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НОВИНИ ТА ПОДІЇ

БОРИС ВІЗІРОВ ОКРЕСЛИВ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
РИНКУ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ

Під час Першої міжнародної бізнес-конференції ABC: Ukraine &
Partners, що проходила в Києві (як раз під час підготовки номера
до друку), Боріс Візіров, голова Нацкомфінпослуг, презентував
Концепцію розвитку ринків небанківських фінансових послуг
України на 2013—2014 роки.

У

рамках панельної дискусії
«Фінансовий сектор України: тенденції та перспективи»
Юрій Колобов, міністр фінансів України, Ігор Соркін, голова Національного банку України, та Борис Візіров, голова
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, розповідали про головні
зміни, які можна очікувати на
українському фінансовому ринку вже найближчим часом.
Окремо зупинившись на
ринку кредитної кооперації під
час свого виступу, Борис Візіров, назвав основні напрямки
подальшого розвитку кредитних спілок в Україні:
1. Формування механізму
підтримки ліквідності кредитних спілок шляхом забезпечення функціонування установ
другого рівня системи кредитних спілок — кооперативного
банку та об’єднаних кредитних
спілок, що забезпечить для них
можливість доступу до необхід-

них фінансових ресурсів як
шляхом перерозподілу в межах
системи кредитних спілок, так
і шляхом залучення відповідних
ресурсів із зовнішніх джерел.
2. Запровадження системи
гарантування внесків членів
кредитних спілок шляхом забезпечення законодавчих та інституціональних умов для створення фонду гарантування внесків
членів кредитних спілок на депозитні рахунки. Участь у системі гарантування внесків буде
обов’язкова для тих кредитних
спілок, які здійснюють діяльність по залученню внесків
(вкладів) своїх членів на депозитні рахунки.
3. Створення умов для забезпечення фінансової стабільності кредитних спілок через
створення фонду стабілізації
та фінансового оздоровлення
кредитних спілок.
4. Перехід на оперативний
моніторинг за діяльністю кредитних спілок.

5. Створення загальнодоступної для споживачів інформаційної бази на основі показників діяльності кредитних установ з метою забезпечення доступу до інформації про діяльність кредитної спілки.
6. Внесення змін до законодавства щодо:
 удосконалення ведення персоналіфікованого обліку членів кредитних спілок;
 удосконалення управління
кредитною спілкою;
 посилення ролі асоціацій
кредитних спілок у регулюванні їх діяльності;
 посилення відповідальності
органів управління кредитних спілок за порушення
прав споживачів.
Користуючись нагодою, «Вісник кредитної кооперації» поцікавився думкою голови Нацкомфінпослуг стосовно тем, які
наразі дуже хвилюють учасників ринку: щодо можливості для
кредитних спілок і надалі працювати з депозитами й оприлюднення тексту проекту Закону
України «Про внесення Змін до
деяких законодавчих актів
України щодо реформування та
розвитку національної системи
кредитної кооперації». Відповідаючи, Борис Візіров зазначив,
що питання подальшої роботи
кредитних спілок з депозитами
постало тому, що є вкладники, ошукані псевдокредитними
спілками: «Ця проблема народилася в 2008—2009 році, наслідки якої ми сьогодні споживаємо.
І економічний блок Уряду, й Національна комісія, думають над
цією проблемою, як її глобально
вирішити для людей, які постраждали в наслідок шахрайських дій псевдокредитних спілок,
які просто мали вигляд фінансової піраміди. Що стосується
5
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розвитку цього напрямку дій, то спільно з Національним банком України ми сьогодні розробляємо законопроект, який врегулює питання щодо залучення на депозитні рахунки й використання учасниками кредитної спілки власних коштів. Тому найближчим часом, я
думаю, ми завершимо роботу над законопроектом».

СТАН ВИКОНАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЛАНУ ДІЙ
ОБГОВОРЮВАЛИ
ПІД ЧАС ТЕМАТИЧНОЇ
ГРУПИ
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Крім того, за словами Бориса Візірова,
цей законопроект буде оприлюднений, як
того вимагає законодавство, що дозволить
і учасникам ринку, і споживачам з ним
ознайомитися та протягом місяця надіслати свої зауваження й пропозиції.
Нагадаємо, Перша міжнародна бізнесконференції ABC: Ukraine & Partners була
ініційована Урядом України й проходила
в Києві, у НСК «Олімпійський». Участь у цьому заході взяли високопосадовці, представники ринків, професійних асоціацій, засобів
масової інформації не тільки з України,
а й з багатьох інших країн. За словами прем’єр-міністра України Миколи Азарова, цей
масштабний захід має стати важливим
інструментом розвитку міжнародної економічної співпраці України, ефективного
пошуку ділових партнерів, активнішого
залучення іноземних інвестицій в економіку
країни, встановлення плідного діалогу між
владою та бізнесом, презентації економічного потенціалу регіонів держави.

П

резидент ВАКС Вікторія Волковська 16 квітня
взяла участь у роботі Тематичної групи із упровадження реформ за напрямом «Реформа державних
фінансів і фінансового сектору».
Під час засідання розглядали по пунктах стан виконання в першому кварталі заходів Національного плану дій
на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних
реформ на 2010—2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»,
затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, за напрямом «Розвиток фінансового сектору».

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

НОВИНИ ТА ПОДІЇ / СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖОРГАНАМИ

МИХАЙЛО БРОДСЬКИЙ
ЗУСТРІВСЯ
З ПРЕДСТАВНИКАМИ
РИНКУ КРЕДИТНОЇ
КООПЕРАЦІЇ

М

ихайло Бродський, голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва, та його перший
заступник Олександр Потімков
15 квітня зустрілися з представниками ВАКС, ПЗВ, УОКС,
координатором Німецького проекту DGRV/GIZ «Реформування
фінансової діяльності в сільській місцевості», головою правління кредитної спілки «Профспілкова скарбниця». Учасники
зустрічі обговорили останні події, пов’язані з ПП «Гранфінресурс» (програма «Альянс Україна»), окремі питання сучасного
стану ринку кредитної коопера-

ції та відмінності кредитних
спілок від інших фінансових
установ, про що Михайло Бродський говорив 9 квітня у передачі «Шустер LIFE. АДРЕНАЛИН».
Голова Держпідприємництва
запропонував представникам
ринку надати свої пропозиції,
які відображатимуть шляхи покращення діяльності кредитних
спілок, зміцнення їхньої фінансової стабільності й головне —
підвищення довіри населення
до цих фінансових установ. Пан
Бродський зазначив, що на його думку, діяльність кредитних
спілок потрібна певним ланкам
пересічних громадян.

Зі свого боку представники
ринку навели аргументи, які
переконали голову Держпідприємництва в необхідності оновлювати законодавство, що сьогодні регулює діяльність кредитних спілок в Україні. Учасники
зустрічі детально обговорили
умови отримання кредитів
у кредитних спілках, пропозиції
щодо депозитних відсоткових
ставок, навели приклади найбільш затребуваних напрямків
кредитування. За результатами
зустрічі сторони домовилися
про подальшу співпрацю задля
зміцнення діяльності кредитних
спілок та покращення довіри до
них з боку громадян.

ЧИ МОЖУТЬ КРЕДИТНІ СПІЛКИ ПРИЄДНАТИСЯ
ДО ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ?
ВАКС ЗАПИТАЛА В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

В

сеукраїнська
асоціація
кредитних спілок 7 травня
направила до державних органів лист із запитанням: «Чи
є сьогодні найбільш прийнятним і доцільним приєднати
кредитні спілки до існуючого
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб?». ВАКС запропо-

нувала державним органам розглянути пропозицію щодо створення окремого департаменту
та субрахнку при існуючому
Фонді гарантування для вкладників кредитних спілок.
На думку ВАКС, такий шлях
найбільш прийнятний для кредитних спілок, дієвий для вико-

нання вимог, передбачених Національним планом дій на 2013
рік, та найменш витратний для
всіх зацікавлених сторін.
Повний текст листа ВАКС
до державних органів розміщено
на сайті асоціації
(новина від 7 травня 2013 року)

У кредитній спілці сталася подія? Розкажіть нам про це!
Надсилайте інформацію на електронну адресу nagrebelna@vaks.org.ua
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МІНФІН ВНІС ЗМІНИ
ДО ДЕЯКИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
З БУХОБЛІКУ, ВРАХУВАВШИ ПРОПОЗИЦІЇ ВАКС І ПЗВ
ЩОДО ПАЙОВОГО КАПІТАЛУ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК

М

інфін вніс зміни до деяких нормативно-правових актів з бухобліку, врахувавши пропозиції ВАКС і ПЗВ щодо пайового капіталу кредитних
спілок.
Нагадаємо, 20 березня 2013
рору представники ВАКС взяли
участь у круглому столі, під
час якого обговорювали накази
Мінфіну «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо

облікової політики підприємства», «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності», «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
«Консолідована фінансова звітність», «Про затвердження Змін
до деяких нормативно-правових
актів Міністерства фінансів
України з бухгалтерського обліку». Більше про цей захід читай-

те на сайті асоціації (новина
від 20 березня 2013 р.).
Перелік нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів
України розміщено на офіційному сайті Міністерства фінансів
України: розділ «Законодавство
та регуляторна діяльність»,
підрозділ «Обговорення проектів
документів», далі — «Проекти
нормативно-правових актів для
обговорення».

