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Чи здійснюють адвокацію кредитні спілки
в Україні?
У 2017-ому кредитні спілки отримали унікальний для нашого ринку досвід з адвокації — виключення з Директив ЄС вимог до початкового капіталу у розмірі не менше 5 мільйонів євро, що унеможливило б діяльність українських кредитних спілок. Це було досягненням спільної роботи державних органів, ВАКС і самих кредитних спілок. Однак чи має системний характер адвокація для
кредитних спілок в Україні? Давайте розберемося.
Дж. Долан1: «Адвокація — це спосіб мислення. Це процес, а не рішення»
Сьогодні громадянське суспільство (різні
недержавні, неприбуткові організації, які
представляють волю та інтереси громадян)
все частіше вживає термін «адвокація», адже
з розвитком держави взаємовідносини між
владою, суспільством і бізнесом ускладняються. Чому тут ідеться про адвокацію?
Спочатку дамо визначення цьому поняттю.
Термін «адвокація» походить від аглійського
advocacy (адвокасі), що виникло з двох грецьких
слів — ad (тут, зараз) і voca (звати, закликати). Отже, дослівний переклад advocacy — рекомендація, підтримка, аргументація, просування ідеї чи проекту рішення. У той же час,
існує ширше розуміння цього поняття. Наведемо, наприклад, визначення Інституту
адвокації у Вашингтоні: «Адвокація складається з організованих зусиль і дій, які ґрунтуються на реальному стані речей. Ці організовані
дії порушують приховані, раніше ігноровані
проблеми, з метою впливу на громадську думку
й політику для того, щоб спільнота наблизилася до справедливого та гідного суспільства».
В Україні адвокація часто виникає там,
де, до прикладу, потрібно протистояти незаконним забудовам скверів і дитячих майданчиків, махінаціям у житлово комунальній сфері тощо. Завдяки адвокаційній діяльності люди домагаються внесення змін у законодавство і нормативні акти, а
також реагують на порушення прав громадян, компаній і установ. У нас уже створений Інститут професійного лобіювання та
адвокації, який у тому числі організовує відповідне професійне навчання у Вашингтоні
й Брюсселі. Одразу слід зазначити, що адво-

кація та лобізм — різні процеси.
Слово «лобізм» (від англ. lobbyism) у дослівному перекладі — парламентські кулуари. Лобіювання є діяльністю з метою вплинути на дії,
політику або рішення посадових осіб, найчастіше законодавців або членів регулюючих органів.
Існують професійні лобісти — люди, чиїм
заробітком є здійснення впливу на законодавство, регулювання або інші урядові рішення, дії чи політику від імені групи або
людини, хто їх наймає.
Таким чином, головна відмінність між
цими двома процесами полягає в тому, що
адвокація направлена на вирішення суспільних проблем із залученням громади, а
лобізм — оплачувані дії в інтересах бізнесових, політичних чи інших кіл.
«Рівень включеності представників громадських організацій у державотворчі процеси в Україні є безпрецедентним на теренах Східної Європи», — стверджує Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency International Ukraine, консультант з питань адвокації та GR.

Етапи адвокації: шлях від визначення
проблеми до моніторингу та оцінки політики
Адвокаційна діяльність громадськості
пов’язана з політикою державотворців, адже
на етапі розробки рішення політики залучають усі можливі сторони, у тому числі громадські й професійні організації, щоб максимально узгодити всі інтереси. Однак аби
громадськість долучали до зазначених процесів, вона має проявляти певну активність.
Розглянемо на схемі, які етапи є для цього
обов’язковими.

1Джон

Долан — обіймав посаду керівника відділу бібліотечної політики при Раді з музеїв, бібліотек і архівів
(Великобританія), займався адвокацією.
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Крок 1: визначення
проблеми

Чітко ідентифікуємо проблему. Привертаємо увагу до проблеми — переконуємо політиків і громадськість, що необхідна відповідна реакція.

Крок 2: сприйняття проблеми групами інтересів

Ініціатори адвокаційної кампанії мають врахувати думку суспільства, влади,
бізнесу й ЗМІ (а також низки міжнародних установ, якщо проблематика
виходить за межі держави).

Крок 3: формування
порядку денного

Завдяки приверненню уваги до проблеми можна змусити державу визнати
вирішення тієї чи іншої проблеми пріоритетом, а значить — змусити про це
говорити в сесійній залі.

Крок 4: вироблення
рішення

Вплив на владу під час вироблення рішення того, як вирішити проблему. Для
цього існують механізми круглих столів із залученням різних сторін
(балансування думок).

Крок 5: впровадження
політики

Вплив на владу під час вироблення рішення того, як вирішити проблему. Для
цього існують механізми круглих столів із залученням різних сторін
(балансування думок).

Крок 6: моніторинг
та оцінка політики

Моніторинг якості втілення рішення, а також ефективність або неефективність
його впровадження.

Адвокація на ринку кредитних спілок в
Україні
Зважаючи на соціальну спрямованість
кредитних спілок і спосіб їх заснування (як
каса взаємодопомоги), ці фінансові установи є важливими для української громади.
Однак на рівні держави не завжди та не в
повному обсязі розуміють потребу українців у кредитних спілках. Відповідно, можновладці підвищують вимоги до цих фінансових установ, не зважаючи на їхню специфіку. Власне, одна з функцій ВАКС — пояснити саме на державному рівні, що таке кредитна спілка, яка її кооперативна природа,
а також відстоювати інтереси громадськості,
котра користується послугами кредитних
спілок. Чому? Бо наявність на фінансовому
ринку України кредитних спілок — це доступні фінансові інструменти для малозабезпечених верств населення.
За даними Нацкомфінпослуг (станом на
31.03.2018 р.), членами кредитних спілок в
Україні є 566,2 тис. осіб. ВАКС, аналізуючи
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

діяльності кредитних спілок, які входять до
асоціації, відзначає покращення їхніх основних показників, що також підтверджує потребу пересічних українців у послугах спілок, а відтак і в їх існуванні.
Протягом майже 15-річної роботи ВАКС
постійно здійснює адвокаційну діяльність,
яка полягає в конструктивному діалозі
з державними органами та політичними
силами задля вдосконалення ринку кредитної кооперації в Україні та захисту прав споживачів цих фінансових послуг.
У 2017 році головним досягненням в адвокаційній діяльності стало те, що 29 вересня питання стосовно виключення кредитних спілок України зі сфери застосування
Директиви 2013/36/ЄС та Регламенту ЄС
575/2013 (вимоги Директиви 2013/36/ЄС до
початкового капіталу у розмірі не менше,
ніж 5 мільйонів євро, що унеможливить діяльність кредитних спілок), яке піднімала
українська сторона, підтримано на засіданні Комітету асоціації Україна — ЄС та вне6
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сено до Протоколу. ВАКС доклала до цього
чимало зусиль: співпрацювала з Нацкомфінпослуг, Мінекономрозвитку, НБУ, НКЦПФР і міжнародними експертами.
Адвокація з питань кредитних спілок існує
й на світовому рівні — нею займається Світова Рада кредитних спілок (World Council
of Credit Unions, WOCCU). З «10 найкращими адвокаційними заходами Світової Ради в
2017 році» (World Council’s Top 10 Advocacy
Successes of 2017) мовою оригіналу
(англійською) можна ознайомитися тут.
Отже, адвокаційна діяльність уже стала невід’ємною частиною багатьох ринків, у тому
числі кредитних спілок. Надалі її роль у побудові взаємовідносин між владою, бізне-

сом, кооперативними установами та громадянським суспільством, на думку експертів,
тільки посилюватиметься, оскільки існує
протистояння думок, інтересів і підходів,
що неодмінно позначається на законотворчих процесах у всіх країнах.
Підготувала Анна Нагребельна
У статті використані матеріали:
1) публікації Ярослава Юрчишина, виконавчого
директора Transparency International Ukraine,
консультанта з питань адвокації та GR;
2) данні ВАКС, Нацкомфінпослуг;
3) Української Гельсінської спілки з прав людини;
4) Transparency International Ukraine;
5) Програма «Радник з питань ВПО».

Установи й організації, які займаються адвокацією в Україні
(для прикладу)
Адвокаціний центр Української Гельсінської спілки з прав людини
(УГСПЛ) зараз працює над одинадцятьма кампаніями. Провідними серед них є кампанія Pacta Sunt Servanta, що полягає у спостереженні за дотриманням договорів;
кампанії щодо порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму
та в зоні АТО; щодо антикорупційного законодавства, реформи правосуддя та люстраціїного законодавства. Серед інших питань, яких стосуються адвокаційні кампанії УГСПЛ – закон про внутрішньо переміщених осіб, сервісна робота з Центром
Стратегічних Справ та громадськими приймальнями УГСПЛ; моніторинг сесій
ПАРЄ, а також Мінські домовленності, міграційне законодавство та порушення
прав людини під час сьомої хвилі загальнонаціональної мобілізації.

Д О В І ДК А

Transparency International Ukraine: «Ми є потужним представництвом глобального руху, який має єдине бачення світу, де державні структури, ділові кола, громадянське суспільство і щоденне життя людей вільні від проявів корупції. У 2018 ми
маємо сильну аналітичну складову, основною діяльністю є напрацювання та аналіз
антикорупційних політик в Україні, рухаємось до повноцінного полісі-центру. Ми
перебуваємо у перехідній стадії між активістською організацією і полісі-центром.
Наша місія: знизити рівень корупції в Україні шляхом сприяння прозорості, підзвітності та доброчесності публічної влади і громадянського суспільства».
Програма «Радник з питань ВПО»: створення департаменту стало відповіддю
на численні виклики, які виникали під час роботи Програми радників з питнаь
ВПО.
Працівніки та працівниці департаменту аналізують інформацію, що надходить
від радників на місцях, розподіляють інформаційні потокі, готують експертні висновки та займаються довгостроковим і середньостроковим плануванням. Крім
того департаментом виконується планування, впровадження та моніторінг адвокаційних кампаній.
Діяльність Департаменту спрямована на представництво та захист інтересів
громадян України, що є ВПО та/або проживають в зоні проведення АТО або тимчасово окупованій АР Крим, з метою отримання ними доступу до благ, на які вони
мають право, але не можуть його реалізувати.
Досягається така мета через взаємодію з державними структурами на всіх рівнях (від Кабміну до УПСЗН), міжнародними та національними громадськими організаціями, лідерами думок.
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«Регулювання небанківського фінансового
сектору відбуватиметься за новою моделлю» —
Яків Смолій, голова Нацбанку

Яків Смолій, новопризначений голова Національного банку України

16 березня
У Національному банку України 16 березня представляли новопризначеного голову, презентували стратегію, бета-версію сайту й оновлений логотип.
«Презентація стратегії — знакова для нас
подія. Це — наступна віха на шляху реформ.
Торуючи цей надважкий шлях, ми вже підтвердили світові спроможність європейського вектору розвитку України. Зокрема, вперше за нашу історію центральний банк України утвердився як незалежна та успішна інституція.
Сьогодні, для подальшого руху вперед, Національний банк має чітке бачення та програму розвитку. Ми продовжимо працювати на забезпечення цінової та фінансової стабільності. Разом із фінансовим сектором сприятимемо економічному зростанню. Реалізація цього бачення
буде здійснюватися за сімома напрямками розвитку», — зазначив Яків Смолій під час сво«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

єї промови. Отже, наступні три роки Нацбанк зосередиться на таких цілях:
1) низька та стабільна інфляція;
2) стабільна, прозора та ефективна банківська система;
3) відновлення кредитування;
4) ефективне регулювання фінансового
сектору;
5) вільний рух капіталу;
6) фінансова інклюзія;
7) сучасний, відкритий, незалежний, ефективний центральний банк.
Під час презентації Яків Смолій відзначив, що в рамках запровадження представленої стратегії регулювання небанківського
фінансового сектору відбуватиметься за новою моделлю.
Напрямки її реалізації:

1. Визначення цільової моделі функціо8
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нування регуляторів фінансового сектору

луг працює згідно з кращими стандартами
та ефективно розвивається.
3. Населення довіряє небанківським фінансовим установам.
4. Доступ внутрішніх та міжнародних
інвесторів на український фінансовий ринок спрощено.
Повна презентація стратегії Національного банку України ›››

(проект «SPLIT»). Унормування діяльності
небанківських установ, у тому числі надавачів інноваційних фінансових послуг.

