників головних офісів та філій двох кредитних
спілок м. Харкова.

несу регіону.
10 вересня 2018 року у місті Вінниця
відвідали КС 'Партнер'. Ознайомились з роботою головного офісу КС та її працівників.
Експерт КЕП поділилась досвідом роботи
кредитних спілок США.
Дуже насиченим було 11 вересня 2018
року, в продовж одного дня провели тренінги
по фінансовій просвіті для студентів трьох
вищих навчальних закладів:
Вінницького національного аграрного
університету;
Вінницького навчально-наукового інституту економіки;
Донецького національного університету імені Василя Стуса (евакуйований в м.
Вінницю з м. Донецьк).

Робота продовжувалась і на вихідних,
так, 9 вересня 2018 року у м. Дніпро, проведена робоча нарада в Агентстві розвитку
Дніпра. Обговорили перспективи розвитку
кредитних спілок в Дніпрі та Дніпровської
області.

Були присутні працівники Агентства
розвитку Дніпра та представники обласної
ради, молодіжних організацій та малого біз-

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

Залучено більше ста студентів
економічних та фінансових спеціальностей.
Під час тренінгів, зокрема, розповідали про
діяльність кредитних спілок в Україні та
США.
Також, в цей день відвідали та
ознайомились з роботою КС 'Академія', яка
діє на території Вінницького навчальнонаукового інституту економіки та членами
якої є викладачі та студенти цього навчального закладу.
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Пані Тамара поділилась власним дос12 вересня 2018 року у місті Вінниця
відом роботи в кредитній спілці США.
проведений третій тренінг по залученню молоді до кредитних спілок. Досвід США та
практичні поради для України.
Були присутні 6 працівників чотирьох
кредитних спілок м. Вінниці та представник
КС «Довіра» м. Рівне.
І на останок, 13 вересня 2018 року в
офісах ВАКС та КЕП відбулось підведення
підсумків діяльності пані Тамари Денисенко,
як експерта КЕП в Україні.
За матеріалами, які презентувала пані
Тамара на вищезазначених навчальних заходах, планується розробка та проведення вебінарів для кредитних спілок.

Інтерв’ю на «104.1 FM Твоє Рідне Радіо» з фахівцями кредитної спілки
«Бойківщина» та представником проекту КЕП
Що таке кредитна спілка, яка різниця між банками та кредитними спілками, в якій валюті краще заощаджувати та інші питання – розказує заступник голови правління кредитної
спілки «Бойківщина» Богдан Щепанюк та спеціаліст з агрофінансування проекту USAID «Кредитування сільськогосподарських виробників» Віталіна Куциба.

Інтерв’ю можна переглянути за посиланням >>>

IFC провели семінар для банків та кредитних спілок
з питань застосування аграрних розписок
У вересні в м. Києві був проведений семінар спеціалістами IFC з питань застосування
в діяльност фінансових установ аграрних розписок. На семінарі були присутні представники ВАКС, НАКСУ, проекту КЕП, Нацкомфінпослуг та банків.
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З матеріалами семінару можна
ознайомитись за посиланням >>>
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Тренінг «Сучасна комунікаційна політика кредитних спілок» - Львів
За сприяння Проекту КЕП 29-30 жовтня у Львові відбулася перша сесія тренінгу
«Сучасна комунікаційна політика кредитних спілок». Paul Wolff та Mieke Nuijen, експерти
PUM (Нідерланди), ознайомили учасників Робочої групи КЕП з базовими концептами комунікації, умовами організації внутрішньої та зовнішньої комунікації, розглянули можливості кредитних спілок у використанні соціальних медіа, проаналізували сучасні тенденції у
користуванні соцмережами в Україні та світі.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Вже традиційно тренінг проводився в інтерактивному форматі, що дозволило всім
учасникам брати активну участь в дискусіях та обговореннях, ділитися досвідом, розробляти власні стратегії для удосконалення комунікаційної політики кредитних спілок.