ВАКС ВЗЯЛА УЧАСТЬ У РОБОТІ УЗГОДЖУВАЛЬНОЇ
НАРАДИ В ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВІ

У

Державні службі України
з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва 17 квітня відбулась
узгоджувальна нарада за участю представників Держпідприємництва, Нацкомфінпослуг, ВАКС, Ліги страхових
організацій та Асоціації ломбардів. Учасники наради обговорювали проект змін до 41 та 43
статей Закону України «Про
фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових
послуг».
Проектом було запропоновано внесення змін до Закону
України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг», а саме:
1)
частину першу статті
41 доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:
«4) за створення перешкод у
виконанні посадовими особами
Уповноваженого органу покла-
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дених на них обов’язків —
у розмірі від 100 до 1 000
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;
5) за ненадання споживачеві
фінансових послуг передбаченої
законом необхідної, доступної,
достовірної та своєчасної інформації про умови надання
фінансових послуг — у розмірі
від 100 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
2) у статті 43:
доповнити статтю після частини третьої новою частиною
четвертою такого змісту:
«4. Ненадання споживачеві
фінансових послуг передбаченої
законом необхідної, доступної,
достовірної та своєчасної інформації про умови надання фінансових послуг тягне за собою
накладення на посадову особу
штрафу в розмірі від 20 до 100
неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян». Всеукраїнська асоціація кредитних спілок
і Тернопільська обласна асоціація кредитних спілок у своїх
до Нацкомфінпослуг та Держпідприємництва зауважили,
що розмір штрафних санкцій
підлягає зменшенню, а зміст
запропонованих змін — уточненню.
За підсумками обговорення
учасники погодились запропоновані зміни до статті 41 залишити в наданій редакції,
а статтю 43 викласти у редакції, яку запропонувала ТОАКС:
«Ненадання споживачеві фінансових послуг передбаченої законом необхідної, доступної,
достовірної та своєчасної інформації про умови надання
фінансових послуг тягне за
собою накладення на посадову
особу штрафу в розмірі від 20
до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

НОВИНИ ТА ПОДІЇ / СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖОРГАНАМИ

ПРЕЗИДЕНТ ВАКС ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ
КРУГЛОГО СТОЛУ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ
І СУДОВИХ ОРГАНІВ

П

резидент Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок (ВАКС) Вікторія Волковська
у Львові 22 квітня взяла участь
у засіданні круглого столу представників правоохоронних і
судових органів, які проходили
навчання з фінансового моніторингу відповідальних працівників за його проведення в Захід-

ному регіоні. Під час засідання
круглого столу Вікторія Волковська розповіла присутнім про
діяльність кредитних спілок,
надала статистичну інформацію за підсумками 2012 року,
інформацію про реальні депозитні й кредитні ставки, що наразі встановлені в кредитних спілках, а також звернула увагу на

середній розмір кредиту й депозиту.
Крім того, пані Вікторія Волковська зупинилася на тому,
чому кредитні спілки вступають
до професійних об’єднань, активно беруть участь у програмах фінансової підтримки й
самі навчають пересічних громадян фінансовій грамотності.

ВАКС НАДАЛА СВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
ДО ПРОЕКТУ ЗУ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН
ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ»

В

сеукраїнська
асоціація
кредитних спілок (далі —
ВАКС), у своєму листі до Нацкомфінпослуг і Держпідприємництва від 20 травня, зазначила, що в цілому підтримує законопроект, однак запропонувала
передбачити в проекті Закону
можливість альтернативного
розміщення фінансовими установами відповідної інформації
або на власному веб-сайті, або
на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
Звертаємо увагу, що в оприлюдненому Нацкомфінпослуг

проекті Закону йдеться про розміщення інформації тільки на
веб-сайті.
«На практиці велика кількість фінансових установ,
у тому числі кредитних спілок
мають не власний веб-сайт, а
власну веб-сторінку, до того ж,
створення власної веб-сторінки
в мережі Інтернет потребує
менших фінансових затрат,
ніж створення веб-сайту, що є
важливим в діяльності кредитних спілок, які є неприбутковими організаціями», — аргументує свою пропозицію ВАКС

ЧЛЕНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ
СТВОРИЛИ КОМІСІЮ З ПИТАНЬ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

у листі до Нацкомфінпослуг
і Держпідприємництва.
Нагадаємо, 16 травня 2013
року на найті Нацкомфінпослуг
був оприлюднений проект Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
щодо розкриття інформації».
Повний текст листа ВАКС до
Нацкомфінпослуг і Держпідприємництва від 20 травня 2013
року розміщено на сайті асоціації (новина від 22 травня).

31

травня відбулось чергове засідання Громадської ради при Міністерстві фінансів. На засіданні члени Громадської Ради обговорювали
зміни до податкового законодавства та висловлювали свої
пропозиції щодо його удосконалення й процедури адміністру-
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вання податків і зборів. Особливу увагу було приділено питанням, піднятим Гендиректором
Українського кредитно-банківського Союзу Галиною Оліфер
щодо проблем оподаткування
операцій з продажу «токсичних»
активів, оподаткування операцій роялті й нематеріальних
активів, невизнання податко-

вими органами пільг, передбачених Податковим Кодексом по
сплаті ПДВ та питанням щодо
спрощення процедури подання
звітності юридичними особами.
Учасники засідання прийняли
рішення утворити в складі Громадської Ради комісію з питань
бюджетної, соціальної, податкової та митної політики, з питань

ПРО КРЕДИТУВАННЯ
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
ГОВОРИЛИ
ПІД ЧАС ЗАСІДАННЯ
КОМІТЕТУ
ПРИ ТОРГОВОПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ

П

редставник ВАКС взяв
участь у 29-му засіданні
Робочої групи з розгляду
проблемних питань суб’єктів
первинного фінансового моніторингу — небанківських установ та аналізу ефективності
заходів, що вживаються ними
для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів
і фінансуванню тероризму, яке
проходило 29 травня в Держфінмоніторингу України. Під
час засідання учасники робочої
групи обговорили таке:



інформацію щодо нової
Методології з оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності системи протидії від-

бухгалтерського обліку та впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності. Також було схвалено рішення
утворити комісію з питань державного регулювання фінансового сектору, до якої увійшли
представники банківського сектору, кредитних спілок, страховиків, ломбардів тощо.

П

редставник ВАКС 29 травня взяв участь у засіданні Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при Торгово-промисловій палаті України. Тема засідання: «Кредитування та інші форми
підтримки малого і середнього бізнесу в Україні».
Його метою було ознайомити підприємців з умовами, механізмами та процедурами кредитування
й іншими формами підтримки суб’єктів малого
і середнього бізнесу. У такий спосіб організатори
вирішили провести фінансову просвіту для бізнесу.
За допомогою презентацій присутнім продемонстрували кредитні й інші наявні фінансові продукти.
Головними доповідачами були банки та лізингові
компанії, які розповідали про переваги їхньої діяльності представникам малого і середнього бізнесу.

ПРЕДСТАВНИК ВАКС
ВЗЯВ УЧАСТЬ У 29-МУ ЗАСІДАННІ
РОБОЧОЇ ГРУПИ З РОЗГЛЯДУ
ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ СУБ’ЄКТІВ
ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ
миванню коштів і боротьби
з фінансуванням тероризму;

 підготовку

законопроекту
щодо імплементації в національне законодавство положень
нових стандартів FATF.

Крім того, учасники робочої
групи приділили увагу проблемним питанням суб’єктів первинного фінансового моніторингу
на страховому ринку та ринку
цінних паперів.

До уваги членів ВАКС!
Нагадуємо, що електронний варіант видання розміщено на сайті www.vaks.org.ua
(розділ «Інформаційні продукти ВАКС», підрозділ «Вісник кредитної кооперації»).
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Нацкомфінпослуг звертає увагу
членів ВАКС на особливості
оформлення документів,
які вони подають для отримання
ліцензій та переоформлення свідоцтва
про реєстрацію фінустанови
«При оформленні кредитними спілками документів на
видачу ліцензій на здійснення
діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків
(вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, та на
видачу ліцензії на здійснення
діяльності по залученню внесків
(вкладів) членів кредитної
спілки на депозитні рахунки
типовими помилками є оформлення заяви не за формою,
встановленою додатком 1 до
Ліцензійних умов провадження
діяльності кредитних спілок з
надання фінансових послуг, за-

тверджених розпорядженням
Держфінпослуг від 02.12.2003
№ 146, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25
грудня 2003 р. за № 1225/8546
(далі — Ліцензійні умови № 146)
та невідповідність положень
про фінансові послуги та про
фінансове управління вимогам
Ліцензійних умов № 146.
При оформленні кредитними спілками документів на
переоформлення свідоцтва про
реєстрацію фінансової установи типовою помилкою є невідповідність поданих документів
вимогам Положення про Державний реєстр фінансових уста-

Нацкомфінпослуг
розглянула зауваження
та пропозиції ВАКС і ТОАКС
до законопроекту щодо змін
до Порядку складання
та подання звітності
кредитними спілками
та об’єднаними кредитними
спілками

нов, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від
28.08.2003 № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 11 вересня 2003 р. за
№ 797/8118, (далі — Положення № 41), а саме: заява та всі
документи, що додаються до
заяви, подані не пронумерованими. Не прошнурованими та
не засвідчені печаткою кредитної спілки.
У зв’язку з вищезазначеним,
просимо звернути увагу членів
Асоціації щодо дотримання ними вимог Положення № 41 при
формуванні пакету документів
на переоформлення свідоцтва
про реєстрацію фінансової
установи та Ліцензійних умов
№ 146 при формуванні пакету
документів на видачу ліцензії», — зазначено в листі Нацкомфінпослуг, що надійшов до
ВАКС 24 квітня.
Лист Нацкомфінпослуг розміщений на сайті асоціації
(новина від 25 квітня).

Нацкомфінпослуг на своєму офіційному веб-сайті
27 травня оприлюднила інформацію щодо розгляду
зауважень та пропозицій Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок, Тернопільської обласної асоціації
кредитних спілок до проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження змін 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», які було розглянуто на засіданні Комісії 16.05.2013 р.
Детально про те, які саме зауваження й пропозиції врахувала Нацкомфінпослуг, наведено у відповідній таблиці, розміщеній на сайті ВАКС (новина
від 30 травня).
Слід зазначити, що більшість пропозицій ВАКС
і ТОАКС було враховано, проте робота над законопроектом триває.