2. Розроблення та запровадження системи захисту споживачів небанківських фінансових послуг.
3. Перебудова інфраструктури фондового ринку, у тому числі централізація депозитарної функції та відкриття міжнародним
депозитарієм рахунку в Депозитарії Національного банку.
Очікуваний ефект:
1. Усталена, ефективна модель регулювання фінансового сектору.
2. Ринок небанківських фінансових пос-

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України
проголосувала «за» призначення Якова Васильовича Смолія на посаду голови Національного банку України.
Більше про новопризначеного голову Нацбанку ›››

Нацкомфінпослуг представила
громадськості Публічний звіт
про свою діяльність у 2017 році
19 березня
Голова і члени Нацкомфінпослуг під час Публічного звіту
про свою діяльність у 2017 році,
представленого громадськості
14 березня цього року, детально
зупинилися на тому, що було
зроблено для ринку кредитних
спілок. Зокрема, йшлося про
виконання Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС.

Під час представлення Публічного звіту Нацкомфінпослуг

У свою чергу, ВАКС подякувала Нацкомфінпослуг за такий публічний захід: «Відкритість Нацкомфінпослуг та інформування громадськості
про напрямки реформування небанківського фінансового сектору, вдосконалення механізмів регуляторного впливу, дозвільних і наглядових процедур є вкрай важливою частиною у збереженні
довіри споживачів фінансових послуг до небан9

На фото (зліва) Галина Третякова,
генеральний директор УФУ,
та Ольга Мороз, президент ВАКС
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ківських фінансових установ, зокрема й кредитних спілок», — зазначено в зверненні ВАКС.
Крім того, у своєму листі ВАКС відзначила вагому підтримку кредитних спілок у 2017 році з
боку Нацкомфінпослуг:

1. У частині виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: саме завдяки аргументованій позиції Нацкомфінпослуг під час обговорення у місті Брюссель можливості виключення кредитних спілок України зі сфери застосування Директиви 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 р. і Регламенту Європейського Парламенту та
Ради (ЄС) 575/2013 від 26 червня 2013 р. європейська сторона підтримала пропозицію щодо
незастосування зазначених законодавчих актів ЄС до кредитних спілок України.
2. Шляхом підтримки профільного законопроекту.
3. Відкритістю при впровадженні плану трансформації ринку кредитної кооперації.
ВАКС висловила сподівання, що співпраця кредитних спілок і Нацкомфінпослуг у подальшому буде такою ж плідною — задля покращення фінансових послуг і ефективної роботи ринку кредитної кооперації в Україні.
Публічний звіт Нацкомфінпослуг за 2017 рік ›››
Презентація Публічного звіту ›››

Держфінмоніторинг
завершила переклад Звіту
за результатами
п’ятого раунду оцінки України
19 березня
Громрада при Держфінмоніторингу під час свого третього засідання, 15 березня, заслухала звіт про реалізацію
Держфінмоніторингом в 2017 р. державної політики у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму.
Зокрема, серед ключових результатів роботи Віктор Іванович Савчук заступник директора Департаменту — начальник Відділу стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу назвав такі:
1. Міжнародна співпраця.
2. Конфіскація коштів.
3. Національна координація.
4. Фінансові розслідування.
5. Освітня діяльність.
6. Законодавча ініціатива.
7. Методична робота.
8. Типологічні дослідження.
Окрему увагу Віктор Іванович Савчук приділив
Звіту за результатами п’ятого раунду оцінки України.
За його словами, цей Звіт підтверджує, що Україна є
надійною юрисдикцією в питаннях боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення,
яка не потребує спеціальних контрольних заходів
(маяків) з боку Комітету Ради Європи MONEYVAL та
FATF. Такий результат засвідчує безумовний прогрес
у розбудові національної системи фінансового моні«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

торингу та підтверджує зростаючу ефективність дій її
усіх учасників.
У світлі цієї події варто наголосити, що за підсумками перевірки, Комітет MONEYVAL підтвердив
значний рівень операційної та інституційної спроможності національного підрозділу фінансової розвідки — Державної служби фінансового моніторингу
України за усіма рейтинговими параметрами.
Крім цього, Звіт акцентує увагу на значному рівні
міжвідомчої координації, якісному проведенні першої Національної оцінки ризиків, організації міжнародної співпраці, а також високому рівні регуляторно
-наглядової діяльності, зокрема за банківським сектором та ринком цінних паперів. Також Звіт віддає належне зосередженій роботі, яка наразі триває для арешту та конфіскації коштів у випадках корупції та викрадення державних активів на вищих рівнях відповідно до національних ризиків відмивання коштів.
Повний текст Звіту українською мовою (переклад) ›››
Повний текст Звіту англійською мовою (оригінал) ›››
Крім того, під час третього засідання учасники
заслухали Звіт про роботу Громадської ради при
Держфінмоніторингу за минулий рік і розглянули
низку організаційних питань. Орієнтовна дата наступного засідання Громадської ради попередньо призначили на 31 травня 2018 р.
Матеріали 3-го засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу ›››
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Під час засідання Комітету, м. Київ

20 березня
Відбулося засідання Комітету з питань
фінансової політики та банківської діяльності, у якому взяла участь Ольга Мороз, президент ВАКС.
Першим питанням порядку денного засідання Комітету був законопроект «Про
установу фінансового омбудсмена» (реєстр.
№ 8055).
Наводимо
слова
Максима Полякова, секретаря Комітету, з цього
приводу: «З моєї
точки зору, зазначений законопроект
повинен допомогти
споживачам і надавачам
фінансових
Максим Поляков
послуг врегулювати
(фото з архіву)
виникаючі між ними
проблеми за допомогою професійних консультацій та дій фінансового омбудсмена, головною
функцією якого є знаходження кінцевого рішення, яке захистить споживача і дозволить надавачу виконати зобов’язання без додаткових проблем з владою.
Вважаю, що фінансовий омбудсмен та його
рішення повинні мати вагу і для державних органів, і для суду. Тому, важливою є норма, що у
випадку добровільного виконання надавачем фінансових послуг рішення установи фінансового
омбудсмена за результатами досягнення мирової угоди, національні регулятори не вживають
до них заходи впливу за порушення, які були
предметом спору. Але, не дивлячись на проведену ретельну роботу, законопроект містить
проблемні норми, над якими потрібно працювати. По-перше: запропонована система фінансування установи фінансового омбудсмена. Вона
11

ВАКС взяла участь
у засіданні
Комітету з питань
фінансової політики
та банківської
діяльності
буде здійснюватись за рахунок надавачів послуг.
Але не повинні сплачувати платежі нагляду
компанії, що не надають послуги фізичним особам. Також постає питання необхідності сплати фінансовими компаніями, на які не має
скарг.
По-друге: проблемним є виконання рішення
фінансового омбудсмена з урахуванням норм
Закону України «Про виконавче впровадження».
На жаль, у разі відсутності домовленості при
доопрацюванні проекту до другого читання між
сторонами щодо зазначених питань фінансування та виконання рішень, це може стати перешкодою для прийняття такого важливого
закону в цілому.
Спірним є норма статті 14 проекту Закону,
якою передбачено, що несплата надавачем фінансових послуг більше ніж двох періодичних
внесків протягом трьох місяців є підставою для
застосування заходів впливу органом, що здійснює регулювання відповідних ринків фінансових
послуг, в тому числі для призупинення дії відповідної ліцензії надавача фінансових послуг.
Запропонував підтримати законопроект та
створити робочу групу для доопрацювання із
заінтересованими сторонами. Вважаю, що за
допомогою цього закону ми полегшимо життя і
споживачам, і добросовісним надавачам фінансових послуг».
Комітет з питань фінансової політики
та банківської діяльності проголосував «за»
те,
щоб
рекомендувати
Верховній
Раді України проект Закону України
«Про установу фінансового омбудсмена»,
№ 8055 (від 22.02.2018), прийняти за
основу.
З
Висновком
Головного
науковоекспертного управління (від 19.03.2018 р.)
можна ознайомитися тут ›››
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Кабмін прийняв розпорядження
про подання на ратифікацію Угоди
з Урядом США про застосування положень
Закону США «Про податкові вимоги
до іноземних рахунків» (FATCA)»
23 березня
Кабінет Міністрів України 21 березня
цього року прийняв розпорядження Кабінету Міністрів України «Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування
положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA —
Foreign Account Tax Compliance Act)» і схвалив проект закону про ратифікацію зазначеної Угоди та проекти законів про внесення змін до Податкового кодексу України та
до деяких законів України у зв’язку з її ратифікацією.
У чому суть?
Проект Закону про ратифікацію затверджує завершення внутрішніх державних
процедур, необхідних для набрання Угодою чинності.
Проектом Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України передбачено:
визначення понять підзвітний рахунок та
його власники, фінансовий агент та фінансовий рахунок; особливості подання звітності за підзвітними рахунками; збір та отримання податкової інформації контролюючими органами від фінансових агентів; накладення штрафу за неподання, подання з
порушеннями або з недостовірними відомостями чи помилками звітів про підзвітні ра-
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хунки (зазначена норма спрямована, в першу чергу, на стимулювання фінансових агентів дотримуватися законодавства щодо
обов’язку подання звіту про підзвітні рахунки).
Проектом Закону про внесення змін до
деяких законів України вносяться зміни до:
- Закону України «Про банки і банківську діяльність» в частині порядку розкриття
банківської таємниці;
- Закону України «Про депозитарну систему України» в частині доступу до інформації, що міститься у системі депозитарного
обліку.
Зазначені зміни до законодавства України дозволять здійснювати обмін інформацією не лише в рамках Угоди щодо застосування положень FATCA, а й інших міжнародних договорів, що містять положення про
обмін інформацією для податкових цілей,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх
підставі міжвідомчих договорів, в тому числі
здійснення автоматичного обміну інформацією відповідно до стандарту звітності CRS.
Що далі?
Угода FATCA має бути ратифікована
Верховною Радою України та мають бути
прийняті відповідні закони.
За матеріалами сайту Міністерсва фінансів
України
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Нацбанк запросив професійні об’єднання
до роботи над «Комплексною програмою
розвитку фінансового сектору України
до 2020 року»

На фото: Ольга
Мороз, президент
ВАКС

2 квітня
Відбулася зустріч представників Національного банку України та професійних об’єднань з
приводу роботи над «Комплексною програмою
розвитку фінансового сектору України до 2020
року» (далі — Комплексна програма).
Участь у цьому заході взяли Ольга Мороз,
президент ВАКС, й Анна Нагребельна, керівник
інформаційної служби ВАКС.
Про мету й етапи роботи над Комплексною
програмою присутнім розповідав начальник

Управління реформування фінансового сектору
Національного банку Євген Степанюк. Зокрема,
він зазначив, що в результаті таких зустрічей
буде створений єдиний документ, який Національний банк спільно з регіляторами небанківського фінансового сектору будуть впроваджувати наступні півтора роки.
Зі свого боку представники професійних об’єднань поставили питання стосовно актуалізації
термінів деяких заходів, передбачених Комплексною програмою, та можливості внесення пропозицій до тексту цього документу. У відповідь
Євген Степанюк зазначив, що всі пропозиції будуть прийняті й опрацьовані, однак часу для їх
подання обмаль, адже підписання Комплексної
програми заплановане на кінець травня цього
року. Як і було обіцяно під час зустрічі, від Національного банку ВАКС отримала:
1. «Комплексну програму розвитку фінансового сектору України до 2020 року» ›››
2. «План дій з оновлення Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до
2020 року» ›››.
Нагадаємо, у березні новопризначений Голова Яків
Смолій презентував «Стратегію Національного банку України», де ефективне регулювання фінансового
сектору зазначено як одна з семи головних цілей розвитку.