Тренінг «Сучасна комунікаційна політика кредитних спілок» - Харків
Друга сесія тренінгу «Сучасна комунікаційна політика кредитних спілок» для учасників Робочої групи КЕП відбулась у Харкові 1-2 листопада. За сприяння Проекту КЕП
до участі в тренінгу також долучилися асоційовані кредитні спілки Донецької та Луганської області. Експерти PUM (Нідерланди) Paul Wolff та Mieke Nuijen надали рекомендації щодо розробки та
втілення кредитними спілками власної комунікаційної політики з урахуванням тенденцій сьогодення. Особливу увагу
було приділено оцінці
наявних веб-сайтів кредитних спілок, а також
аналізу переваг та недоліків у використанні кредитними спілками соціальних мереж у маркетингових цілях.
Учасники тренінгу
високо оцінили актуальність розглянутих питань, окремо відзначив інтерактивний формат проведення тренінгу
та свою зацікавленість у подальшому поглибленні отриманих знань.
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Навчально-ознайомча поїздка до Брюсселя для делегації з України
З 21 по 24 жовтня 2018 року Проект КЕП за підтримки Європейської мережі
кредитних спілок (ENCU) та Всесвітньої ради кредитних спілок (WOCCU) організував
навчально-ознайомчу поїздку до Брюсселя для делегації з України.
Делегація у складі представників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Верховної Ради України, Урядового офісу з координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України та радника WOCCU провела низку зустрічей з представниками європейських структур.
Стратегічною метою поїздки було продовження діалогу з Генеральним директоратом
з фінансової стабільності, фінансових послуг та ринків капіталу Європейської комісії щодо
виключення із Директиви 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 р. (далі – СRD IV) вимоги стосовно статутного капіталу 5 млн євро для кредитних
спілок України.
Також, на зустрічах обговорювалось питання імплементації Україною Директив
ЄС 2014/59/ЄС та 2014/49/ЄС Європейського Парламенту з метою запровадження системи
гарантування вкладів депозитів для членів кредитних спілок. Крім того, українська делегація звернулась до Європейської сторони з проханням надіслати оновлений перелік актів законодавства ЄС у сфері фінансових послуг до Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони (далі – Угода).
В свою чергу, представники європейської сторони пообіцяли до кінця року надіслати
Україні оновлений перелік актів законодавства ЄС у сфері
фінансових послуг до Угоди та додатково обговорити питання щодо незастосування вимог СRD IV до кредитних спілок у
ході Комітету Асоціації у торговельній конфігурації та зафіксувати досягнені домовленості в операційних висновках Комітету. Проект КЕП і надалі буде надавати технічну допомогу
для якнайшвидшого виключення із вищезазначеної Директиви вимог стосовно капіталу для кредитних спілок.

ДОВІДКОВО

За метеріалами офіційного веб-порталу Верховної Ради України»

Поїздку української делегації організували проект USAID «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)» за підтримки Європейської мережі кредитних спілок (ENCU) та Всесвітньої ради кредитних спілок (WOCCU).
До складу делегації також увійшли Голова Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг Ігор Пашко, радник Голови Верховної Ради України Андрій Малик, керівник експертної групи з питань співробітництва у сферах митної і фінансової політики, оподаткування, підприємництва, фінансових послуг та конкуренції Урядового офісу
з координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України Марина Неліна, керівник проекту USAID КЕП Ева Сєржинська, спеціаліст з регуляторних питань Проекту USAID КЕП Олена Федькович, радник WOCCU Павел Гржесік.
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Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо діяльності кредитних спілок»

13 вересня у ВРУ був зареєстрований
законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
діяльності кредитних спілок».
16 жовтня відбулося засідання Комітету ВРУ з питань фінансовї політики і
банківської діяльності під головуванням
народного депутата України М. Довбенка.