Розпочав роботу офіційний сайт Міністерства доходів і зборів
Відтепер вся інформація про роботу відомства оприлюднюватиметься
на Інтернет-майданчику, за адресою www.minrd.gov.ua.
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Верховна Рада України ухвалила
Закон «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення системи захисту
персональних даних»
За повідомленням офіційного веб-порталу Верховної Ради
України, оприлюдненим 14 травня законодавчим актом, внесено зміни до Кодексу України
про адміністративні правопорушення, Закону «Про захист персональних даних» і Закону
«Про ратифікацію Конвенції
про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового
протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів
нагляду та транскордонних потоків даних» з метою визначення Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини
уповноваженим органом у
сфері захисту персональних
даних.
Відповідний законопроект
зареєстрований за № 2836.
Цей законопроект визначає
додаткові повноваження Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, зокрема:

 проводити на підставі звернень або за власною ініціативою виїзні та безвиїзні, планові,
позапланові перевірки володільців або розпорядників
персональних даних, із забезпеченням відповідно до закону
доступу до приміщень, де здійснюється обробка персональних
даних;
 отримувати на свою вимогу
та мати доступ до будь-якої інформації (документів) володільців або розпорядників персональних даних, які необхідні
для здійснення контролю за
забезпеченням захисту персональних даних;
 за підсумками перевірки,
розгляду звернення видавати
обов’язкові для виконання вимоги (приписи).
У Кодексі України про
адміністративні правопорушення пропонується визначити, що
протоколи за порушення законодавства в сфері захисту персональних даних складатимуть
представники Секретаріату

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
(замість Державної служби з
питань захисту персональних
даних) та передаватимуть їх на
розгляд до суду. Окрім цього,
проектом Закону передбачено
удосконалення статті 18839,
якою встановлено адміністративну відповідальність за порушення законодавства в сфері
захисту персональних даних.
Також, законопроектом,
крім ряду інших змін, запропоновано відмінити необхідність
реєстрації баз персональних
даних. Володілець персональних
даних повинен повідомляти
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про
обробку персональних даних,
яка становить особливий ризик
для прав і свобод суб’єктів персональних даних, та внесений
ряд інших змін. Види обробки
персональних даних, яка становить особливий ризик для прав
і свобод суб’єктів персональних
даних, та категорії суб’єктів, на
яких поширюється вимога
щодо повідомлення, будуть
визначатися Уповноваженим
Верховної Ради України з прав
людини. Відповідно до тексту
законопроекту законодавчий
акт набирає чинності з 1 січня
2014 року.
Джерело: офіційний вебпортал Верховної Ради України

НОВИНИ ТА ПОДІЇ / ПРЕС-ЛАНЧ

ВІДБУВСЯ ПРЕС-ЛАНЧ
«КРЕДИТНІ СПІЛКИ:
ПРОВОКАЦІЇ, МІФИ
ТА РЕАЛЬНІСТЬ»,
ОРГАНІЗОВАНИЙ ВАКС
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Останнім часом у засобах
масової інформації багато говорять про вкладників і позичальників, які постраждали начебто
від діяльності «кредитних спілок». Але чи справді про кредитні спілки журналісти розповідають ці історії?
Представники ЗМІ й ринку
кредитної кооперації розбиралися в ситуації разом під час
прес-ланчу 19 квітня (м. Київ,
Інформаційне агентство «Укрінформ»).
Вікторія Волковська, президент ВАКС, розповіла журналістам про головні міфи, що наразі
існують про кредитні спілки. А
Іван Вишневський, голова правління ОКС ПЗВ, акцентував
увагу на ролі кредитних спілок,
яку вони відіграють у житті
«маленьких» українців, і навів
при цьому останні статистичні
дані.

Також експерти детально
зупинилися на тому, що сьогодні на ринку небанківських фінансових послуг крім кредитних спілок працюють й інші
установи, частина з яких
«маскуються» під кредитні спілки, щоб звернути на себе увагу.
У підтвердження своїх слів продемонстрували газету, вийняту
з поштової скриньки прямо перед початком прес-ланчу.
У цій газеті було надруковано багато реклами, де великими
літерами написано «КРЕДИТ»,
однак жодне з продемонстрованих рекламних оголошень не
було рекламою кредитної спілки. Як запевняють представники ринку кредитної кооперації,
класичні кредитні спілки взагалі рідко рекламуються.
У другій частині прес-ланчу
журналісти й керівники зазначених об’єднань змоделювали

ситуацію, коли пересічний громадянин прийшов до кредитної
спілки й спочатку спробував
взяти кредит, а потім — покласти гроші на депозит.
При цьому на всі питання
удаваного громадянина відповідала безпосередньо голова правління кредитної спілки «Київський кредитний альянс» Ольга
Тугай.
Метою такої «гри» було продемонструвати, що в справжній
кредитній спілці взяти кредит
«за 5 хвилин» на велику суму,
ще й без довідки про доходи та
поручителя не вдасться.
Крім того, відповідаючи на
запитання журналістів, а також
завдяки наведеним ситуаціям
під час «гри», представники
ринку кредитних спілок показали, як саме відрізнити кредитну
спілку від інших небанківських
фінансових установ.
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БОРИС ВІЗІРОВ:
«ФІНАНСОВІ
ПІРАМІДИ В УКРАЇНІ
ПОВИННІ БУТИ
ЗАБОРОНЕНІ!»
Борис Візіров, голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
у програмі «Власний погляд» (телеканал «Рада») розказав про явище фінансових пірамід
і захист громадян від такого роду незаконних послуг.
Нацкомфінпослуг підготувала законопроект щодо заборони фінансових пірамід. Пане
Борисе, які Ваші очікування щодо цього
законопроекту в разі його прийняття?
— Зазначений законопроект ми розробляли за
дорученням Уряду. Сьогодні актуальним і дуже
важливим для суспільства питанням є протидія
фінансовим пірамідам, які, на жаль, існують на
фінансовому ринку в Україні. Тому цей законопроект був розроблений Нацкомфінпослуг і поданий до Верховної Ради, розглядався Кабінетом
Міністрів України, схвалений із пропозиціями
інших зацікавлених міністерств і відомств, які
брали участь, надавали пропозиції щодо більш
ґрунтовного підходу до документу. Законопроект
зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді,
проходить експертні висновки юридичного
управління.
Думаю, найближчим часом буде винесений на
розгляд профільного комітету.
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Яка суть цього документу?
— Суть і проста, і складна. Перше, найголовніше, заборонити як явище в Україні фінансові
піраміди. Заборонити їх пропаганду й рекламу.
Внести розуміння поняття, що таке фінансова
піраміда. Убезпечити громадян від потрапляння
під вплив таких фінансових пірамід і втрат власних заощаджень, повернути довіру до фінансової послуги, яку надають відповідні фінансові
інститути згідно з діючим законодавством.
І здійснити ряд заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні.
Ви кажете, що в законопроекті визначається поняття фінансової піраміди?
— Сьогодні існує поняття «пірамідальна схема». І частково врегульоване це питання в Законі «Про захист прав споживачів». Але ми знаємо,
що фінансові піраміди створюються без створення юридичної особи або фізичної особи-
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підприємця, здійснюють надання так званих послуг, що суперечать законодавству, не мають дозвільних документів, не перебувають у Державному реєстрі фінансових установ. І тому неможна застосовувати Закон «Про захист прав споживачів» до такого явища, як «фінансова піраміда»
в Україні.
Тому унормовучи це питання в законі, ми надаємо змогу забезпечити захист громадян, які
можуть потрапити під вплив такої так званої
протизаконної послуги.
Які на сьогодні є механізми для заборони
фінансових пірамід? І яка відповідальність
передбачена?
— Я сподіваюся, що цей законопроект пройде
й набуде статусу закону, тому він передбачає
внесення змін і до Кримінального процесуального
кодексу України, зокрема покарання за створення й участь в організації фінансової піраміди
у вигляді адміністративного штрафу від 100
неоподаткованих мінімумів доходів громадян
до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
На Вашу думку, чи можна стверджувати,
що норми законопроекту стануть дієвими,
а не тільки декларативними?
— Сама ідея створення закону передбачає
дієвий механізм для того, щоб дійсно був важіль
і були законодавчі підстави не допускати такого
явища, як фінансова піраміда, — за допомогою
регуляторних функцій органів державної влади,
із залученням і правоохоронних органів, і регуляторів фінансового ринку, зокрема Нацкомфінпослуг, і Національного банку, і Національної комісії з регулювання цінних паперів та фондового
ринку тощо.
Пане Борисе, як Ви оцінюєте перспективи ухвалення цього законопроекту Верховною Радою?
— Перш за все, це дуже болюче питання для
суспільства. Верховна Рада — це народні депутати, які представляють інтереси громади, які
повинні захищати її інтереси й відстоювати її
права.
Своєю суттю цей законопроект передбачає
убезпечення громадян від діяльності фінансових
структур, що діють проти закону й абсолютно
нелегальні.
Як сьогодні можна убезпечити українців
від фінансових махінацій до прийняття цього законопроекту й початку його дії?
— Сьогодні органами державної влади передбачено багато допоміжних функцій, щоб убезпе-