Ігор Черкаський:
голова Державної
служби фінансового
моніторингу України:

«Фінансова система має відповідати
глобальним стандартам, інакше економічне
зростання неможливе»
13
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5 квітня
Одним із найнебезпечніших викликів для успішного європейського розвитку України залишається корумпованість влади та поширення
таких злочинів, як відмивання злочинних доходів і фінансування тероризму.
Протягом останнього часу в медіа з’являється все більше інформації про Держфінмоніторинг та його участь у боротьбі з легалізацією брудних коштів і фінансуванням
тероризму. Насамперед це пов’язано з проведенням першої Національної оцінки ризиків, блокуванням підозрілих фінансових
операцій колишнього режиму на суму понад 1,5 млрд дол. США, які конфісковано в

бюджет України. Однак, останньою важливою новиною стало затвердження Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів
протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) Звіту про оцінку України. Він був оприлюднений наприкінці січня нинішнього року, а координувала роботу по оцінці Державна служба фінансового моніторингу України.
Детальніше на всі ці теми журналіст
«Укрінформ» говорив з керівником фінансової розвідки України – Головою Державної служби фінансового моніторингу України, Ігорем Борисовичем Черкаським ›››

Представники ВАКС відвідали
«Українську Національну Федеральну
Кредитну Спілку»
та ФКС «Самопоміч-Нью Йорк»
у м. Нью Йорк

Зліва на фото виконавчий директор UkrNatFCU Наталія Пачашинська (Natalia Pachashynska)
та президент ВАКС Ольга Мороз. На іншому фото — вхід до кредитної спілки UkrNatFCU, м. Нью Йорк, США

5 квітня
У рамках робочого візиту, 5 квітня, у м.
Нью Йорк президент ВАКС Ольга Мороз та
директор ТОВ «ІКЦ ВАКС» Максим Нікішин відвідали «Українську Національну
Федеральну Кредитну Спілку» (Ukrainian
National Federal Credit Union (UkrNatFCU),
New York, USA) та Федеральну Кредитну
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

Спілку «Самопоміч-Нью Йорк» (Self
Reliance New York Federal Credit Union (Self
Reliance New York FCU), New York, USA).
В УНФКC представники ВАКС зустрілися з її виконавчим директором Наталею Пачашинською (Natalia Pachashynska), яка розповіла про принципи діяльності ньюйоркської кредитної спілки й зупинилася
14
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на можливих напрямках співпраці з ВАКС.
Також під час зустрічі пані Наталія відзначила, що кредитним спілкам в Україні необхідна підтримка їхньої діяльності на законодавчому рівні, а ще вкрай важливим є питання запровадження механізмів гарантування вкладів членів кредитних спілок на
депозитні рахунки.
У ФКС «Самопоміч-Нью Йорк» представники ВАКС спілкувалися з її президентом і

Вхід до кредитної спілки Self Reliance New York FCU,
м. Нью Йорк, США

ДОВІДКА
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виконавчим директором Богданом Курчаком (Bohdan Kurchak), а також з Олегом Лебедько (Oleg Lebedko), генеральним директором «Української федеральної кредитної
спілки» (Ukrainian Federal Credit Union,
Rochester, NY, USA).
Під час цієї зустрічі колеги обмінялися
думками щодо важливості соціальної складової в діяльності кредитних спілок як в
США, так і в Україні.

На фото (справа наліво):
Богдан Курчак (Bohdan Kurchak),
Олег Лебедько (Oleg Lebedko), Ольга Мороз,
Максим Нікішин

«Українська Національна Федеральна Кредитна Спілка» (УНФКC) в м.
Нью Йорк (Ukrainian National Federal Credit Union, New York, USA) пряцює з
1965 р.
Її створили 9 членів-засновників, які й сформували перші активи спілки —
$3 500. Спочатку спілку назвали «Українська Православна Федеральна Кредитна
Спілка», оскільки її послугами користувалися члени українських церков і суміжних
організацій. Однак згодом назву змінили.
Усі ці роки кредитна спілка зростала та перетворилася на сучасну фінансову
установу, яка обслуговує близько 7 000 членів, активи перевищують $140 000 000.
УНФКC є неприбутковою організацією, яка надає своїм членам вигідні й якісні
фінансові послуги, а також піклується про високий рівень обслуговування. Зростання доходів спілки повертається її членам у вигляді вищих ставок за депозитами,
більш конкурентних ставок за кредитами, низьких комісій з обслуговування та збільшення резервів.
Сьогодні до цієї кредитної спілки можуть вступити члени Свято-Троїцької Української Православної Церкви та Української Православної Церкви Святого Володимира в Нью-Йорку, Нью-Йорк; постійні члени та співробітники Андріївської Української Православної Церкви в Південному Браун Брук, штат Нью-Джерсі.
Філософія кредитної спілки: «Люди, які допомагають людям».
Девіз спілки: «Один раз ставши членом спілки, залишаєшся ним назавжди».
І цей вислів підтверджують умови членства: «Після того, як Ви приєднаєтесь до
Української Національної ФКУ, Ви будете залишатися членом спілки й отримувати всі переваги членства в кредитній спілці, навіть після виходу на пенсію або якщо
зміните місце роботи чи переїдете до іншої країни», — зазначено на сайті КС.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Федеральну Кредитну Спілку «Самопоміч-Нью Йорк» (Self Reliance New York Federal Credit
Union (Self Reliance New York FCU), New York, USA) 1951 р. заснувала група добровольців, керуючись кооперативною філософією «Люди, які допомагають людям». Спілка обслуговує членів нью йоркського відділу
«Об’єднання Українців в Америці — Самопоміч».
На сайті ФКС «Самопоміч-Нью Йорк» зазначено, що наразі спілка є найстаршою та найбільшою Українською кредитною спілкою, яка нараховує понад 15 000 членів. Активи перевищують $1 млрд.
Мета цієї спілки — підтримувати українсько-американську громаду й надавати їй фінансові послуги,
а також зберігати й збільшувати активи своїх членів шляхом безпечного та надійного інвестування коштів.

На фото: Ольга Мороз, президент ВАКС

На фото (справа наліво):
Олег Лебедько (Oleg Lebedko), Максим Нікішин,
Тріш Ріссон (Trish Risson), Ольга Мороз, Фахім Масуд (Faheem A. R. Masood),
Роберт Лукасевич (Robert J. Lukasiewicz)

Як працює кредитна спілка з активами
понад $6 млрд представники ВАКС вивчали
під час робочої зустрічі в США

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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6 квітня
Федеральна Кредитна Спілка ESL — найбільша кредитна спілка в окрузі Рочестеру
(Greater Rochester area, USA). З особливостями її роботи 6 квітня знайомилися Ольга
Мороз, президент ВАКС, і Максим Нікішин,
директор ТОВ «ІКЦ ВАКС».
Під час візиту до цієї кредитної спілки
представники ВАКС спілкувалися з Фахімом Масудом (Faheem A. R. Masood), президентом і виконавчим директором ESL, Тріш

ДОВІДКА

Ріссон (Trish Risson), менеджером служби
будівництва та підтримки ESL, та Робертом
Лукасевичем (Robert J. Lukasiewicz), менеджером з фізичної безпеки ESL.
Зокрема, пан Роберт розповів про найсучасніші методи захисту персональних даних і безпеку будівлі, а пані Тріш — про
структуру кредитної спілки, соціальний пакет для робітників, а також саме приміщення, де розташовані тренажерний зал, кімната відпочинку, магазин тощо.

Наразі ESL є однією з найбільших кредитних спілок штату Нью-Йорк (США).
У спілці розміщені депозити на суму понад $6 млрд. І на ESL приходиться 1 % федерального страхування в США — з понад 7 000 кредитних спілок.
ESL має близько 348 000 членів у всьому світі та 21 філію, а в центральному офісі
спілки в Рочестері працює понад 750 співробітників.

Про 65-річний досвід роботи «Української
Федеральної Кредитної Спілки» — під час
робочої зустрічі з представниками ВАКС
у США
6 квітня
«Українській Федеральній Кредитній
Спілці» (Ukrainian Federal Credit Union,
Rochester, NY, USA) у квітні виповнилося
65-років. Напередодні урочистих подій з
цієї нагоди, 6 квітня, представники ВАКС
Ольга Мороз і Максим Нікішин відвідали
центральний офіс спілки, де зустрілися з її
генеральним директором Олегом Лебедько. Пан Олег познайомив українських колег з діяльністю спілки та її відділень. Також під час зустрічі говорили про заходи, в
рамках яких працівники УФКС роз’яснюють членам спілки умови надання фінан-
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сових послуг як до укладання договору, так
і під час його дії.
Окремо обговорили стратегічні напрямки розвитку ВАКС — за висновками Василя
Корнила та Олега Лебедько як експертів
проекту КЕП.
Крім того, відбулася зустріч з Романом
Омесінським (Roman Omecinskyj), фінансовим директором УФКС, який розповів про
внутрішній аудит кредитної спілки, взаємодію між зовнішніми та внутрішніми аудиторами, а також про планування фінансової діяльності, у тому числі щодо прогнозних показників та оцінки ризиків.

«Українська Федеральна Кредитна Спілка» була заснована 1953 року українськими
американцями в Рочестері, штат Нью-Йорк (США).
Спілка надає послуги українською та англійською мовами. До неї входить 21 000 громадян. Наразі УФКС має 11 відділень повного обслуговування. Філії спілки розташовані
в Амхерст, Буффало, Рочестер, Сіракузи та Вебстер, штат Нью-Йорк, Сакраменто,
Каліфорнія, Бостоні, штат Массачусетс, Клівленд, Огайо, Портленд, Орегон, Сіетл і
Ванкувер, штат Вашингтон. УФКС за розміром активів (227 мільйонів доларів) посідає
шосте місце в списку кредитних спілок Рочестерського бізнес-журналу. Кредитна спілка була визнана організацією MemberShoppers однією з провідних кредитних спілок Америки за якістю надання послуг своїм членам, а також отримала премію MNA ServiStar
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Credit Union Award за Найкращий рівень обслуговування членів спілки (Member Service Culture Excellence).
Асоціація Кредитних Спілок Нью-Йорка (New York Credit Union Association) неодноразово називає УФКС
серед лідерів кредитних спілок і щороку з 2012-го включає до ТОП-10 у своєму Звіті (New York Credit Union
Profile Report). Також УФКС отримала від компанії BauerFinancial, Inc. найвищу оцінку 5-зіркового рейтингу
за фінансову спроможність та стабільність, що є основною базою банків і кредитних спілок у США.
Крім того, УФКС є засновником Українсько-Американського Громадського Об’єднання, яке постійно організовує та фінансує різні культурні, освітні, релігійні, громадські, молодіжні та гуманітарні програми.
Місія УФКС: «Допомогти нашим членам досягти фінансового успіху, надаючи їм найвищий рівень індивідуального обслуговування».