Одним з питань розгляду був законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності
кредитних спілок (реєстр. № 9078, від
13.09.18, н.д. Довбенко М.В., Рибалка
С.В., Поляков М.А., Лаврик О.В., Різаненко П.О., Демчак Р.Є., Клімов Л.М., Жолобецький О.О., Лопушанський А.Я., Матвієнко А.С., Мартиняк С.В.).
Законопроект був підтриманий та
рекомендований для прийняття Верховною Радою України за основу.
Рекомендуємо прослухати аудіозапис
засідання за посиланням (№ 9078 йде першим питанням) >>>

Преса про законопроект
Комітет з питань фінансів і банківської діяльності ВРУ рекомендував Парламенту прийняти за основу законопроект «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо діяльності кредитних спілок».
Як зазначається у пояснювальній за15

писці до документа (реєстраційний
№
9078), він покликаний забезпечити єдине
розуміння підходів до принципів діяльності
кредитної спілки, удосконалення і розширення напрямів її господарської діяльності,
забезпечення прозорості та стабільності ринку взаємного кредитування.
Законопроектом передбачено, що
членами кредитної спілки, створеної за територіальною ознакою, можуть бути, окрім
фізичних осіб, фермерські господарства, кооперативи, професійні спілки зі статусом
первинних або місцевих, релігійні організації, за умови, що вони мають місцезнаходження
в
межах
адміністративнотериторіальної одиниці, проживання на території якої є ознакою членства фізичних
осіб у кредитній спілці.
Проект закону врегулює майбутні
правовідносини між кредитними спілками
та їхніми членами – юридичними особами
щодо набуття та припинення статусу членства.
При цьому передбачений механізм
ліквідації кредитної спілки (за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, за
рішенням суду), віднесення Уповноваженим
органом кредитної спілки до категорії проблемних та неплатоспроможних.
Документ регламентує концептуальний напрямок щодо приєднання кредитних
спілок до системи гарантування вкладів фізичних осіб. Але, враховуючи те, що механізм та умови взаємодії учасників із ФГВФО
визначається Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», положення законопроекту, які стосуються гарантування, відтерміновані до прийняття
змін до цього Закону, які врегулюють гарантування вкладів у кредитних спілках.
Окремим положенням законопроекту
передбачена можливість, за рішенням Уповноваженого органу, всеукраїнським асоціаціям кредитних спілок набувати статус саморегулівних організацій кредитних спілок
– членів асоціації.
Метою саморегулівної організації
кредитних спілок (СРО) є захист прав і спі«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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льних інтересів його членів.
У проекті закону окреслюються завдання та повноваження СРО, встановлюється її
право щодо контролю за діяльністю своїх учасників, визначаються джерела фінансування
СРО.
Законопроектом пропонується внесення змін до деяких нормативно-правових актів, зокрема
до Господарського кодексу України, а також законів «Про банки і банківську діяльність»,
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про фермерське господарство» з метою забезпечення гармонізації нормативно-правових актів, запровадження єдиних термінів та понять.
Стаття на сайті finpost.com.ua