чити громадян. Наприклад, можна звернутися із
запитом і перевірити, чи є фінансова установа
в Державному реєстрі фінансових установ, чи
має вона дозвільні документи — на певні види
діяльності обов’язково повинна бути ліцензія, чи
це новостворена установа або вона має якусь
податкову або фінансову історію.
Треба аналізувати пропозиції цієї фінансової
структури, і порівняти їх з доступними для нас
інформаційними ресурсами. Якщо це якісь пропозиції отримання кредитів за низькою ставкою,
треба звернутися до Національного банку й переглянути його ставки, а також комерційних
банків, і порівняти, де є економічне обґрунтування, й що за цим стоїть, і де є економічно необґрунтована пропозиція й має елемент нестабільного явища.
Тому пропагандою ми сьогодні убезпечуємо
людей і кажемо про те, що давайте будемо обачнішими, давайте прислухатися до нормативних
документів, які передбачені діючим законодавством, давайте будемо звертатися до відповідальних органів державної влади, щоб перевірити
достовірність запропонованих послуг. І таким
чином сьогодні можна не потрапити під вплив
«привабливих» пропозицій.
Наприклад, у Росії зараз працює близько
20 тисяч фінансових пірамід. Скільки їх
в Україні й які збитки вони наносять нашій
державі та українцям?
— Сьогодні ми активно займаємося цим процесом і намагаємося долучити до нього інші
органи державної влади, щоб зрозуміти і масштаби, і кількість таких фінансових установ.
Я думаю, що вже найближчим часом попередні оцінки ми зможемо для себе спрогнозувати й
побачити обсяг операцій, над якими потрібно
працювати.
Нещодавно з’явилася інформація щодо
зловживань у сфері адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. У чому особливості такого виду фінансових послуг і чи варто остерігатися громадянам, які обирають саме цю послугу?
— Знаєте, я б остерігався будь-яких пропозицій, що не мають дозвільних документів компетентних органів. Є таке явище. На сьогодні тільки сім таких установ внесено до Державного
реєстру фінансових установ, який веде Нацкомфінпослуг. Є в нас інформація про інші, схожі,
фінансові компанії, які займаються наданням
такої послуги, але вони не внесені до реєстру
й не мають дозвільних документів, не мають
певних ліцензій. Тому на сьогоднішній день по
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21 такій установі ми вже займаємося з підключенням правоохоронних органів. Якщо йдеться
про отримання позик і кредитів, ми повинні розуміти, діючим законодавством не визначено, що
діяльність «придбання товарів у групах» не передбачає надання позик. А шахрайські установи
пропонують отримання позик.
Для того щоб отримати позику чи надавати
фінансові кредити, потрібно мати дозвільні документи — або ліцензію Національного банку, тоді
це буде кредитна установа в банківському секторі, або небанківська кредитна, якій дозвільний
документ надає Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових
послуг.
Як Ви сказали, одне із завдань законопроекту — покращити інвестиційний клімат
у державі. Що мається на увазі?
— Моє уявлення про інвестиційну привабливість держави полягає в тому, що є законодавчо
обґрунтовані мотиви для запровадження діяльності, зокрема в фінансовій сфері, тому якщо процвітає таке явище, як шахрайські дії на ринку
фінансових послуг, якщо немає довіри до фінансової послуги, якщо ошукані громадяни не довіряють фінансовим установам і плутають їх — ті,
що працюють у законодавчому полі, й ті, що займаються протизаконною діяльністю, і вони не
підуть вкладати гроші, адже відсутня довіра до
такої фінансової послуги.
Якщо навести лад й дати чітко зрозуміти, що
протизаконним діям немає місця в цій сфері,
а є тільки сприяння, налагодження й підтримка
фінансових організацій, які дійсно виконують
свої зобов’язання та функції на ринку, підвищиться інвестиційна привабливість до сфери
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такого бізнесу. Моє розуміння, що у глобальному
сенсі ми маємо до цього прагнути.
А чому саме зараз постало питання фінансових пірамід?
— Можливо тому, що є розуміння наявності
проблеми й того, що не мають права на життя
такі хибні явища й зловживання в сфері фінансів. і під це немає законодавчої бази. Тому уряд
сьогодні дуже ретельно приділяє увагу питанням, які стосуються підвищення довіри до фінансового ринку — до банківської сфери, до небанківського фінансового ринку, ринку цінних
паперів — і приймає рішення про законодавче
врегулювання убезпечення громадян від потрапляння під вплив протизаконних, шахрайських
дій будь-яких інститутів, що діють в Україні поза
законодавчим полем. Це питання на контролі
в першого віце-прем’єр-міністра України Сергія
Арбузова, зацікавлені міністерства й відомства
отримали відповідні доручення, беруть активну
участь у цьому питанні й, сподіваюся, найближчим часом буде законодавче підґрунтя, щоб
убезпечити наших громадян.
Якщо Верховна Рада підтримає цей законопроект, коли він набуде чинності й коли
положення цього документу почнуть працювати?
— Зазвичай прописується, коли закон набуває чинності. Я думаю, що оскільки він дуже
важливий, то вступить у дію з моменту його підписання Президентом України. Буде опублікований і дасть змогу виконувати свої зобов’язання
органам державної влади.
За матеріалами телеканалу «Рада»
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Аналіз фінансової звітності
кредитних спілок-членів ВАКС
станом на 1 квітня 2013 року
Матеріал підготовлено аналітичною службою Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС)
Членами ВАКС станом на 01.04.2013 р. є 153 кредитні спілки, з яких найбільша кількість зосереджена в західному регіоні 37 % (57 КС). У східному регіоні частка членів сягає 31 % (47 КС) від загальної кількості кредитних спілок-членів ВАКС. Найменша частка членів припадає на центральний і південний регіони — 18 % (28 КС) та 14 % (21 КС) відповідно.
У розрахунках показників роботи кредитних спілок-членів ВАКС враховані дані 147 спілок, які за
період з 01.04.2012 до 01.04.2013 р. постійно надавали звіти до асоціації (рис.1).

Рис. 1. Динаміка
змін основних
показників
діяльності 147
КС-членів ВАКС
(на кінець
періоду)

За даними асоціації, кредитні спілки-члени ВАКС об’єднують приблизно 544 тис. осіб, з них:
 124,7 тис. осіб, або 23,0 %, мають діючи кредитні договори;
 25,8 тис. осіб, або 4,8 %, — внески (вклади) на депозитних рахунках.

Рис. 2. Динаміка
зміни кількості
членів
у КС-членах ВАКС
(на кінець періоду)
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Найбільше осіб — 253,3 тис., або 46 %, обслуговують 13 кредитних спілок-членів ВАКС, що становить 9 % від загальної кількості члені ВАКС. При цьому, найчисельніша група спілок — 64, у яких кількість членів складає від 1 тис. до 5 тис. осіб, обслуговують 30 % від загальної кількості членства.
15 кредитних спілок з кількістю членів від 5 тис. до 10 тис. осіб обслуговують 18 % членів; тоді як лише 5 % членів обслуговують 56 кредитинх спілках, де кількість членів сягає до 1 тис. осіб (таб. 1).

Таблиця 1. Структура КС-членів ВАКС за кількістю членів

Кількість осіб

до 1 тис. осіб
від 1 до 5 тис. осіб
від 5 до 10 тис. осіб
понад 10 тис. осіб
Разом

КС

56
64
14
13
147

% від загальної
кількості
КС-членів
ВАКС

38
44
10
9
100

Кількість
членів КС

28 968
162 939
98 701
253 321
543 929

% від загальної
кількості
членів КС

5
30
18
46
100

Активи,
млн грн

99,7
283,1
194,3
343,0
926,1

% від загальної
суми
активів

11
30
21
38
100

У січні — березні 2013 року значну суму коштів кредитні спілки-члени ВАКС спрямували у високоліквідні активи у вигляді поточних рахунків у банках і короткострокових фінансових інвестицій.
Зокрема, відбулося зростання продуктивних активів, частка яких станом на 01.04.2013 р. склала
86,2 %. Загальний обсяг активів кредитних спілок, які є членами ВАКС, станом на 01.04.2013 р.
становив 926,1 млн грн, що на 6,9 % більше ніж в аналогічному періоді 2012 року.

Рис. 4. Структура активів КС-членів ВАКС
Станом на 01.04.2013 р. структура активів кредитних спілок-членів ВАКС складалась з 80,9 % —
кредитний портфель (дебіторська заборгованість); 6,2 % — фінансові інвестиції; 0,02 % — інші продуктивні активи; 7,1 % — грошові кошти; 1,4 % — інші не продуктивні активи; 3,9 % — основні засоби;
0,5 % — капітальні інвестиції (Рис. 4).
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У січні — березні 2013 року кредитний портфель зменшився на 1,2 %, хоча порівняно з аналогічним періодом 2012 року цей показник зріс на 3 %. Станом на 01.04.2013 р. кредитний портфель кредитних спілок-членів ВАКС склав 822,2 млн грн.

Рис. 6. Структура кредитного портфеля КС- членів ВАКС (на кінець періоду)

Питома вага заборгованості за неповернутими та простроченими кредитами кредитних спілокчленів ВАКС на початок 01.04.2013 р. залишилась майже на рівні аналогічного періоду попереднього
року та склала 14,3 % від загального кредитного портфеля.
У структурі заборгованості все ще переважають прострочені кредити терміном понад 12 місяців,
питома вага яких станом на 01.04.2013 р. склала 59 % (69,5 млн грн). Значну частку заборгованості за
неповернутими та простроченими кредитами, а саме 19 % (22,7 млн грн) складають прострочені кредити до 3 місяців. Простроченість по кредитам від 3 до 6 місяців та від 6 до 12 місяців станом на
01.04.2013 р. — 9 % (10,2 млн грн) і 13 % (15,1 млн грн) відповідно.

Рис. 7. Структура заборгованості КС-членів ВАКС (на кінець періоду)

Зважаючи на зменшення кількість вкладників, загальний обсяг депозитного портфеля в січні —
березні 2013 року зріс на 4,6 % та склав 604,8 млн грн, порівняно з 586,7 млн грн аналогічного періоду
2012 року.
Кредитні спілки-члени ВАКС у січні — березні 2013 року акумулювали 208,2 млн грн; середня
сума внеску одного вкладника за цей період зросла на 5,1 % та станом на 01.04.2013 р. склала
23,4 тис. грн.
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Основну часту депозитного портфеля, а саме 59,7 %, або 360,9 млн грн, займають довгострокові
вклади (понад 12 місяців). 35,6 %, або 215,3 млн грн, — середньострокові вклади (від 3 до 12 місяців).
Безстрокові та короткостокові вклади в структурі портфеля становлять 2,1 та 2,6 % (12,9 млн
і 15,7 млн грн) відповідно.