Вхід до центрального офісу кредитної спілки Ukrainian Federal
Credit Union, м. Рочестер, штат Нью Йорк, США

У центральному офісі Ukrainian Federal Credit
Union. На фото: Олег Лебедько (зліва), Максим
Нікішин (справа)

Центральний офіс кредитної спілки Ukrainian Federal Credit Union, м. Рочестер, штат Нью Йорк, США
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Представники ВАКС відвідали
відділення УФКС
у Клівленді, Рочестері, Буффало (США)
10—14 квітня
У м. Клівленд (штат Огайо, США)
7 квітня Ольга Мороз, президент ВАКС, і
Максим Нікішин, директор ТОВ «ІКЦ
ВАКС», зустрілися з Тетяною Дашкевич,
виконавчим операційним директором
«Української Федеральної Кредитної Спілки» (УФКС), і Михайлом Ткачем, керівником відділення УФКС.
Під час робочого діалогу колеги обмінялися інформацією про механізми взаємодії
головного офісу кредитної спілки з відділеннями, про засоби контролю за діяльністю філій та вимоги регулятора, а також
про умови надання кредитів, зокрема від-

соткові ставки та забезпечення зобов’язань.
Крім того, 10 квітня в Клівленді Максим
Нікішин відвідав філію УФКС, створену на
базі кредитної спілки «Основа». До речі,
фінансова установа знаходиться в районі
Ukrainian Village. Керівник філії Інеса Коваль, розповіла про історію заснування
кредитної спілки, послуги, які надає фінансова установа, і перспективи розвитку.
Пізніше, 12 і 14 квітня, Ольга Мороз і
Максим Нікішин ознайомилися з роботою
головного офісу УФКС у м. Рочестер та філії в м. Буффало. Також у м. Буффало
представники ВАКС завітали до Українського культурного центру «Дніпро».

У філіі Ukrainian Federal Credit Union у Клівленді (США). На фото: Інеса Коваль (зліва), Максим Нікішин (справа)

У філіі Ukrainian Federal Credit Union у Буффало
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У філіі Ukrainian Federal Credit Union у Буффало

У філіі Ukrainian Federal Credit Union у Рочестері (США)

Президент ВАКС
зустрілася
з представниками
CUNA та WOCCU
9 квітня
У Вашингтоні (США) президент ВАКС
Ольга Мороз 9 квітня взяла участь у робочій зустрічі з представниками кредитно«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

кооперативного руху США — Райаном Донованом (Ryan Donovan), головним спеціалістом з адвокації Національної асоціації
кредитних спілок (Credit Union National
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Assosiation, CUNA), Ендрю Прайсом
(Andrew Price), регуляторним радником
WOCCU, Стефані Азар (Stephanie Grell
Azar), програмним менеджером WOCCU,
Карою Бідвелл (Cara Bidwell) спеціалістом
WOCCU.

Говорили про головні засади адвокації,
а також обмінялися думками стосовно окремих напрямків діяльності кредитних спілок
у світі. ВАКС дуже рада нагоді обговорити
важливі стратегічні питання та дякує всім
учасникам зустрічі за приділений час.

Credit Union National Association (CUNA)
www.cuna.org
Національна асоціація кредитних спілок, широко відома під назвою CUNA, займається
лобіюванням, адвокацією регуляторних актів, управлінням послугами та професійним
розвитком співробітників кредитних спілок США. Організація працює в штабквартирі у Вашингтоні (округ Колумбія, США) й операційному центрі в Медісоні
(штат Вісконсін, США). CUNA існує за рахунок членських внесків кредитних спілок.
World Council of Credit Unions (WOCCU)

ДОВІДКА

www.woccu.org

Всесвітня Рада Кредитних Спілок була зареєстрована в штаті Вісконсін 10 листопада
1970 року — на підставі голосування національних асоціацій кредитних спілок у всьому
світі.
Всесвітня рада офіційно розпочала свою діяльність 1 січня 1971 року.
Сьогодні WOCCU виступає провідним голосом адвокатури й управління від імені міжнародної спільноти кредитних спілок. Всесвітня Рада продовжує сприяти економічній
свободі та стабільному розвитку фінансових кооперативів у всьому світі через освіту,
співпрацю та проекти розвитку на основі громади.
Штаб-квартира Всесвітньої Ради й її дочірніх компаній розташовані в м. Медісон
(штат Вісконсин, США). Всесвітня Рада також має постійний офіс у Вашингтоні
(округ Колумбія, США) та офіси програм у всьому світі.

Представники NYCUA і ВАКС говорили
про особливості роботи кредитних спілок
10 квітня
Президент ВАКС Ольга Мороз і директор
ТОВ «ІКЦ ВАКС» Максим Нікішин 10 квітня в м. Олбані (США) зустрілися з Рональдом Макліним, директором зі зв'язків з громадськістю та з питань співробітництва
Асоціації Кредитних Спілок Нью-Йорка
(New York Credit Union Association,
NYCUA), а також співробітниками NYCUA.
Зустріч відбулася за сприяння пана Олега
Лебедько, генерального директора
«Української Федеральної Кредитної Спіл-

ДОВІДКА
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ки» (УФКС), яка є учасником NYCUA. Під
час зустрічі співробітники NYCUA розповіли про структуру Асоціації, органи її управління, послуги, головні засади діяльності.
Окремо зупинилися на показниках роботи
Асоціації та фінансових показниках КСчленів NYCUA. За словами пана Макліна,
зустріч була продуктивною й інформативною. «Було приємно дізнатися про рух кредитних спілок України та поділитися інформацією
про нашу асоціацію й наші кредитні спілки», —
зазначив він.

New York Credit Union Association (NYCUA)
www.nycua.org
Асоціація надає кредитним спілкам, які входять до її лав, різні послуги, експертну підтримку, послуги з адвокації, а також можливість використовувати спільні доробки
задля розбудови й популяризації кредитно-кооперативного руху.
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У New York Credit Union Association (США).
На фото (зліва направо): Олег Лебедько, Ольга Мороз, Максим Нікішин, Рональд Макліним

З особливостями діяльності
Корпоративної кредитної спілки Alloya (США)
представники ВАКС
знайомилися під час робочого візиту
10 квітня
Президент ВАКС Ольга Мороз, директор
ТОВ «ІКЦ ВАКС» Максим Нікішин і генеральний директор «Української Федеральної
Кредитної Спілки» Олег Лебедько 10 квітня
в м. Олбані (США) відвідали Корпоративну
кредитну спілку Alloya. Під час робочого
візиту представники ВАКС разом з п. Місі
Вівенцо, віце-президентом Alloya, та п.

ДОВІДКА

Біллом Патоном, асистентом віцепрезидента та спеціалістом з кредитування
Alloya, говорили про особливості роботи
«кредитної спілки для кредитних спілок».
Зокрема, Alloya надає кредитним спілкам
США фінансові послуги, бізнес-послуги,
послуги з автоматизації бізнес-процесів, послуги щодо боротьби з шахрайством, а також низку консультативних послуг.

Alloya Corporate Federal Credit Union (www.alloyacorp.org)
Як неприбуткова установа Alloya Corporate працює за такими напрямами:

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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— надання високоякісних продуктів і послуг;
— залучення професійних контакт-центрів і «польових співробітників» — у допомогу кредитним спілка;
— популяризація єдиної для кредитних спілок США філософії — люди допомагають людям.
Таким чином, головними завданнями Alloya Corporate є управління фінансами кредитних спілок і виконання
певних напрямів поточної роботи, завдяки чому кредитним спілкам не потрібно додатково навчати своїх
працівників або залучати нових співробітників.
Асоціація надає кредитним спілкам, які входять до її лав, різні послуги, експертну підтримку, послуги з адвокації, а також можливість використовувати спільні доробки задля розбудови й популяризації кредитнокооперативного руху.

У Alloya Corporate Federal Credit Union (США).
На фото (зліва направо): Олег Лебедько, Білл Патон, Місі Вівенцо, Максим Нікішин, Ольга Мороз

Представники ВАКС розповіли
про кредитні спілки України
в рамках тренінгу УФКС (США)
12 квітня
В «Українській Федеральній Кредитній
Спілці» (УФКС, США) 11—14 квітня проходив тренінг для працівників цієї фінансової
установи.
Навчальний захід був направлений на
побудову командної роботи, взаємодію в
групах, стратегічне планування та розкриття нових можливостей у роботі працівників
23

кредитної спілки. У рамках тренінгу, 12 квітня, Ольга Мороз, президент ВАКС, і Максим Нікішин, директор «ІКЦ ВАКС», детально розповіли про систему кредитних спілок в Україні, головні показники й етапи
розвитку української кредитної кооперації,
а також відповіли на питання працівників
УФКС стосовно українських кредитних
спілок.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Учасники тренінгу, що відбувся в «Українській Федеральній Кредитній Спілці» (УФКС, США)

Про представницькі органи США —
у Законодавчому органі штату Нью Йорк
11 квітня. У рамках робочої поїздки до
США президент ВАКС Ольга Мороз і директор ТОВ «ІКЦ ВАКС» Максим Нікішин разом з Олегом Лебедько, генеральним директором «Української Федеральної Кредитної
Спілки» (США), відвідали Капітолій штату

Нью-Йорк в Олбані, де засідають законодавчі органи штату. Тут Олег Лебедько розповів гостям про роботу представницьких органів штату Нью Йорк та про взаємодію федеральних законів з законами окремих штатів в США.

ДОВІДКА
Законодавчий орган
штату Нью-Йорк
є двопалатним
і складається
з Сенату й Асамблеї.
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Представники ВАКС взяли участь
в урочистостях з нагоди 65-річчя
«Української Федеральної Кредитної Спілки»
15 квітня
Своє 65-річчя «Українська Федеральна
Кредитна Спілка» (УФКС) відсвяткувала 15
квітня 2018 р. Урочистості розпочали із щорічних зборів членів спілки, які провели в
Українській Автокефальній Православній
Церкві Святої Покрови в Рочестері, штат
Нью-Йорк. Під час цього заходу доповідали
президент і головний виконавчий директор
спілки, казначей, Комітет зі зв'язків із громадськістю, Наглядовий комітет, Українсько-американська громадська фундація та
Номінаційний Комітет. Також був представлений звіт про бюджет на 2018 рік. Члени
спілки були задоволені роботою нинішньої
команди, тому склад правління УФКС не
змінився.
Загалом участь у заході взяли понад
200 людей, а завдяки трансляції через соціальну мережу Facebook за святкуванням спостерігали з різних куточків світу.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

Серед своїх почесних гостей «Українська
Федеральна Кредитна Спілка» називає:
— місто Дніпро, Україна — мер Борис Філатов та члени його команди;
— місто Irondequoit, штат Нью-Йорк, — керівник Дейв Сілі;
— делегація «Відкритого світу» з України;
— Всеукраїнська асоціація кредитних спілок — президент Ольга Мороз та координатор програм Максим Нікішин;
— співтовариства, релігійні та бізнес-лідери
з різних міст Нью-Йорка, штату Орегон
і штату Вашингтон.
Після офіційної частини відбувся круглий стіл на тему «Громадське партнерство
для України» за участі представників громад з різних держав і делегатів з України.
Крім того, на святкуванні виступив
cкрипаль-віртуоз з Чернівців Костянтин Лукинюк.
Далі фотографії зі святкування.
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Привітання ВАКС
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Відбулася робоча зустріч експертів проекту
КЕП і співробітників ВАКС

23 квітня
В офіс ВАКС завітали експерти проекту
«Кредитування сільськогосподарських виробників» (КЕП) — Стефані Азар (Stephanie

Azar), програмний менеджер WOCCU,
Жан Тібуот (Jean Thiboutot), директор CDP
WOCCU, та Наталія Ліщитович, заступник
директора Проекту КЕП.
У робочій зустрічі взяли Ольга Мороз,
президент ВАКС, Оксана Соломчак, віцепрезидент ВАКС, Сергій Медведєв, виконавчий директор ВАКС, Анна Нагребельна,
керівник Інформаційної служби ВАКС, та
Максим Нікішин, директор Інформаційноконсультаційного центру ВАКС. Під час зустрічі обговорили головні аспекти діяльності кредитних спілок в Україні та основні фінансові показники. Окремо приділили увагу можливим змінам в українському законодавстві, що стосуватимуться роботи КС.