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує Верховній Раді
прийняти за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо діяльності кредитних спілок
Законопроектом № 9078 пропонується уточнити визначення терміну «кредитна
спілка», а також принципи діяльності та особливості правового статусу кредитної спілки;
конкретизувати порядок задоволення вимог кредиторів кредитної спілки; визначити умови
та підстави визнання кредитних спілок проблемними і неплатоспроможними; встановити
особливості членства у кредитній спілці фізичних та юридичних осіб; уточнити порядок
управління кредитною спілкою; визначити правовий статус асоціацій та об’єднань кредитних спілок, у тому числі як саморегулівних організацій тощо.
Відповідні зміни пропонується внести до Закону «Про кредитні спілки».
Проектом також передбачається внести зміни до ст. 130 Господарського кодексу, а також до законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань».
Перший заступник голови Комітету Михайло Довбенко, доповідаючи законопроект на
засіданні Комітету, зазначив, що з проекту вилучено зміни щодо кооперативних банків. Також в цьому документі передбачений механізм ліквідації кредитних спілок, а також концептуальний напрям щодо приєднання кредитних спілок до системи гарантування вкладів
фізичних осіб.
За словами М.Довбенка, цим проектом також передбачена обов'язкова участь кредитних
спілок, які здійснюють залучення внесків, вкладів членів кредитних спілок на депозитні
рахунки у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.
«Ми бачимо, як зростає питома вага проблемної заборгованості, як, на жаль, ми не можемо розширити портфель кредитний у комерційних банках. І тому, я думаю, що все - таки
підтримка кредитних спілок, законодавче підґрунтя, яке ми сьогодні формуємо для них, є
вкрай важливими», - зазначив він.
Члени Комітету більшістю голосів підтримали законопроект у першому читанні за основу.
Вони вважають, що прийняття проекту сприятиме розв’язанню проблеми з кредитуванням
реальної економіки з огляду на негативні тенденції, які спостерігаються впродовж кількох
років у цьому сегменті банківської діяльності.
Інформація на сайті Верховної Ради України
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Перші кооперативні читання в рамках Стрийської книжкової толоки
ГО «Кооперативна
скринька» , Кредитна спілка «Вигода» та Фонд
громад «Рідня» організували кооперативні
читання в рамках Стрийської книжкової толоки.
Це були роздуми,
обмін думками про силу
економічної самоорганізації та перспективу розвитку кооперації в сучасних умовах. Місцем
проведення було обрано
Народний дім, де творилась кооперація 100 років тому і який був збудований з ініціативи організаторів кооперативного руху на Стрийщині. Розпочались читання зі спільної молитви з владикою Богданом
Манишиним, єпископом-помічником Стрийської єпархії Української Греко-Католицької
Церкви.
Тренер з кооперації Львівської аграрної дорадчої служби Михайло Вишньовський розповів про реалії сільськогосподарського виробництва в Україні та стан кооперації в світі. Учасники були ознайомлені з
ситуацією, що відбувається в сучасному кооперативному розвитку в Україні. Небезпекою для розвитку сільських територій було
озвучено таке явище як концентрація великої
кількості землі в руках агрохолдингів, що
створює загрозу довкіллю та не дає змоги
розвиватись місцевому ринку праці. Кооперативний рух в сучасних реаліях не має ідеологічної підтримки в суспільстві, тому було
наголошено на потребі поширення кооперативних цінностей та вивчення успішного історичного досвіду кооперації, яка вела свою
діяльність на землях західної частини України.
Владика Богдан Манишин розповів
про роль УГКЦ в розвитку кооперації. Суспільство того часу мало значні проблеми через
масове пияцтво, міграцією молоді, занепад
української мови. То ж після перших кроків,
проведених з підвищення суспільної самосвідомості та української самоіденфікації, була
також представлена модель економічної самоорганізації селян. Опіка такої знакової
17