Рис. 9. Динаміка зміни структури депозитного портфеля КС-членів ВАКС (на кінець періоду)

Капітал кредитних спілок-членів ВАКС у січні — березні 2013 року зріс на 3,5 млн грн і станом на
01.04.2013 р. склав 255,5 млн грн, що на 16,2 % більше порівняно з аналогічним періодом 2012 року.
Варто зазначити, що зростання капіталу відбулось за рахунок збільшення обсягу резервного капіталу. Резервний капітал станом на 01.04.2013 р. склав 68 % від загального обсягу капіталу кредитних спілок-членів ВАКС.

Рис. 10. Динаміка зміни капіталу КС-членів ВАКС (на кінець періоду)
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Доходи кредитних спілок-членів ВАКС у січні — березні 2013 року в порівнянні з аналогічним
періодом 2012 року зросли на 4,4 млн грн та станом 01.04.2013 р. становили 77,7 млн грн. За цей же
період кредитні спілки-члени ВАКС збільшили свої операційні витрати. Зокрема, за даними асоціації,
01.01.2013 р. витрати становили 72,7 млн грн.

Рис. 11. Динаміка доходів і витрат КС-членів ВАКС (за квартал)
Таким чином, кредитні спілки-члени ВАКС, у січні — березні 2013 року підвищили ефективність
роботи на ринку. В першу чергу це зумовлено зростанням активів, депозитного портфеля, кредитного
портфеля, капіталу тощо. Також вони продемонстрували зважену кредитно-депозитну політику,
оскільки довгострокові вклади становлять 59,7 % депозитного портфеля, у той час як довгострокові
кредити — 45,8 % кредитного портфеля. Це забезпечує платоспроможність і фінансову рівновагу спілки. А тимчасово вільні кошти кредитні спілки розміщують на депозитах у банках й ОКС, тим самим
забезпечуючи собі високий рівень ліквідності.
У той же час, відбувається підвищення капіталізації та зменшення ризиків у діяльності спілок за
рахунок зростання капіталу та його складових, зокрема резервного та пайового капіталу, що призводить до фінансування активів за рахунок власного капіталу.
Такий підхід роботи кредитних спілок-членів ВАКС забезпечує високу надійність й якість надання
фінансових послуг на ринку кредитної кооперації України.

Порівняння основних
показників кредитних
спілок України
та КС-членів ВАКС
за 2012 рік

Кредитна кооперація України протягом
останніх років продовжувала боротися
з наслідками кризи та, починаючи з 2012
року, ринок певною мірою стабілізувався.
У 2012-ому зросли основні показники спілок. За даними Нацкомфінпослуг, на початку 2013 року на ринку кредитної кооперації
зареєстровано 617 кредитних пілок, з яких
152 кредитні спілки є членами ВАКС.
Слід констатувати, що станом на 1 січня
2013 р. система кредитної кооперації поєднувала 1 млн 95 тисяч громадян:
 44,9 тисяч громадян довірили свої кошти українським кредитним спілкам, з них
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58,1 % вкладники кредитних спілок, які
є членами ВАКС;
 254 тисячі громадян мають діючі кредитні
договори, з яких половина позичальників є членами кредитних спілок, які входять до ВАКС.
За підсумками 2012 року активи кредитних
спілок України порівняно з 2011 роком зросли
на 11,3 % та становили 2,7 млрд грн.
Питома вага активів кредитних спілок-членів
ВАКС у загальній сумі активів кредитних спілок
України станом на 01.01.2013 р. складає майже
третину ринку — 34,4 %.
Зростання активів як у кредитних спілках
України, так і в кредитних спілках-членах ВАКС
пояснюється покращенням фінансових послуг,
зокрема надання кредитів своїм членам.
Так у 2012 році кредитні спілки-члени ВАКС
видали кредитів на суму 1 млрд 59 тис. грн, що
на 2,4 % більше, порівняно з 2011 роком. За цей
же період загальний обсяг кредитів, наданих
кредитними спілками України, зріс на 14,9 % та
склав майже 2 млрд 666 тис. грн.
У свою чергу зростання кредитного обороту
призвело до збільшення кредитного портфеля.
Кредитний портфель кредитних спілок України
збільшився на 13,1 % та станом на 01.01.2013 р.
склав 2 млрд 531 млн грн.
Аналогічна тенденція з кредитним портфелем
спостерігається в кредитних спілках-членах
ВАКС: протягом цього ж періоду їхній кредитний портфель збільшився на 42,0 млн грн
(на 5,3 %) та склав 842,3 млн грн, або 33,3 % від
загального кредитного портфеля України.
Важливо звернути увагу на те, що при збільшенні кредитного портфеля та обсягів наданих
кредитів відбувається зменшення заборгованості за простроченими та неповернутими кредитами.
Загальна сума заборгованості за простроченими та неповернутими кредитами у кредитних
спілках України протягом 2012 року зменшилась
та на початок 2013 року склала 407,6 млн грн,
порівняно з 410,6 млн грн на початок 2012 року.
У кредитних спілках-членах ВАКС станом на
01.01.2013 р. заборгованість за простроченими
та неповернутими кредитами склала 120 млн
гривень, 29,4 % від загальної суми заборгованості по ринку.
Не менш важливим є також те, що при зменшенні кількості вкладників спостерігається
збільшення обсягу внесків (вкладів) на депозитні
рахунки та загальної суми депозитного портфеля
кредитних спілок України й членів ВАКС.
Зокрема обсяг внесків (вкладів) на депозитні
рахунки кредитних спілок України в 2012 році
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порівняно з 2011 роком зріс на 176,1 млн грн
(11,2 %) та склав 1 млрд 751 млн грн. За цей же
час кредитні спілки-члени ВАКС акумулювали
887,6 млн грн, що становило половину від загального обсягу внесків (вкладів) на депозитні рахунки ринку — 51,0 %.
Депозитний портфель кредитних спілок України протягом 2012 року порівняно з 2011-им зріс
на 8,6 % та склав 1 млрд 288 млн грн. За цей же
час у кредитних спілках-членах ВАКС депозитний портфель зріс на 0,5 % та станом на
01.01.2013 р. складав 45,1 % від загального депозитного портфеля України.
Також важливо звернути увагу на те, що капітал кредитних спілок України в 2012 році зріс на
145,8 млн грн (на 15,5 %) та станом на
01.01.2013 р. склав 1 млрд 89 млн грн. Капітал
кредитних спілок-членів ВАКС за цей же період
зріс на 21,7 % та склав 24,6 % від загального капіталу кредитних спілок України.
Отже, варто відзначити, що з початку 2012
року спостерігається позитивна тенденція діяльності як кредитних спілок України, так і безпосередньо кредитних спілок-членів ВАКС.
У першу чергу це зумовлено тим, що кредитні
спілки намагаються бути ближчими до людей,
шукають шляхи ефективної співпраці, пропонують нові привабливі умови фінансових послуг
і готові до відкритого діалогу.
Результат таких дій — збільшення кількості
членів спілок, покращення обсягів наданих кредитів і внесків (вкладів) на депозитні рахунки,
що в свою чергу говорить і про підвищення довіри населення до кредитних установ, і про плідну
співпрацю спілок з її членами.
Також варто звернути увагу на те, що спілки
збільшують капітал, в якому основну частку
займає резервний капітал, а це, відповідно, зменшує ризики в діяльності спілки.
Позитивна тенденція спостерігається й у зменшені заборгованості за простроченими та неповернутими кредитами. Така тенденція щодо
капіталу та заборгованості свідчить про підвищення надійності й стабільності кредитних
спілок.
Аналогічна тенденція до зростання показників
спостерігається і в кредитних спілках-членах
ВАКС. Зокрема за цими показниками вони займають третю частину ринку. Та за деякими показниками (наприклад обсяг внесків (вкладів) на
депозитні рахунки; кількість членів, які мають
депозитні рахунки; кількість членів, які мають
діючі кредитні договори) питома вага кредитних
спілок-членів ВАКС становить половину ринку
кредитної кооперації в Україні.
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Загалом по усіх кредитних спілках,
внесених до Державного реєстру
Показники станом
на кінець періоду

Кількість зареєстрованих кредитних
спілок
Кількість членів
кредитних спілок
(тис. осіб)
Кількість членів КС,
які мають внески
на депозитних рахунках, на кінець
періоду (тис. осіб)
Кількість членів КС,
які мають діючі
кредитні договори
(тис. осіб)
Загальні активи
(млн грн)
Кредитний портфель КС (млн грн)
Заборгованість
за простроченими
та неповернутими
кредитами (млн грн)
Сума внесків членів
КС на депозитні
рахунки (млн грн)
Капітал (млн грн)
Показники за період
Обсяг кредитів,
наданих членам КС
(млн грн)
Внески членів КС
на депозитні
рахунки (млн грн)

Кредитних спілок, які є членами
ВАКС

Питома вага ВАКС/
України

4-ий
квартал
2011 р.

4-ий
квартал
2012 р.

Темпи приросту 4-ий квартал
2012 р./
4 квартал
2011 р., %

4-ий
квартал
2011 р.

4-ий
квартал
2012 р.