2 роки Уряду: Звіт Міністерства фінансів
23 квітня
Міністерство фінансів України на своєму
офіційному сайті розмістило звіт, де йдеться про вдосконалення податкової системи,
міжнародне оподаткування, реформу ДФС,
реформу митниці, міжнародні стандарти та
аудиторську реформу, бюджетну реформу,

медицину, освіту, соціальну сферу, оборону, децентралізацію, управління державним боргом, портал e-Data, розвиток державного внутрішнього контролю, фінкальні
ризики, державні банки, міжнародну співпрацю, міжнародні й інші рейтинги.
Ознайомитися з цим звітом можна тут.

Щорічні збори
учасників
Робочої
групи КЕП
24 квітня
Вдруге за діяльності Проекту, 18 квітня,
відбулися щорічні збори учасників Робочої
групи КЕП. Кредитні спілки, які у цьому
році набули статусу учасника Робочої групи під час 3-го етапу відбору, презентували
свої кредитівки. Також під час заходу були
всебічно розглянуті досягнення Проекту
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

КЕП за минулий рік та результати щорічного моніторингу діяльності всіх учасників
Робочої групи.
Активну дискусію викликало обговорення питання щодо поточного стану внесення змін до норм законодавства, що регулюють діяльність кредитних спілок. Крім
того відбулось визначення пріоритетів для
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подальшої співпраці партнерських КС з міжнародними експертами та планування роботи Робочої групи на наступний звітний період, за сприяння й підтримки Проекту
КЕП.

Національний банк за I квартал 2018 року
направив правоохоронцям інформацію
про підозрілі операції клієнтів 21 банку
24 квітня
Національний банк України продовжує
надавати правоохоронцям відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну
діяльність та використовуватися для виявлення, припинення та попередження такої
діяльності, отримані під час здійснення перевірок з питань фінансового моніторингу
та щодо дотримання валютного законодавства.
Так, за результатами перевірок з питань
фінансового моніторингу станом на 1 квітня 2018 року до правоохоронних органів
надіслано 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку
щодо фінансових операцій на загальну суму понад 16,3 млрд грн, 80,5 млн дол. США,
7,7 млн євро.
Крім цього, впродовж I кварталу 2018 року було надіслано 4 повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного
антикорупційного бюро України.
Разом з цим, протягом I кварталу поточного року Національний банк за результатами валютного контролю з метою реаліза-
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ції державної політики у сфері боротьби з
організованою злочинністю інформував
правоохоронні органи про великомасштабні операції клієнтів п’яти банків щодо фінансових операцій на загальну суму більше
34,5 млн дол. США.
Здебільшого надана до правоохоронних
органів інформація стосувалась проведення
клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави
вважати, що вони можуть бути пов'язані
з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку,
здійсненням фіктивного підприємництва,
уникненням оподаткування тощо.
Крім того, за даними статистичної звітності з питань фінансового моніторингу, яку
подають банки до НБУ, за I квартал 2018
ріку банки надали до Державної служби
фінансового моніторингу України інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж
за аналогічний період 2017 року (понад
1,7 млн фінансових операцій).
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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«Підвищити ефективність протидії схемним операціям банкам у першому кварталі 2018
року допомогла реалізація в повному обсязі ризик-орієнтованого підходу під час планування
та здійснення нагляду з питань фінансового
моніторингу та проведення освітніх заходів для
банків з цих питань», — зазначив директор
Департаменту фінансового моніторингу
НБУ Ігор Береза.
Нагадаємо, Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню

коштів та фінансуванню тероризму
(MONEYVAL) у своєму звіті 30 січня 2018
року підтвердив, що Україна є надійною
юрисдикцією у питаннях боротьби з відмиванням коштів й фінансуванням тероризму,
а також звернув увагу на високий рівень регуляторної та наглядової діяльності за банківським сектором.
За матеріалами сайту Національного банку України

Держфінмоніторинг інформує
про результати роботи
за І квартал 2018 року
25 квітня
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової
розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення. Зокрема, у І кварталі 2018 року Держфінмоніторингом підготовлено 207 матеріалів (з них 116 узагальнених матеріалів та 91 додатковий узагальнений матеріал), які направлено до:
‐ органів прокуратури 49 матеріалів (з
них 8 узагальнених матеріалів та 41 додатковий узагальнений матеріал);
‐ Державної фіскальної служби України
63 матеріали (з них 48 узагальнених матері-

алів та 15 додаткових узагальнених матеріалів);
‐ органів внутрішніх справ 34 матеріали
(з них 26 узагальнених матеріалів та 8 додаткових узагальнених матеріалів);
‐ Служби безпеки України 35 матеріалів
(з них 21 узагальнений матеріал та 14 додаткових узагальнених матеріалів);
‐ Національного антикорупційного бюро
України 26 матеріалів (з них 13 узагальнених матеріалів та 13 додаткових узагальнених матеріалів).
У вказаних матеріалах сума фінансових
операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом
України, становить 29,6 млрд. гривень.
Детальніше ›››

Відбулося чергове засідання
Комітету захисту прав споживачів
Громадської Ради при Нацкомфінпослуг
27 квітня
У приміщенні Нацкомфінпослуг 25 квітня відбулося п’яте чергове засідання Комітету захисту прав споживачів Громадської
Ради при Нацкомфінпослуг, на якому, відповідно до порядку денного, учасники розг«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

лянули, зокрема, питання підготовки рекомендацій Громадської ради щодо проведення Нацкомфінпослуг громадського обговорення «Реформування системи захисту
прав споживачів фінансових послуг в Україні» та про строки проведення експертного
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дослідження законопроекту № 8055 «Про
установу фінансового омбудсмена».
Вирішено рекомендувати Нацкомфінпослуг включити до Плану роботи Комісії питання реформування системи захисту прав
споживачів фінансових послуг в Україні,
після чого продовжити співпрацю з Комісією в цьому напряму. Також були запропоновані відповідні строки протягом травня
цього року для підготовки й ознайомлення
членів Комітету з експертним дослідженням
законопроекту № 8055 «Про установу фінансового омбудсмена», підготовленого
членами Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
Додаткова інформація. Представники
ВАКС 09.02.2018 р. взяли участь у засіданні
круглого столу, який відбувся в Комітеті з

питань фінансової політики і банківської
діяльності Верховної Ради України щодо
підготовки проекту Закону України «Про
установу фінансового омбудсмена» (далі —
проект Закону) та надали пропозиції
(зауваження) щодо проекту Закону України
«Про установу фінансового омбудсмена» №
8055 відповідному USAID проекту технічної
допомоги, а 20.03.2018 р. взяли участь у засіданні Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Верховної Ради
України.
З позицією Нацкомфінпослуг та Висновком Головного науково-експертного управління Верховної Ради України щодо законопроекту «Про установу фінансового омбудсмена» можна ознайомитись у доданих
файлах «ФО НКФП» і «ФО НЕУ ВР».
29 березня
Відбулася зустріч постійних партнерів Проекту КЕП – двох асоціацій
кредитних спілок (НАКСУ і ВАКС).
Окрім керівництва асоціацій та представників КЕП, у заході також взяв
участь експерт Всесвітньої Ради Кредитних Спілок (WOCCU) Ендрю
Прайс, який долучився до обговорення проекту Закону України «Про
кредитні спілки». Під час зустрічі також обговорювались актуальні завдання адвокаційної діяльності асоціацій,
результати співпраці з Проектом КЕП
і плани на наступний квартал.

Оперативне інформування кредитних спілок-членів ВАКС

Сторінка ВАКС
у Facebook
Оперативні новини
електронною поштою
на адресу
кредитної спілки

Сайт ВАКС

Слідкуйте за найбільш актуальними подіями
на ринку кредитних спілок!
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Нацкомфінпослуг проаналізувала звернення
громадян щодо дій кредитних спілок
і фінкомпаній за 2017 рік
13 березня
Протягом 2017 року до Нацкомфінпослуг надійшло 720 звернень громадян стосовно
повернення кредитними спілками внесків (вкладів) членів кредитних спілок на депозитні
рахунки. Зазначені звернення було розглянуто та в межах повноважень вжито відповідні
заходи реагування, не зважаючи на те, що ці звернення в більшості випадків стосувалися
кредитних спілок, які не знаходяться в Державному реєстрі фінансових установ та не
підпадають під наглядову компетенцію Нацкомфінпослуг. У зверненнях також
порушувалися питання щодо здійснення кредитування фінансовими компаніями, в
частині неправомірного нарахування відсотків по кредитам і розміру нарахованої
неустойки, а також звернення щодо правомірності відображення інформації про кредитну
історію позичальників бюро кредитних історій.
З метою захисту прав споживачів фінансових послуг за результатами розгляду
звернень громадян і проведеної інспекційної діяльності протягом 2017 року до
піднаглядних установ за результатами зазначених звернень застосовано 97 заходів впливу,
з них:

30 розпоряджень Нацкомфінпослуг (22 — про усунення порушень, 4 — про
анулювання ліцензій, 4 — про закриття справи);
67 постанов про накладення штрафних санкцій (на суму 521,9 тис. грн);
1 адмінпротокол.