особистості як Митрополит Андрей Шептицький та щоденна робота парохів в сільських
громадах дозволили розвинути кооперацію в
Західній частині України до дуже високого
рівня. Це дало змогу акумулювати значні ресурси в громадах для
будівлі шкіл, читалень,
народних домів та церков. Тисячі сільських
дітей змогли навчатись
та працювати в українських
кооперативних
установах. Сьогодні суспільство має нові виклики і це насамперед
тотальна комерціалізація мислення.
Цікавим був виступ пароха села Завадів о. Степана Горіна, котрий вже 27 років
працює на парохії і мав змогу спілкуватися з
жителями села, котрі пам’ятали о. Остапа
Нижанківського. Саме в цьому селі зародилась і почала працювати з ініціативи о. Остапа Нижанківського перша молочарня, яка
через десяток років переросла в потужний
молочарський кооператив «Маслосоюз». Цікаві моменти з біографії лідера кооперативного руху на Галичині були незнаними для
учасників читань. Розповідаючи про трагічну
загибель основоположника молочарського
кооперативу, о.Степан відзначив , що завойовники у всі часи нищили українську самоідентифікацію та не сприяли самоорганізації
селян.
Заступник директора краєзнавчого
музею «Верховина» Зеновія Ханас розповіла
історію кооператорки, фінансового директора «Маслосоюзу» Ольги Бачинської. ЇЇ вміння забезпечити дружньої, майже родинної
атмосфери сприяло ефективній роботі дирекції «Маслосоюзу». Своєю діяльністю Ольга
Бачинська поміняла багато стереотипів про
роль жіноцтва в суспільному житті та кооперації.
Стрийщина гордиться талантом архітектора з с. Гірне Василя Нагірного, але розповідь Богдана Сидорака допомогла зрозуміти та оцінити його діяльність як визначного
кооперативного руху на Галичині.
Спільне обговорення проблем сучас«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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ної кооперації та діяльність такої непересічної особистості як Євген Олесницький було
висвітлено у виступі голови Спостережної
ради КС «Вигода» Петра Маковського. Пан
Петро навів паралелі між часами зародження кооперації та теперішнім станом в українському суспільстві. Тільки щоденна робота, яка буде опиратись на кооперативні цінності, стане запорукою зміни людей і цінностей суспільства.
В кооперативних читаннях прийняли участь представники сучасного молочарського
кооперативу, сім’я Микола та Надія Ільницькі, котрі утримують в своїй сімейній молочній фермі 9 корів. Активний житель села

та КС «Вигода» Ігор Сидор розповів про
о.Горалевича, котрий розвинув кооперацію
в їхній громаді. З учасниками кооперативних читань мав також можливість поспілкуватись гість Стрийської книжкової толоки
голова «Просвіти» м. Дніпра Єгор Гуськов.
Це була перша зустріч однодумців, котрі
вболівають за майбутнє України та вбачають розвиток кооперації як один з важливих
інструментів розвитку та відродження сільського господарства та Держави в цілому.
За матеріалами сторінки Facebook КС
«Кооперативна скринька »

День традиційного автентичного костюма

м.Рівному, місті, звідки це свято почалось.
Таке свято організовано у партнерстві
із Відділами культури міста та району,
Стрийського
краєзнавчого
музею
“Верховина”, Союзом Українок, Народного
дому м.Стрия, Туристично-інформаційного
цетру “Стрий”.

За активної участі кредитної спілки
«Вигода» 02 вересня у м.Стрию пройшов
День традиційного автентичного костюма.
Ця подія відбулася у рамках відзначення року Василя Нагірного на Стрийщині та із
ініціативи партнера Фонду громад “Рідня”
громадської організації “Центр відродження і
За матеріалами сторінки Facebook КС
дослідження Волині”. Ця подія проходила «Вигода »
одночасно у двох містах у м.Стрию та
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Фестиваль-Ярмарок «Гарбузова осінь»
У жовтні вже втретє у с.Добросин, що на Жовківщині, відбувся фестиваль -ярмарок
“Гарбузова осінь”.
З побажаннями добра, здоров'я та усяких гараздів до гостей та організаторів свята звернувся Голова Львівської ОДА Олег Синютка.
Працівники ЦКС "Анісія" долучилися до святкувань.
Під яскравий музичний акомпанемент представники сільських та селищних рад взяли
участь у параді “Коровай на вишитому рушнику”, а потім представили на огляд громаді
оригінальні, в тому числі і їстівні, композиції з сала, ковбаси та гарбуза.
На святі можна було придбати товари місцевих сільгоспвиробників, а саме: молочну
продукцію, мед та інші продукти бджолярства, сублімовані овочі та фрукти, печені на дровах хлібобулочні вироби.
Розважали гостей вокальні та танцювальні колективи району, їх колеги - представники
художніх колективів із Тернопільщини, Дрогобича, а також спеціальний гість фестивалю скрипаль Олег Кульчицький.
Всі бажаючі мали нагоду зробити фото на згадку у спеціально облаштованій етнофото
зоні, а місцеві господині пригощали усіх охочих українським борщем, печеною картоплею
та стравами з гарбуза.
Тепла, родинна атмосфера цього свята нікого не залишила байдужим.