Темпи приросту 4-ий
квартал
2012 р./
4-ий квартал
2011 р., %

4-ий
квартал
2011 р.,
%

4-ий
квартал
2012 р.,
%

613

617

0,6

155

152

-1,9

25,3

24,6

1062,4

1095,9

3,1

567,4

547,9

-3,4

53,4

50,0

48,0

44,9

-6,4

26,8

26,1

-2,6

55,8

58,1

249,3

254,0

1,9

136,0

129,4

-4,8

54,6

50,9

2 386,5

2 656,9

11,3

859,3

913,2

6,3

36,0

34,4

2 237,4

2 531,0

13,1

800,1

842,3

5,3

35,7

33,3

410,6

407,6

-0,7

114,5

120,0

4,8

27,9

29,4

1 185,5

1 287,5

8,6

578,2

581,0

0,5

48,8

45,1

942,9

1 088,7

15,5

220,2

267,9

21,7

23,4

24,6

2 319,2

2 665,7

14,9

1 034,5

1 059,4

2,4

44,6

39,7

1 574,6

1 750,7

11,2

881,9

887,6

0,6

56,0

51,0

УОКС

Кредитні спілки активно користуються
послугами УОКС — підсумки 2012 року
28 травня 2013 року відбулися загальні збори
Української об’єднаної кредитної спілки, на яких
було підведено підсумки роботи в 2012 році.
У своєму звіті голова Спостережної Ради
УОКС Володимир Сидоровський, зазначив:
«Протягом 2012 року було проведено 21 засідання спостережної ради УОКС. Основні питання, які розглядались на засіданнях:
- визначення умов надання фінансових послуг (затвердження внутрішніх положень УОКС;

відсоткових ставок);
- прийом і виведення кредитних спілок з числа членів УОКС (членами УОКС стали 7, вийшла
з УОКС 1 кредитна спілка);
- організаційні питання роботи УОКС
(затвердження стратегічного плану розвитку
УОКС на 2012—2014 роки; затвердження бюджету та штатного розпису);
- опрацювання механізмів управління тимчасово вільними коштами УОКС (вибір банків-
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Під час чергових загальних зборів Об’єднаної кредитної спілки, 28 травня 2013 року, м. Київ

партнерів; придбання державних цінних паперів);
- співпраця з міжнародними та українськими партнерами (Всеукраїнська асоціація кредитних спілок, «Програма захисту вкладів», Німецький проект технічної допомоги «Підтримка
фінансової діяльності в сільській місцевості»,
Українська кооперативна Рада Канади; ПАТ
«Фольксбанк»; ФК «Ойкокредит»; проект USAID
«АгроІнвест» в Україні).
Відповідно до обраної загальними зборами
членів УОКС стратегії розвитку УОКС щодо
збільшення капіталу УОКС та залучення внесків (вкладів) членів УОКС на депозитні рахунки,
спостережна рада УОКС приймала рішення про
поповнення резервного капіталу УОКС. Протягом 2012 року резервний капітал збільшено на
78,8 %: з 280 тис. до 500,6 тис. грн (204,3 тис.
гривень — дохід поточного року, 2,1 тис. грн —
вступні внески; 14,2 тис. грн — нерозподілений
дохід 2011 року) та опрацьовувала механізми
створення сприятливих умов розміщення коштів членами УОКС».
Звітуючи про роботу кредитного комітету
УОКС, його голова Світлана Романенко повідомила: «Протягом 2012 року УОКС активно працювала з кредитними спілками-учасниками як у
частині кредитування, так і залучення коштів
на депозит:
- 34 кредитні спілки скористалися кредитами УОКС в 2012 році;
- надано кредитів по 68 кредитних договорах
на загальну суму 17,8 млн грн, що на 92,9 % більше ніж в 2011 році;
- середній розмір наданого кредиту в 2012 р.
склав 262 тис. грн.
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Членам УОКС пропонуються такі види кредитів:
1. «Кредит звичайний (базовий)»: надання
кредиту однією сумою — ставка за кредитом
19,5 % річних.
2. «Гнучка кредитна лінія» (для позичальників, які мають позитивну кредитну історію):
вільне користування кредитними коштами в
межах ліміту кредитної лінії — ставка за кредитом 21 % річних.
3. «Кредитна лінія основна»: для позичальників, які не мають кредитної історії в УОКС
(надання наступного траншу після повернення
першого траншу), — ставка за кредитом 21 %
річних.
Минулого року УОКС здебільшого надавала
кредити строком на 12 місяців, з них 88,1 % —
строком від 3 до 12 місяців, 11,9 % — на строк до
3 місяців. У переважній більшості кредитні спілки брали кредити, щоб задовольнити попит на
кредити серед своїх членів. Також один кредит
було надано на підтримку ліквідності. При цьому, у вигляді забезпечення кредитів виступали
порука членів органів управління кредитних спілок, застава майнових прав на внесок (вклад) на
депозитний рахунок в УОКС».
Доповідаючи про роботу Правління, Іван Вишневський (голова правління) повідомив про
таке: «Протягом 2012 року:
- продовжувалось розширення членства
УОКС: 7 кредитних спілок стали членами УОКС,
1 кредитна спілка були виключена з числа членів
УОКС за заявою. Таким чином, станом на
31.12.2012 р. до УОКС входила 51 кредитна
спілка, в порівнянні із 45 станом на 31.12.2011
та 36 — станом на 31.12.2010 р. У 2012 р. члени
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

УОКС

правління УОКС зустрічалися з обласними асоціаціями кредитних спілок, виступали на форумах і конференціях; популяризували діяльність
УОКС шляхом проведення вебінарів;
- продовжувалась співпраця з ПАТ «Фольксбанк» і Державним експортно-імпортним банком «Укрексімбанк» в частині розрахункового
обслуговування УОКС і розміщення тимчасово
вільних коштів;
- продовжувалась співпраця з ТОВ ФК «Ойкокредит Україна» в частині доступу УОКС
і кредитних спілок-членів УОКС до довгострокового фінансування;
- продовжено співпрацю з Проектом GІZ/
DGRV «Підтримка фінансової діяльності в сільській місцевості» в частині впровадження нових

інструментів у роботі УОКС, здійснення стратегічного планування запровадження нових показників оцінки фінансового стану УОКС і кредитних спілок-членів УОКС;
- розпочато співпрацю з Проектом USAID
«АгроІнвест» в сфері розробки нових технологій і
продуктів по агрокредитуванню.
Члени УОКС протягом 2012 року не лише брали кредити в УОКС, але й активно розміщали
тут кошти на депозитних рахунках: 12,7 млн
гривень депозитів було розміщено членами
УОКС, і 612 тисяч процентів отримали члени
УОКС доходу на свої депозити. Завдяки активній
роботі зі своїми учасниками, УОКС значно збільшила оборотність коштів у порівнянні з попередніми роками».

Інформація щодо оборотності коштів УОКС (тис. грн)
Рік

Надано кредитів

Повернено кредитів

Залучено вкладів

2009

576

1 016

0

Повернено вкладів
0

2010

2 925

1 809

1'935

815

2011

9 230

6 138

8'678

6 873

2012

17 803

19 273

12 722

8 746

Голова Ревізійної комісії Володимир Казарінов зазначив:
«Протягом 2012 року відбулося 4 засідання
ревізійної комісії, підтвердженням яких є протоколи. На засіданнях розглядали та затверджували звітні дані, які подаються до Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг.
Крім того, ревізійна комісія перевірила діяльність УОКС шляхом вибіркового співставлення
відповідності записів в особових картках (книгах,
відомостях) даним бухгалтерського обліку,
а також провела планову перевірку фінансовогосподарської діяльності Української об’єднаної
кредитної спілки за 12 місяців 2012 року та
склала відповідні висновки. Головним висновком
є те, що порушень в діяльності не виявлено!».
Представляючи учасниками зборів фінансовий

звіт та доповідаючи про стан виконання бюджету, фінансовий директор УОКС Оксана Соломчак
доповіла:
«Активи УОКС протягом 2012 року зросли
з 5,5 млн до 11,7 млн грн, тобто на 111,3 %.
У 2012 році УОКС отримала 1 681 648 процентних доходів, у тому числі 1 115 376 доходів
від надання кредитів.
Витрати, пов’язані із залученням коштів,
склали — 978 987 грн. Загальні операційні витрати склали 375 660 грн.
Фінансовий результат склав 327 001 грн.
Протягом року 204 312 грн було спрямовано
на формування резервного капіталу УОКС.
Нерозподілений дохід склав 122 689 грн.
Активна діяльність з обслуговування учасників дала можливість забезпечити гарну рентабельність капіталу й активів УОКС».

10,5
4,0

Рентабельність
капіталу (ROE), %
15,1
8,8

CIR
(cost/income ratio), %
45,6
54,4

3,5

12,7

53,4

Рік

Рентабельність активів (ROA), %

2010
2011
2012

За одноголосним рішенням учасників зборів
весь залишок нерозподіленого доходу було направлено на формування резервного капіталу
УОКС.
Члени УОКС подякували за гарну роботу та
визнали, що УОКС розвивається у вірному напрямку.

Лариса
Литвинюк
(кредитна
спілка
«Добробут», м. Стаханів) зазначила: «УОКС працює добре, але необхідно активізувати роботу
із залучення нових кредитних спілок до УОКС.
На сьогодні лише третина кредитних спілокчленів ВАКС є членами УОКС, і мабуть, багато
спілок могли б стати членами УОКС та корис-
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туватись послугами. Можливо, необхідно більш
активно з ними працювати і, як варіант, видавати невеликі кредити без проведення виїзних
перевірок».
Петро Маковський (кредитна спілка «Вигода»,
м. Стрий): «УОКС проводить класичну політику
обережного кредитування — це добре, адже зростання має бути обережним і зваженим. Гарна

робота не є приводом розслаблятись і зменшувати свої вимоги. УОКС на сьогодні найбільший ОКС
в Україні, але треба працювати ще краще і пам’ятати, що УОКС був заснований в Львівській
області, Львівською асоціацією кредитних спілок.
І треба завжди бути близькими до кредитних
спілок і до їхніх потреб і проблем.
Слава УКРАЇНІ!!!».