Оприлюднений протокол чергового Протокол № 8 засідання Громадської ради
засідання Громадської ради при при Нацкомфінпослуг від 28.02.2018 р.
Нацкомфінпослуг оприлюднений. Ознайомитися з
15 березня

протоколом ›››

Нацкомфінпослуг хоче відновити планові перевірки
20 березня
Відбулося чергове відкрите засідання Нацкомфінпослуг, під час якого був схвалений
проект постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до переліку органів державного
нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові
особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності».
У пояснювальній записці Нацкомфінпослуг таке рішення обґрунтовує необхідністю
регулятора ринку небанківських фінансових послуг здійснювати пруденційний нагляд за
фінансовими установами в повному обсязі: оцінювати їхній фінансовий стан, результати
діяльності системи та якості управління, а також шляхом перевірки звітних даних, що вони
надають до Нац-комфінпослуг. Наразі ж (під час дії мораторію на планові перевірки)
Нацкомфінпослуг здійснює пруденційний нагляд тільки на основі наданої звітності, і це
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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призводить до послаблення відповідальності фінустанов за подання ними недостовірної
інформації. Детальніше ›››

Інформаційне повідомлення для кредитних спілок
щодо подання звітних даних за І квартал 2018 року
через програмний продукт «Комплексна інформаційна система»
12 квітня
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, повідомляє.
Кредитні спілки здійснюють подання звітних за І квартал 2018 року через
програмний продукт «Комплексна інформаційна система» (далі – КІС) відповідно до
Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними
кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від
25.12.2003 № 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за № 69/8668
(далі – Порядок).
Звертаємо увагу, що відповідно до Порядку, кредитним спілкам необхідно подати до
Нацкомфінпослуг звітні дані за формами:
— Загальна інформація про кредитну спілку (додаток 1);
— Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2);
— Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток 3);
— Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4);
— Розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від неповернених кредитів
кредитної спілки (додаток 5);
— Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6).
— Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7).
— Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (додаток 8).
— Звітні дані про стан виконання зобов’язань за внесками (вкладами) на депозитні
рахунки (додаток 9).
Нагадуємо, що для кредитних спілок вже реалізована можливість подання звітних
даних, підписаних електронним цифровим підписом, через КІС.
Звертаємо увагу керівників кредитних спілок, що відповідно до абзацу третього
підпункт 2.2.4 пункту 2.2 розділу 2 Порядку у разі подання звітності у вигляді
електронних документів з дотриманням вимог Закону України «Про електронні
документи та електронний документообіг» звітність у паперовій формі до
Нацкомфінпослуг не подається та не застосовуються вимоги, зазначені в абзаці другому
цього підпункту. Обов'язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис
відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».
Для заповнення звітності в КІС на веб-сайті Нацкомфінпослуг необхідно
використовувати логін користувача та пароль юридичної особи для доступу до КІС. У разі
їх втрати, звертатися до відділу ведення реєстрів та баз даних фінансових установ
Нацкомфінпослуг, тел. 235-00-68.
Звітність заповнюється в онлайн режимі та подається через КІС на головній вебсторінці Нацкомфінпослуг.
Реалізація можливості підписання пакетів звітності електронним цифровим підписом
здійснюється через акредитовані центри сертифікації ключів з такого переліку
спеціалізованих установ:
— Акредитований
центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового
департаменту ДФС;
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—
—
—
—
—
—
—
—
—

Акредитований центр сертифікації ключів органів юстиції України;
ТОВ «АРТ-Мастер»;
ТОВ «Ключові системи»;
ДП «Українські спеціалізовані системи»;
Державна казначейська служба;
Укрзалізниця;
ПАТ КБ «Приватбанк»;
НБУ;
Укрсіббанк.
За матеріалами Нацкомфінпослуг

Нацкомфінпослуг схвалила Розпорядження про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику від діяльності
в сфері ринків фінансових послуг
26 квітня
Відбулося чергове засідання Нацкомфінпослуг, під час якого розглянули та схвалили
проект поставнови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків
фінансових послуг та визначається періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг».
Цим документом регулятор вдосконалює державне регулювання ринків фінансових
послуг України та впорядковує проведення планових заходів державного нагляду
(контролю).
Нацкомфінпослуг подасть проект постанови до Кабінету Міністрів України в
установленому порядку.

Нацкомфінпослуг корегує заходи впливу за порушення законодавства
про фінансові послуги
27 квітня

Нацкомфінпослуг схвалила проект Розпорядження «Про внесення змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги».
Зокрема, цим документом регулятор вносить зміни до Положення про застосування
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого
розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20 листопада 2012 року № 2319, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2112/22424.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

34

ОФІЦІЙНО

Відбулося 45-те засідання Робочої групи
з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного
фінансового моніторингу — небанківських установ
28 березня
Відбулося 45-те засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів
первинного фінансового моніторингу — небанківських установ й аналізу ефективності
заходів, що вони вживають для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення.
У роботі Робочої групи взяла участь президент ВАКС Ольга Мороз. Під час засідання
було підтверджено, що ВАКС включена до оновленого складу такої групи на 2018 рік.

Відбулося чергове засідання Громадської рада
при Держфінмоніторингу
13 квітня

Відбулося четверте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Основними
темами для обговорення стали:
—
Доцільність створення тимчасової експертної групи з питань проведення
спільних обговорень положень проекту Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення».
—
Розгляд
пропозицій,
надісланих
листом
Громадської
ради
при
Нацкомфінпослуг.
Також обговорювали організаційні питання, зокрема, затвердили бланк Громадської
ради при Держфінмоніторингу.
Участь у засіданні взяли представники Держфінмоніторингу та члени Громадської ради.
ВАКС представляла Анна Нагребельна, керівник Інформаційної служби.

Громадська рада при Держфінмоніторингу відзвітувала
про свою роботу за 2017 рік
і оприлюднила протокол чергового засідання
5 квітня
Минулого року Громадська рада при Держфінмоніторингу (до складу якої входить Ольга Мороз, президент ВАКС) провела два засідання. Детальний звіт ›››
Цього року вже відбулося перше засідання, з протоколом якого можна ознайомитися
тут.
Нагадаємо, нині діюча Громадська рада при Держфінмоніторингу була сформована під час установчих зборів 28.09.2017 р. — з метою удосконалення механізмів взаємодії Держфінмоніторингу
з громадськістю на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».
35

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ОФІЦІЙНО

Оприлюднений протокол чергового засідання Громадської ради
при Держфінмоніторингу
23 квітня
На сайті Державної служби фінансового моніторингу України опублікований протокол
№ 4 засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.
Нагадаємо, засідання відбулося 13 квітня.
З протоколом можна ознайомитися тут.

Податки Просто: Мінфін видає чергові податкові консультації
5 квітня
Міністерство фінансів України 3 квітня цього року видало наказ № 400 «Про
затвердження узагальнюючих податкових консультацій з деяких питань оподаткування
податком на прибуток підприємств та податком на доходи фізичних осіб»: затверджено 4
узагальнюючі податкові консультації (УПК) щодо визначення питання безнадійної
заборгованості, розрахунку лімітів для обліку банківських резервів, та деяких деталей щодо
прощення заборгованості. Таким чином, Мінфін продовжує роз’яснювати питання
оподаткування в рамках проекту «Податки Просто».
У чому суть?
Узагальнюючі податкові консультації – це дієвий інструмент, який дозволить суттєво
скоротити підстави для таких спорів адміністративних та судових спорів між платниками
податків та контролюючими органами.
Наказом Мінфіну затверджено чотири узагальнюючих податкових консультацій:
1) щодо необхідності звернення до суду для визнання заборгованості безнадійною.
Консультація визначає, що у разі якщо заборгованість відповідає ознаці, визначеній
підпунктом «а» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України,
платники податку не повинні здійснювати перевірку відповідності такої заборгованості
іншим ознакам, передбаченим підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового
кодексу України.
2) щодо застосування положень пункту 139.3 статті 139 Податкового кодексу України
стосовно порядку врахування перевищення резерву над розміром встановленого ліміту.
Зазначена консультація:
- визначає порядок розрахунку розміру ліміту, встановленого підпунктом 1 підпункту
139.3.3 пункту 139.3 статті 139 Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня
2018 року, та подальше врахування резерву, що перевищує цей ліміт, для цілей
оподаткування у податкових (звітних) періодах до 01 січня 2018 року;
- визначає, яким чином відображається списання (відшкодування) заборгованості за
рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування
у зв’язку з перевищенням над лімітом, та здійснюється облік задекларованого
перевищення резерву над лімітом та його використання для цілей оподаткування у
податкових (звітних) періодах до 01 січня 2018 року.
3) щодо необхідності здійснення коригування фінансового результату до оподаткування
у зв’язку із використанням резерву при здійсненні прощення фінансовою установою
заборгованості боржника.
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Консультація визначає, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на
суму використаного резерву у податкових (звітних) періодах після 01 січня 2018 року, у
випадку, якщо прощенню підлягає заборгованість фізичних осіб, які є пов'язаними з таким
кредитором або перебувають з таким кредитором у трудових відносинах, або перебували з
таким кредитором у трудових відносинах, і період між датою припинення трудових
відносин таких осіб та датою прощення їхньої заборгованості не перевищує три роки.
4) щодо належного повідомлення боржника – фізичної особи про анулювання
(прощення) боргу.
Консультація визначає порядок застосування положень пункту підпункту «д» підпункту
164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України щодо повідомлення
боржника – фізичної особи про анулювання (прощення) боргу. Зокрема визначає що у
випадку направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення, достатнім
підтвердженням належного повідомлення боржника може виступати відповідний
документ, що підтверджує факт направлення повідомлення, у тому числі розрахунковий
документ виданий оператором поштового зв'язку.
Що це дає?
Роз’яснення цих питань усуне неоднозначне трактування окремих норм податкового
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
«Податки Просто» — це ініціатива Мінфіну для того, щоб консолідувати сили у пошуку
рішень, спрямованих на поліпшення процедур адміністрування податків.
Що далі?
Міністерство фінансів України, дотримуючись вимог Податкового кодексу України та
Порядку надання УПК докладатиме максимальних зусиль для подальшого видання
узагальнюючих податкових консультацій з питань, що потребують роз’яснень.

На виконання Комплексної програми розвитку
фінансового сектору України до 2020 року
змінюється підхід до затвердження вимог
до статистичної звітності
19 квітня
Департамент статистики та звітності Національного банку України оприлюднив доопрацьований проект Правил організації статистичної звітності у новій редакції, що подається до Національного банку України.
На виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020
року змінюється підхід до затвердження вимог до статистичної звітності: на заміну форм
статистичної звітності та пояснень щодо їх складання затверджуються вимоги до складання
показників статистичної звітності у вигляді реєстру показників.
Основні складові реєстру показників, переліки довідників, метрик, некласифікованих
реквізитів, які використовуються для формування показників статистичної звітності, включено до проекту Правил. Водночас, загальний реєстр показників, а також значення довідників, метрик, некласифікованих реквізитів розміщено на сторінці офіційного Інтернетпредставництва Національного банку у розіділі «Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників статистичної звітності».
Ознайомитись з листом і суттєвими змінами, що відбулися в статистичній звітності
можна за посиланнями: Проект, Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3, Додаток 4, Додаток 5, Додаток 6, Додаток 7, Додаток 8.
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Звернення ВАКС
до державних органів,
отримані відповіді
1 березня
ВАКС отримала відповідь Національного банку України на свій запит щодо надання
роз’яснення окремих вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України
від 29. 12. 2017 № 148.
Крім того, ВАКС зверталася до Національного банку з пропозиціями щодо внесення
змін до Положення № 148, а саме передбачення безпосередньо в нормативному акті відповідного перехідного періоду для його впровадження кредитними спілками з метою запобігання різного застосування органами державної влади норм Положення
№ 148.
Також Національний банк надав відповідь на колективне звернення професійних об’єднань на ринку небанківських фінансових послуг щодо відкладення розгляду та громадського обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (№ 2413а) (СПЛІТ).
22 березня
У листі-відповіді Нацкомфінпослуг детально пояснила, що таке «великий кредит», яким
чином подавати звітні дані регулятору в разі надання кредитною спілкою великого кредиту в рамках кредитної лінії, а також як заповнювати Довідку про надання кредитною спілкою великого кредиту. У той же час Нацкомфінпослуг звернула увагу, що цей лист не є її
офіційним роз’ясненням.
Нагадаємо, наприкінці січня цього року ВАКС звернулася до Нацкомфінпослуг із запитом щодо надання інформації стосовно того, що саме є «великим кредитом» у контексті
укладання кредитних ліній відповідно до Розпорядження № 177 і як правильно виконувати це розпорядження у частині повідомлення Нацкомфінпослуг про надання великого
кредиту.
22 березня
Міністерство економічного розвитку і торгівні України (далі — Мінекономрозвитку) надало відповідь на спільне звернення ВАКС і НАКСУ стосовно виключення кредитних спілок зі сфери дії проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження вимог
до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за
продані ними товари (надані послуги)».
Зокрема в листі Мінекономрозвитку зазначено, що «проект постанови не зобов’язує всіх
суб’єктів господарювання в обов’язковому порядку встановлювати та використовувати платіжні
термінали. Підприємці можуть організувати розрахунки за допомогою платіжних сервісів, які не
потребують додаткових витрати та наявності фізичного платіжного пристрою. Наприклад, оплату можна буде здійснювати за допомогою інтернет-банкінгу, платіжних сервісів онлайн, з використанням mVisa, QR-коду, шляхом переказу з картки на картку тощо».
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4 квітня
У своєму листі-відповіді на запит ВАКС Управління правового забезпечення Генерального штабу Збройних Сил України дає визначення «особливого періоду», а також наголошує, що «Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не визначено чіткого
порядку припинення особливого періоду.
Водночас зазначеним законом України передбачено такий захід, як демобілізація — комплекс
заходів, рішення про порядок і терміни проведення яких приймає Президент України, спрямованих
на планомірне переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на роботу і функціонування в умовах мирного часу, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативнорятувальної служби цивільного захисту — на організацію і штати мирного часу…
На даний час відповідних рішень Президентом України не приймалося».
Крім того, в листі зазначено, що питання стосовно наявності особливого періоду в
державі поза часом проведення мобілізації було предметом судового розгляду. Зокрема,
Вищий адміністративний суд України у постанові від 16.02.2015 р. (справа № 800/582/14)
зазначив, що закінчення періоду мобілізації не є підставою для припинення особливого
періоду.
«Ураховуючи зазначене … не зважаючи на те, що у 2016—2018 роках рішення про проведення
мобілізації не оголошувалося, воєнний стан не вводився, Збройні Сили України функціонують в
умовах особливого періоду», — ідеться в листі-відповіді.
Нагадаємо, у березні цього року ВАКС звернулася до державних органів
(Адміністрації Президента України, Міністерства оборони України, Нацкомфінпослуг),
щоб вони висловили свою позицію з таких питань:
1. Чи діє на даний час особливий період в Україні?
2. Якщо на даний час діє особливий період, то що вважати підтвердженням його закінчення?
3. Якщо особливий період вже не діє, то прохання зазначити дати початку та закінчення, враховуючи вимоги частини п’ятнадцятої статті 14 Закону України «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»?