За матеріалами сторінки Facebook
КС «Анісія »
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«Стрий Органік Фест-2018»
Кредитна спілка «Вигода» взяла участь
у ярмарку-фестивалі «Стрий Органік Фест»,
який проходив у жовтні місяці.

Метою заходу є розвиток економічної
самоорганізації українців.
До участі у ярмарку долучились сільські громади Стрийщини, щоб презентувати
свою історію, народні ремесла, творчість та
виробничі успіхи.
На ярмарку-фестивалі були запрошені
виробники екологічно чистої та сільськогосподарської продукції з усієї України.
Цей захід став чудовою нагодою познайомити покупців та туристів з красою нашого краю, його привітними мешканцями, зробити закупи, провести незабутньо час та відпочити.

Під час фестивальної частини проводилася творча імпреза «Місто митців» головний зміст якої – майстер-класи від професіоналів народних ремесел, виставка-продаж
доробків художників, скульпторів, гончарів,
ковалів, вишивальників та ін.
На сцені фестивалю відбувся святковий
концерт за участю талантів регіону.
Серед гостей фестивалю розігрувалась
лотерея.

За матеріалами офіційного сайту СтрийГості скуповували різноманітні продукської
РДА
та сторінки Facebook КС «Вигода»
ти, смакували гарячі страви від кращих кухарів регіону, дегустували мед, сири та інше.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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КС «Кредит-Союз» завітала до школи з фінансовою просвітою"
Кредитна спілка «Кредит-Союз» розпочала цикл уроків фінансової грамотності для
учнів шкіл. Проводилися цікаві тренінги, як
планувати фінансове життя з дитинства,
аналізувати фінансові доходи і витрати, ставити фінансові цілі про способи їх досягнення, як заощаджувати та складати сімейний
бюджет.

Чигиринська філія КС «Кредит-Союз»

Маньківська філія КС «Кредит-Союз»

Канівська філія КС «Кредит-Союз»
Чорнобаївська філія КС «Кредит-Союз»

Драбівська філія КС «Кредит-Союз»
21

Смілянська філія КС «Кредит-Союз»
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Золотоніська філія КС «Кредит-Союз»

Чигиринська філія КС «Кредит-Союз»

За матеріалами сторінки Facebook КС «Кредит-Союз»

Креативне свято “SALOFEST”
Христинівська філія КС «Кредит-Союз» з задоволенням прийняли участь в креативному святі, яке відбулось на Черкащині 13 жовтня День сала. Жителі м.Христинівки та гості
насолоджувались святковим концертом, прийняти участь у змаганнях, і скуштували справжній делікатес «сало» тут у найнепередбачуваніших варіантах на "всі смаки".

За матеріалами сторінки Facebook КС «Кредит-Союз»
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Фінансова абетка для самих маленьких
"
Кредитна спілка «Єднання через Природний закон» провела заходи фінансової просвіти для учнів молодших класів.

Основи фінансів для школярів
За сприяння Кредитної спілки «Єднання через Природний закон» до НВК «Ліцей СЗШ № 10» завітала гостя Кірюшкіна Олена. Вона є керівником клубу "Ефективний підліток" у місті Нікополь. Лектор знайомила дітей з темою - "Фінанси".

За матеріалами сторінки Facebook КС «Єднання через Природний закон»
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Кредитні спілки продовжують навчати
Церковна кредитна спілка "Анісія" завітала до Червоноградської гімназії, де мала змогу розповісти учням про історію кредитних спілок та їхню діяльність на ринку фінансових
послуг, ведення сімейного бюджету та вміння заощаджувати.

За матеріалами сторінки Facebook КС «Анісія»
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