Довідка
Українська об’єднана кредитна спілка є правонаступником Львівської об’єднаної кредитної спілки.
Львівська об’єднана кредитна спілка створена в липні 2005 року.
У 2010 року Львівська об’єднана кредитна спілка була перейменована в Українську об’єднану кредитну спілку (УОКС) та змінила ознаку членства на членство у Всеукраїнській асоціації кредитних
спілок.
Місцезнаходження УОКС — м. Львів.
Детальна інформація про УОКС розміщена на сайті http://oks.vaks.org.ua.

КРЕДИТНІ ПРОДУКТИ

Як кредитні спілки допомагають
українцям з енергозбереженням
Україна намагається наблизити побутове енергоспоживання до норм цивілізованого суспільства — так виглядають нинішні реалії.
Про те, що більшість житлових будинків у нашій країні потребують покращення експлуатаційних якостей, щоб
вони відповідали сучасним стандартам, знають і представники державних органів влади, і звичайні українці.
Тому заходи, направлені на ощадливе
споживання енергоносіїв, з кожним роком стають все більш потрібними
й неминучими, проте поки що на загальнодержавному рівні в цьому напрямку просуваються досить повільно.
На сьогодні тільки в одній області
України місцева влада опікується енергозбереженням: Львівська обласна рада заохочує мешканців
Львівської області робити свої помешкання енергоощадними. Один із способів переконати громадян
замінити вікна, двері, утеплити стіни й балкони чи зважитися на використання альтернативних до
газу джерел енергії — кредитування по програмі «Енергозбереження».
Зараз операторами цієї програми є 6 банків і 10 кредитних спілок: «Анісія», «Вигода»,
«Самопоміч» (м. Броди), «Довіра» (м. Золочів), «Бойківщина», «Єднання», «Шанс», «Гільдія вуглекопів»,
«Львівська», «Фінансова гільдія».
Про історію, особливості програми кредитування «Енергозбереження» й підтримку місцевої влади
ми розповімо на прикладі Церковної кредитної спілки «Анісія».
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Особливість програми — у частковому
відшкодуванні відсотків
Особливість програми кредитування «Енергозбереження», як пояснюють у ЦКС «Анісія», полягає в тому, що частину відсотків за кредитами,
виданими фізичним особам (у випадку кредитної спілки) на впровадження енергозберігаючих
заходів, відшкодовують місцеві органи влад —
на підставі Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів
обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження, та кредитнофінансовою установою.
Щоб отримати відшкодування в розмірі 15 %
річних, член кредитної спілки має оформити
кредит строком до 3 років на впровадження таких енергозберігаючих заходів:
 утеплення стін будинків, підлоги, горищ та
дахів;
 встановлення енергозберігаючих вентиляційних систем;
 встановлення та заміна вікон, вхідних дверей
і віконно-балконних конструкцій;
 встановлення та реконструкція електроопалення за енергоощадними технологіями;
 встановлення та реконструкція індивідуальних систем опалення.
Якщо ж член кредитної спілки оформляє кредит на «використання альтернативних до газу
джерел енергії», він може розраховувати на відшкодування у розмірі 20 % річних.

Відшкодування відсотків відбувається на підставі відповідного пакету документів:
 паспорт позичальника,

 довідка про присвоєння ідентифікаційного
номера;

 кредитний договір;
 документи, що підтверджують цільове використання
кредитних
коштів
(рахунокфактура, акт перевірки цільового використання коштів, акт прийому-передачі товару
або накладна, договір купівлі-продажу чи
інший документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар).
Усі документи збирає та зберігає в себе кредитно-фінансова установа, яка видала кредит, і за
першою ж вимогою головного розпорядника коштів вона має надати ці документи для ознайомлення. Кредитно-фінансові установи щотижня
подають головному розпоряднику коштів обласного бюджету Реєстр позичальників, котрі отримали кредит на вищезазначені цілі, а також не
пізніше 15-го числа наступного місяця подають
Зведений реєстр позичальників, де зазначена
сума відшкодування за конкретний місяць по
кожному позичальнику. Відшкодовують кошти
помісячно: головний розпорядник перераховує
кошти з обласного бюджету на рахунок кредитно
-фінансової установи, яка, в свою чергу, розподіляє їх на поточні рахунки позичальників, а головному розпоряднику коштів надає відповідні виписки чи підтверджуючі документи.

Розрахунок по кредиту, виданому за програмою «Енергозбереження» в кредитній спілці
Сума кредиту, грн

Термін кредиту

Відсотки по кредиту, грн

Відшкодування відсотків
по кредиту, грн

10 000,00

12 місяців

2 190,00

820,00

15 000,00

18 місяців

4 790,00

1 790,00

20 000,00

24 місяців

8 396,00

3 137,00

Інформацію надала Церковна кредитна спілка «Анісія»

Бажаючи підтримати розвиток цього напрямку, а також щоб вийти на нульову відсоткову
ставку за кредитами на енергоощадні цілі,
окремі райдержадміністрації області виділили
з місцевих бюджетів додаткові кошти на кредитування населення: Городоцька, Мостиська,
Дрогобицька райдержадміністрації додатково
фінансують відшкодування 10 % річних, а Самбірська райдержадміністрація — 7 % річних.
Існує попит, буде й пропозиція
«Найбільш популярною послугою кредитної
спілки в Україні є споживче кредитування, і кре-

дитна спілка — саме та фінансова установа,
з якою пересічному населенню працювати найлегше. Сьогодні мешканцям Львова й Львівської області завдяки програмі кредитування «Енергозбереження» кредитні спілки пропонують вигідний шлях до комфорту. Звісно, на таку пропозицію є попит, й вона залишається актуальною
для наших позичальників. Населення Львівщини
не хоче переплачувати й витрачати зайві кошти на опалення свого житла, тому й був підписаний договір з обласною адміністрацією», — розповідає голова правління ЦКС «Анісія» Володимир
Сидоровський.
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За період з 2007 до 2012 року тільки в Церковній кредитній спілці «Анісії» майже 1 000 сімей
взяли кредити за програмою «Енергозбереження» на загальну суму 4 млн 857 тис. грн, при
цьому компенсації по сплаті відсотків було отримано на суму 339,32 тис. грн.
«Ми провели багато зустрічей з керівниками
місцевих рад, підприємств і головами ОСББ, під
час яких пояснювали доцільність стимулювати
громадян проводити в кредит роботи, направлені на енергоощадність, й одержувати компенсації відсотків за кредитами. До наших порад прислухалися в районних радах і підтримали відповідну програму. Працівники кредитної спілки
доклали чимало зусиль, щоб популяризувати цю
програму, зокрема, йдеться про рекламу в газетах і рекламні плакати, співпрацю з посередниками фірм-виробників енергозберігаючих технологій. Ми брали участь у передачах на телебаченні, розповсюджували практичний посібник
з енергоощадності, в якому детально висвітлено
тему альтернативних джерел енергії й розписані технології їхнього застосування», — продовжує Володимир Сидоровський.
Держава завернула увагу
на львівську ініціативу?
У 2012 році на загальнодержавному рівні визнали, що досвід Львівщини може стати прикладом для інших областей України. Зокрема, у п. 7
доручення віце-прем’єр-міністра України — Міністра соціальної політики Сергія Тігіпка (на той
час, — прим. ред.) від 16.05.2012, було передбачено таке:
«Держенергоефективності, Мінкоеномрозвитку, Мінфіну, Мінрегіону, АТ «Ощадбанк», Раді
Міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадмінстраціям: разом з Національним банком вивчити досвід
Львівської області щодо кредитування фізичних
осіб для реалізації заходів з енергозбереження

Рік

Кількість Сума виданих
кредитів кредитів, грн

Сума компенсації, грн

2007

110

400 тис.

19,6 тис.

2008

220

920 тис.

52,5 тис.

2010

200

900 тис.

31,3 тис.

2011

260

1 млн 490 тис.

109,92 тис.

2012

199

1 млн 147 тис.

126,00 тис.

Усього

989

4 млн 857 тис.

339,32 тис.

Інформацію надала Церковна кредитна спілка «Анісія»

з використанням схеми відшкодування частини
платежів позичальника за рахунок бюджетних
коштів.
За результатами надати до Кабінету Міністрів та Мінекономіки:
— висновки щодо економічного ефекту від впровадження зазначених заходів у Львівській області;
— пропозиції щодо його використання в інших
містах України;
— обсяги необхідних банківських та бюджетних
коштів у 2012 та 2013 роках на зазначені
цілі;
— пропозиції щодо джерел отримання коштів
для відшкодування платежів позичальника
з державного та місцевих бюджетів».
До реалізації цього пункту доручення віцепрем’єр-міністра України — Міністра соціальної
політики офіційно було долучено всі існуючі на
той час банківські професійні об’єднання
(Асоціацію українських банків, Незалежну асоціацію банків України та асоціацію «Український
кредитно-банківський союз») та Всеукраїнську
асоціацію кредитних спілок. Зокрема, на міжвідомчій нараді, що відбулася 24 травня 2012 р.
у Національному агентстві з питань забезпечення
ефективного використання енергетичних ресурсів, Іван Вишневський, який представляв систе-

Працівники кредитних спілок
доклали чимало зусиль,
щоб популяризувати
програму Енергозбереження»
у Львівській області
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му ВАКС/ПЗВ, на прикладі кредитних спілокчленів Львівської обласної асоціації презентував
існуючий досвід і можливі механізми залучення
кредитних спілок до вирішення сучасних енергетичних проблем країни.
Зі свого боку Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) на виконання доручення віцепрем’єр-міністра України — Міністра соціальної
політики пана С. А. Тігіпка (на той час) щодо
досвіду Львівської області в сфері кредитування
населення для реалізації заходів з енергоефективності та можливих джерел фінансування зазначеної схеми, у травні 2012 року направила до
Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження лист, де в тому числі зазначила: «Враховуючи наближеність кредитних спілок
до населення у невеличких містах і селах (кожна
п’ята кредитна спілка працює виключно у селищах та селах, а ще половина із загальної кількості — у районних центрах та містах до 100
тис. чол.), кредитна кооперація вже сьогодні
готова активно розвивати кредитування заходів з енергоефективності та енергозбереження
за умов підтримки зазначеної ініціативи на місцевому або загальнодержавному рівні».
Крім того, в березні 2013 року до Адміністрації Президента України ВАКС надіслала два листи. В одному з них асоціація виловила прохання
допомогти створити сприятливі умови для акти-