25 квітня
У відповідь на запит ВАКС, Нацкомфінпослуг повідомила, що порушене питання щодо
забезпечення виконання вимог закону FATCA українськими суб’єктами підприємництва
потребує комплексного вирішення. «Наразі, Нацкомфінпослуг проводяться консультації з представниками причетних органів державної влади України, а також здійснюється робота щодо визначення меж поширення вимог цього закону на всіх суб’єктів небанківського фінансового ринку, нагляд
за якими здійснює Нацкомфінпослуг, у т. ч. кредитні спілки», — ідеться в листі регулятора.
Нагадаємо, причиною звернення ВАКС до Нацкомфінпослуг щодо FATCA стало те, що
до кредитних спілок почали надходити повідомлення від банків про необхідність заповнення відповідних форм (W-8BEN-E, W8-BEN).

25 квітня
Нацкомфінпослуг розглянула звернення ВАКС і надала роз’яснення щодо розповсюдження дії Закону України «Про споживче кредитування» на кредити на строк більше одного місяця в сумі, яка перевищує розмір однієї мінімальної заробітної плати, які надаються члену особистого селянського господарства. Зокрема, в своєму листі Нацкомфінпослуг
навела визначення поняття «споживчий кредит (кредити)» і перерахувала договори й операції, на які не поширюється зазначений Закон.
39

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ОФІЦІЙНО

Керівнику та бухгалтеру на замітку
Податківці рекомендують вести касову книгу у відокремлених підрозділах,
де застосовують РРО
Пункт 11 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні,
затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р № 148, передбачає, що оприбуткування готівки у відокремлених підрозділах — це врахування готівки в повній сумі її
фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів/
фіскальних звітних чеків (або даних розрахункових квитанцій).
Пункт 39 Положення 148 передбачає, що відокремлені підрозділи, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО або РК та ведуть КОРО, але не приймають (не видають) готівку за касовими ордерами, касової книги не ведуть.
Тобто ці норми не узгоджені між собою. Для усунення такої невідповідності податківці
направили в НБУ свої пропозиції. А поки їх ухвалять, податківці радять суб'єктам господарювання вести у відокремлених підрозділах касову книгу, щоб уникнути штрафів за
порушення порядку оприбуткування готівки.
Лист ДФС від 03.04.2018 р. № 1343/6/99-99-14-05-01-15/ІПК ›››
Підготовлено за матеріалами ресурсу buhgalter911.com

Щодо інформації на веб-сайтах (сторінках) кредитних спілок
Низкою нормативних актів встановлені вимоги до інформації, яка має бути розміщена
на веб-сайті (сторінці) кредитної спілки. Такі вимоги визначені:
— статтею 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
— статтею 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
— частиною шостою статті 6 та частиною першою статті 9 Закону України «Про споживче кредитування»;
— пунктом 24 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07. 12. 2016 № 913;

Положенням про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах
(веб-сторінках) фінансових установ, затвердженим розпорядженням Нацкомфінпослуг від 19. 04. 2016 № 825.
ВАКС оновила методичні рекомендації з цього питання (див. у закритій зоні сайту асоціації: «Методичні рекомендації» (вертикальне меню)/«Методичні рекомендації»/Розділ «Рекомендації щодо обліку діяльності та розкриття інформації кредитними спілками».
—

Судова практика
Кредитний договір припиняє свою дію з дати направлення боржнику вимоги
про дострокове погашення всієї суми боргу, тому вимоги про стягнення
процентів після цієї дати задоволенню не підлягають
(ВС/КЦС від 14.02.2018р., №564/2199/15-ц)
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Фабула судового акту: Чи є право у кредитора стягувати з боржника проценти за користування кредитними коштами після того, як він вже один раз отримав рішення суду про
стягнення боргу, проте це рішення суду виконане не було навіть частково?
Існує думка, що боржник не виконуючи добровільно чи примусове рішення суду про
стягнення з нього боргу продовжує користуватися кредитом, тому зобов’язаний сплачувати за це проценти за ставкою передбаченою кредитним договором. Звичайно в такому
випадку боржник ніяких процентів сплачувати не збирається, тому виникає питання про
право кредитора стягувати такі проценти за весь час невиконання рішення суду про стягнення боргу шляхом подання нового позову.
Рішення у таких спора були різні, як на користь боржника, так і на користь кредитора.
Тому пропонуємо Вашій увазі одну із останніх постанов нового Верховного суду.
Продовження статті ›››

Керівник юридичної особи може представляти підприємство у судах
навіть не будучи адвокатом (ВП/ВС № 910/23346/16 від 13.03.2018)
Згідно з положеннями ч.ч. 3, 4 ст. 131-2 Конституції України виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних
спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.
Відповідно до «Перехідних положень» Конституції вже з 1 січня 2017 року представляти особу в касаційному суді може виключно адвокат (з 1 січня 2018-го – в апеляційних, з
1 січня 2019-го – судах першої інстанції). Водночас після цієї дати особа як учасник судового процесу може реалізовувати свої процесуальні права та виконувати процесуальні
обов’язки, в тому числі в судах касаційної інстанції, самостійно, без представника.
Проте на практиці виникає питання, а хто може представляти юридичну особу у
касаційній інстанції – чи може це робити виключено адвокат, чи може представляти юридичну особу її директор або інша особа право на представництво якій надано статутними
документами.
У цій справі Вищим господарським судом України повернуто касаційну скаргу особі, яка її подала оскільки відповідно до статті 131-2 та підпункту 11 пункту 161 розділу ХV
«Перехідні положення» Конституції України, які є нормами прямої дії, представництво в
судах касаційної інстанції у справах, розпочатих після 30 вересня 2016 року, з 1 січня 2017
року здійснюється виключно прокурорами або адвокатами (крім представництва органів
державної влади або органів місцевого самоврядування). Разом з тим, касаційна скарга
відповідача подана у справі, яку розпочато провадженням у суді першої інстанції 21 грудня 2016 року, та підписано посадовими особами відповідача, які діяли на підставі довіреностей від 21 та 25 жовтня 2016 року.
Зазначене рішення було оскаржено до Верховного Суду.
Вимоги щодо перегляду було обґрунтовано тим, що ВГСУ, повертаючи касаційну
скаргу з указаних в ухвалі підстав, порушив право особи на доступ на правосуддя, допустив звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, не врахував пріоритет положень
Конвенції, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року та відповідні рішення
Європейського суду з прав людини, не взяв до уваги право особи на вільний вибір захисника своїх прав та особи, яка надає правничу допомогу, передбачене частиною другою
статті 10 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Юридична особа не може бути
позбавлена права на безпосереднє представництво своїх інтересів та права вільного вибору захисника, що відповідає Рішенню Конституційного Суду України від 16 листопада
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2000 року № 13-рп/2000 у справі № 1-17/2000 та положенням чинних процесуальних кодексів. Переглядаючи зазначену справу Велика палата Верховного суду вказала, що на час винесення ухвали норми ч. 1 ст. 28 ГПК Українипередбачали можливість здійснення процесуального представництва юридичною особою, як в порядку самопредставництва, так і іншими особами, як представниками юридичної особи за довіреністю.
Рішенням Конституційного Суду України № 13-рп/2000 від 16 листопада 2000 року у
справі про право вільного вибору захисника при представництві та здійснення захисту за
кримінально-процесуальним законодавством були офіційно розтлумачені діючі на той час
положення частини першої статті 59 Конституції України про те, що кожен є вільним у виборі захисника своїх прав, як конституційне право підозрюваного, обвинуваченого і підсудного при захисті від обвинувачення, а також особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, з метою отримання правової допомоги вибрати захисником своїх прав
особу, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на надання правової допомоги
особисто чи за дорученням юридичної особи.
Проте, з набранням чинності 30 вересня 2016 року Законом України «Про внесення
змін до Конституції України (щодо правосуддя)» попередню редакцію статті 59 Конституції України змінено; за змістом чинної редакції статті 59 Конституції України передбачено
право особи на професійну правничу допомогу, надання її у визначених законом випадках
безоплатно та вільний вибір захисника своїх прав.
Норми статті 131-2 Конституції України щодо належного представництва особи в суді
є складовою частиною забезпечення ефективного захисту процесуальних прав кваліфікованою особою, функціонування системи правосуддя, відповідає гарантованому статтею 59
Конституції України праву на професійну правничу допомогу.
Наведені положення не порушують суть права на касаційне оскарження, не позбавляють осіб їх права на самопредставництво, здійснюване для юридичних осіб їх органами, що
діють у межах повноважень, наданих їм законодавством чи статутом; доказів звернення з
касаційною скаргою до касаційного суду в порядку здійснення самопредставництва за частиною першою статті 28 Господарського процесуального кодексу України (в редакції станом на час подання скарги) матеріали справи та заяви не містять.
Отже, представництво юридичної особи має відбуватись у формі або самопредставництва, яке може здійснювати керівник підприємства або член виконавчого органу
згідно статутних документів, або професійний адвокат.
Аналізуйте судовий акт: ВСУ: Прокурор У БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ НЕ має права
представляти в суді інтереси держави в особі державних компаній (№ 6-678цс17 від
11.10.2017)
СУД: Стягнення судових витрат Відповідачем у цивільній справі пов’язаних з залученням адвоката, на користь якого ухвалене судове рішення. (Суд від 15 листопада 2017 року у справі № 546/1177/16-ц)
Постанова суду ›››
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Діяльність кредитних спілок

Огляд: навчальні заходи для кредитних спілок
2 березня
Що таке адвокація, якії її базові принципи, яким чином діяти в межах адвокації,
щоб досягти позитивного результату? На ці
й інші питання відповідала Ольга Мороз,
президент ВАКС, під час семінару.
Оскільки для ринку кредитних спілок
«адвокація» є новим дієвим засобом коммунікації та популяризації кредитно-

кооперативного руху, семінар відвідали
працівники та голова правління кредитної
спілки «Анісія» Володимир Сидоровський.
Загалом — 7 співробітників.
Матеріали для цього семінару були
підготовлені за підтримки Проекту КЕП,
який реалізує WOCCU, з використанням
матеріалів CUNA та семінару пана Раяна
Донована.

Під час семінару в ЦКС «Анісія»

9 березня
Працівники та керівники кредитних спілок «Самопоміч» (м. Броди), «Самопоміч» (м. Заліщики) і «Відродження» (м. Копичинці) прослухали семінар з адвокації,
який проводила Ольга Мороз, президент
ВАКС. Під час семінару розглянули базові

принципи адвокації та ключові правила
досягнення успіху при адвокації. Участь у
навчальному заході взяло 9 співробітників
КС. Матеріали для цього семінару підготовлені за підтримки Проекту КЕП, який реалізує WOCCU, з використанням матеріалів
CUNA та семінару Раяна Донована.

Під час семінару з кредитними спілками Самопоміч» (м. Броди), «Самопоміч» (м. Заліщики)
і «Відродження» (м. Копичинці)
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30 березня
У Дніпрі відбувся семінар для учасників
фінансового ринку на тему «Виявлення корупційних доходів». Участь у цьому навчальному заході взяв Микола Трифонов, голова правління КС «Єднання через Природний Закон». У рамках семінару було розглянуто низку питань щодо взаємодії між фінансовими установами та правоохоронними
органами в частині забезпечення виконання
вимог антикорупційного законодавства з
питань фінансового моніторингу. Серед доповідачів — представники Нацкомфінпослуг, НАБУ, ДСФМУ, declaration.com, Transparency тощо. Семінар є черговим з серії подібних заходів, які заплановано провести в
низці регіонів України за підтримки проекту «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні».

Голова правління КС «Єднання через Природний
Закон» (зліва) як учасник семінару в Дніпрі

17 квітня
За сприяння Проекту КЕП відбувся тренінг «Екологічні аспекти ведення сільськогосподарської діяльності та оцінка її впливу
на довкілля» для партнерських кредитних
спілок.
Під час тренінгу КС ознайомились із важливістю та необхідністю посиленої уваги до

дотримання вимог законодавства України у
сфері охорони навколишнього природного
середовища та сільськогосподарської діяльності сільгоспвиробниками, а також із світовим рівнем стандартів, які мають застосовувати фінансові інституції щодо оцінки
впливу с/г діяльності на навколишнє природне середовище, зокрема, під час кредитування кредитними спілками агровиробників.
Кредитні спілки також отримали рекомендовані зразки документів для запровадження і виконання такої оцінки та план
відповідних заходів щодо контролю впливу
на навколишнє середовище.

21 квітня
Фонд ощадних кас Німеччини Sparkassenstiftung для членів кредитних спілок ВАКС
провів тренінг на основі бізнес-гри для
майбутніх і діючих мікропідприємців. Під
час навчального заходу Андрій Осьмак, експерт Sparkassenstiftung в Україні, надав
бізнес-знання, що дозволять ефективніше
керувати власною справою, а також зупинився на внутрішніх і зовнішніх аспектах
бізнес-діяльності, зокрема, клієнти, ринок
і конкуренція. Крім того, учасники тренінгу детально розібрали такі інструменти управлінської звітності, як баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів.
Участь у цьому тренінгу взяла Анна Нагребельна, керівник Інформаційної служби ВАКС.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Продовжується плідна співпраця
Проекту КЕП із досвідченими експертами
PUM (Нідерланди) у галузі агрокредитування
та мікрофінансування
У Харкові 13 березня та Запоріжжі 15 березня відбулися індивідуальні тренінгові
сесії для партнерських кредитних спілок,
під час яких розглядалися питання управління кредитними ризиками. Проект КЕП
продовжує практику проведення індивідуальних тренінгів з метою залучення до навчального процесу максимальної кількості
працівників кредитних спілок-учасників
Робочої групи КЕП. Цього разу слухачами
стали співробітники відділень кредитних
спілок «Харківська Каса Взаємодопомоги»
та «Єднання через Природний Закон».
У період з 19 по 23 березня в Києві відбулися два дводенних тренінги, організовані
Проектом КЕП спільно з експертом PUM

(Нідерланди) Rits Dijkstra для партнерських
кредитних спілок. Загалом участь у тренінгах взяли 26 представників кредитних спілок-учасників Робочої групи КЕП. Під час
навчальних заходів розглядалися питання
управління кредитними ризиками, у тому
числі ризиками, пов’язаними з агрокредитуванням. Учасники обговорювали методи
оцінки кредитоспроможності позичальників, проведення аналізу грошових потоків
(cash flow) та етапів циклу конвертації активів, а також розглядали можливості застосування скорингу та рейтингування кредитного ризику в кредитних спілках. Крім того,
відбувся цікавий обмін практичним досвідом, корисний для всіх учасників тренінгу.

Під час семінару з експертом PUM (Нідерланди)
Rits Dijkstra і працівниками проекту КЕП
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Спеціалісти КЕП та представники партнерських кредитних спілок
Львівщини відвідали AGROPORT WEST LVIV 2018
19—20 квітня
Спеціалісти КЕП та представники 4-х
партнерських кредитних спілок Львівщини
відвідали VII Міжнародну агропромислову
виставку та форум з підтримки фермерства
AGROPORT WEST LVIV 2018. АГРОПОРТ є
одним з найбільших заходів аграрної галузі
у Східній Європі, а також єдиною в Україні
галузевою подією, що починаючи з 2014 року включена до всесвітнього календаря
FAO.
Цього року у заході взяли участь аграрії
Львівської, Волинської, Рівненської, Вінницької, Тернопільської, Хмельницької, ІваноФранківської, Закарпатської, Чернівецької,
Херсонської та Миколаївської областей.
Крім того захід відвідали високі посадовці
країни, зокрема, Президент України Петро
Порошенко та заступник міністра аграрної

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

політики та продовольства України Ольга
Трофімцева, а також міжнародні експерти з
Німеччини, Латвії, Франції та Канади.
Учасники мали можливість ознайомитись
з с/г продукцією, агротехнікою та новітніми технологіями, отримати інформацію
щодо обласних програм підтримки агровиробників Львівської області, в тому числі
із залученням кредитних спілок, взяти участь у комунікаційних заходах та дискусійних панелях, зокрема, у заході ORGANIC
TRADE EVENING, де були розглянуті тенденції та тренди серед національних й іноземних споживачів органічної продукції,
торгові кейси від українських виробників: їх
історії успіху та помилки при перших продажах.
Наступний АГРОПОРТ вперше відбудеться у Херсоні 26—28 липня 2018 року.
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Огляд подій у кредитних спілках
У березні—квітні кредитні спілки відзначали
свої Дні народження, зустрічалися з фермерами,
підтримували спортивну молодь.

Очікується, що до початку весняного сезону
2018 аграрні розписки працюватимуть у кожній області.

Спілки святкують День народження
Кредитній спілці «Дія» (м. Мена) 10 квітня виповнилося 17 років.
Кредитній спілці «Бебко Фінанс» (м.
Херсон) 6 квітня виповнилося 17 років.
Золотоніська філія КС «Кредит-Союз»
відсвяткувала 14 років стабільної роботи.
Кредитна спілка «Єднання через Природний Закон» відзначила своє 15-річчя.
Редакція «Вісника кредитної кооперації»
вітає іменинників!

Презентація кредитного продукту
У Сколівський філії КС «Вигода» 15 березня відбувся цікавий захід : презентація нового кредитного продукту — кредит на ведення зеленого туризму.

Про що кредитні спілки говорили з фермерами?
У м. Жашків Черкаської області 3 квітня
відбулись збори фермерів, під час яких розглядали питання дотаційних виплат для
сільгоспвиробників і можливості кредитування аграріїв області. Працівники кредитної спілки «Кредит-Союз» Кулинич В. і Кобець І. розповіли присутнім про переваги
отримання кредитів у спілці, поділились
досвідом надання допомоги в своїх районах,
а також запросили до співпраці.
Також кредитні спілки провели низку
зустрічей з фермерами, під час яких говорили про аграрні розписки. Зокрема, навчальні семінари «Аграрні розписки в Україні та
фінансова підтримка аграрного сектору»
відбулися в Львівській області, у них взяли
участь працівники ЦКС «Анісія», які донесли інформацію щодо умов кредитування в
кредитній спілці, про відкриту методику
нарахування відсотків по кредиту, відсутність прихованих платежів, страхування та
комісій. Відповіли на запитання фермерів
та запросили до плідної співпраці.
Метою проекту «Аграрні розписки в Україні» є покращення та спрощення доступу
до фінансування малих та середніх агровиробників. За підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України,
проект уже впровадили у восьми областях.
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Загальні збори
У кредитній спілці «Гарант» (м. Київ) 26
квітня відбулися загальні збори.
Експерти Проекту КЕП відвідали КС
«Кредит-Союз»
Представники штаб-квартири World
Council of Credit Unions Стефані Азар та
Жан Тібуто разом із співробітниками Проекту КЕП 24 квітня цього року відвідали кредитну спілку «Кредит-Союз» у м. Черкаси.
Під час візиту експерти WOCCU зустрілися з Президентом КС Володимиром Казаріновим, щоб обговорити стратегію розвитку спілки, її досягнення та виклики, а також
спільно провести аналіз фінансових даних і
тенденцій розвитку агрокредитування. Також обговорювалися можливі шляхи вдосконалення співпраці Проекту КЕП з його
партнерськими кредитними спілками.
Крім того гості відвідали фермерське господарство Олександра Самойленка, місцевого агровиробника–члена КС та позичальника, який працює та розвивається з КС
протягом останніх 5 років. Завдяки постійному вдосконаленню кредитних послуг КС,
він зміг залучити додаткове фінансування
та розширити свої угіддя до 450 га, де вирощує квасолю, кукурудзу та соняшник. Зокрема, за фінансової підтримки КС, Олександр збудував просторий ангар для зберігання та переробки сільськогосподарської
продукції. Це стало поштовхом до налагодження співпраці з сусідніми фермерами,
виходу на експортні ринки та створенню
нових робочих місць.
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Презентація нового кредитного продукту в КС «Кредит-Союз»

У Сколівський філії КС «Вигода» під час презентації
кредитного продукту

ЦКС «Анісія» під час семінару з фермерами

Загальні збори в КС «Гарант»
День народження в КС «Дія»

День народження в КС «Бебко Фінанс»
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

День народження
в КС «Єднання через Природний закон»
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Довідково

Як працюватимуть системи електронних платежів
і банківської системи України
в зв’язку з перенесенням робочих днів у 2018 році
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