візації участі кредитних спілок у фінансуванні
енергоощадних заходів. В іншому листі ВАКС
просила доручити обласним державним адміністраціям вивчити досвід Львівської області
в запровадженні механізмів розгортання програми з енергозбереження та реалізувати подібні
механізми на місцевому рівні, у тому числі
за участі місцевих кредитних спілок.
Такими були спроби поширити досвід Львівської області, який допоміг би кредитним спілкам
в інших областях України запроваджувати кредитування населення за програмою «Енергозбереження».
Однак поки що подальші кроки на загальнодержавному рівні не зроблені.
«Держава ніяким чином не підтримує Програму енергозбереження. Це — унікальний досвід
Львівської обласної влади та деяких кредитнофінансових установ, перелік яких затверджує
Робоча група шляхом голосування. Тримається
ця програма на ентузіазмі кількох конкретних
людей, зокрема, заступника голови Львівської
обласної ради Валерія П’ятака, котрий є її ініціатором і постійним куратором», — розповідає
Володимир Сидоровський.
У підтвердження слів щодо підтримки програми місцевою владою, на сайті Львівської обласної
ради ми прочитали новину, де йдеться саме про
енергозбереження:

Обласна рада хоче зробити доступнішою Програму енергозбереження
для населення Львівщини шляхом зниження відсоткових ставок кредитів
Заступник голови обласної ради Валерій П’ятак провів нараду з питань реалізації Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2010—2015 роки та Програми енергозбереження для населення Львівщини на 2013—2016 роки. На нараду були запрошені керівники профільних відділів обласної ради та адміністрації.
Учасники наради обговорили пріоритети Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини у
2013 році. Так, зокрема, Валерій П’ятак запропонував, щоб окрім галузі освіти, до цієї програми залучити і по
одному об’єкту з галузей охорони здоров’я, культури та соціальної сфери. З метою забезпечення конкурентності
кожна з галузей має запропонувати три об’єкти, серед яких експерти оберуть по одному найкращому.
Також учасники наради проаналізували досвід реалізації Програми енергозбереження для населення Львівщини у минулі роки та визначили основні напрями роботи у 2013 році.
Як зазначив Валерій П’ятак, за шість років дії Програми енергозбереження для населення Львівщини нею
скористалося 10 605 родин, які отримали кредити на загальну суму понад 86,3 млн грн, а сума відшкодування з
обласного бюджету за цей період становила 9,6 млн грн. «Ці цифри є свідченням ефективності програми і підтверджують, що громада Львівщини потребує її. Сьогодні обласна рада ставить перед собою завдання зробити її
доступнішою».
Заступник голови обласної ради дав доручення підготувати нараду за участю представників банків та
кредитних спілок, які є операторами Програми енергозбереження для населення Львівщини. Метою цієї наради
буде знайти механізми зменшення відсоткових ставок банків і кредитних спілок на кредити за цією програмою.
Довідка
Програма енергозбереження для населення діє з 2006 року. Її суть полягає у відшкодуванні населенню з обласного
бюджету 15 відсотків річних в національній валюті за кредитами, отриманими на такі заходи з енергозбереження: утеплення стін будинків, підлоги, горищ та дахів; встановлення рекуператорів тепла; встановлення та
заміну вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій; встановлення та реконструкцію електроопа-
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лення за енергозберігаючими технологіями. 20 відсотків відшкодовують за кредитами, отриманими на заходи,
орієнтовані на використання альтернативних джерел енергії.
Операторами Програми на сьогодні є шість банків та 10 кредитних спілок. Банки: ВАТ АКБ «Львів», ВАТ
«Ощадбанк», ПАБ «УКРІНБАНК», ПАТ «ОКСІ БАНК», ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «ПриватБанк». Кредитні спілки:
«Анісія», «Вигода», «Самопоміч», «Довіра», «Єднання», «Бойківщина», «Шанс», «Гільдія вуглекопів», «Львівська»,
«Фінансова гільдія».
За Програмою енергозбереження для населення Львівщини у 2012 році (станом на 30 грудня 2012 року) видано 1
301 кредит на суму понад 13,3 млн грн. Сума відшкодування з обласного бюджету в 2012 році становила 1 799
991 грн.
Джерело: www.oblrada.lviv.ua (новина від 25 січня 2013 р.)

Кредитна кооперація вже сьогодні готова
активно розвивати кредитування заходів
з енергоефективності та енергозбереження
за умов підтримки на державному рівні
Навчання й обмін досвідом
Актуальність програми кредитування «Енергозбереження» підтверджує не тільки досвід
львівських кредитних спілок, а й бажання інших
впровадити в себе такий продукт. Зокрема 2011
року Українська об’єднана кредитна спілка
(УОКС) розробила й за підтримки ВАКС провела
круглий стіл-практикум «Кредитування енергоощадних технологій як шлях до добробуту спілчан і кредитних спілок».
У рамках цього практичного заходу були
представлені такі кредитні продукти: «Кредит на
встановлення електронного лічильника», «Кредит
на встановлення електронного лічильника води»,
«Кредит на утеплення житла», «Кредит на заміну
вікон і дверей». Крім того, учасники отримали
примірний кредитний договір і багато корисної
інформації щодо ефективності заходів з енергозбереження для пересічних громадян.
Також, за словами, Володимира Сидоровського,
щодо
програми
«Енергозбереження»
з ЦКС «Анісія» консультувалися деякі кредитні
спілки з Хмельницької, Черкаської, Запорізької
областей. Отже, тема актуальна, перспективна
й може допомогти ще не одній родині зробити
більш затишними й енергоощадними власні помешкання. І без сумнівів — державна підтримка
сприятиме тому, щоб кредитні спілки швидше
впроваджували такий механізм кредитування
в інших областях України.
Польський досвід, українські реалії
Досвід виходу Польщі з стану енергетичного
марнотратства для України є найбільш показовим з кількох позицій:
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Що і як треба робити що б швидко і ефективно досягти вагомих здобутків у зменшенні рівня
споживання енергії?
Кризу, пов’язану із вирівнювання цін на енергоносії до рівня середньосвітових Польща проходила за 10-річний період — протягом 1990—2000
років.
За цей час в енергозбереження було вкладено
понад $ 8 млрд (з різних джерел, в основному за
рахунок позичкового капіталу та структурних
фондів ЄС), що в свою чергу призвело до реального
зменшення питомого споживання енергії на цілі
опалення житлових будинків з проектних 210 до
фактичних 120 кВт*год/м2*рік.
Що й чому не потрібно робити, аби не витрачати зайві ресурси?
Польський Уряд наприкінці 80-х років отримав енергетичну господарку не набагато кращу
за українські реалії.
Під час реформування господарки було вкладено чимало коштів у генерацію, транспортування, облік і термореновацію. У підсумку на
сьогодні в Польщі не має проблем з теплозабезпеченням, але кошти в реконструкцію вкладені
нераціонально, оскільки генераційні потужності
є значно більшими за обсяг споживання.
Якими (і за чий кошт) мають відбуватися організаційні та пропагандистські заходи?
Досвід впровадження енергетичних реформ
у світі засвідчив, що «платіжка» на оплату є добрим, але недостатнім аргументом для широкого
впровадження енергоощадних заходів. Тому
потрібна просвітницька діяльність, яка має
реалізовуватись на системних засадах за кошт
програмних ініціаторів або бюджету.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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ПРОБЛЕМИ

ЗАХОДИ

Нераціональне споживання
енергії
на цілі опалення у бюджетній
сфері

ОЧІКУВАННЯ

Утеплення зовнішніх стін
приміщення

Зменшення загальних втрат теплової енергії на 35—40 %.

Встановлення теплових
рекуператорів

Зменшення загальних втрат теплової енергії на 15—20 %.

Заміна вікон на склопакети
(при необхідності)

Зменшення питомих втрат теплової енергії за рахунок зменшення
втрат вентиляційних.

Оптимізація генерації

Зменшення капітальних видатків
у 1,5—2 рази (за рахунок менших
потреб у генераційних потужностях
та батареях опалення).

Заміна генеруючого обладнання
(при необхідності)

Загальне здешевлення. Перехід на
менші потужності генерації із менш
жорсткими протипожежними та
санітарними вимогами.

Встановлення систем регульованого
споживання теплової енергії

Зменшення загальних втрат теплової енергії на 5—8 %.

Історичний екскурс українських будівельних вимог до термічного захисту будівель демонструє чітку
залежність від вартості енергоносів. До 1994 року (період дешевого газу) термічний опір огороджуючих конструкцій був фактично похідною від умов конструкційної міцності споруд. У середині 90-х
років у СНіПи вводять підвищені вимоги, яких до 2005 року фактично ніде не дотримуються, і лише
у 2007 році разом із змінами до СНіПу встановлюють жорстку норму на контроль.
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Щоб продемонструвати потенціал енергозбереження в реальних умовах, було проведено
енергооаудит однокімнатної
квартири у типовому панельному будинку, спорудженому
в 1979 році.
Такий аудит показав, що
після 35 років його експлуатації,
за рахунок збільшення вентиляційних втрат через стіни та
вікна, сумарні теплові втрати
будинку на 57 % перевищили
розрахункові показники.
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ЗАХОДИ
Факт

Утеплення
з середини

Заміна
вікон на
склопакети

Встановлення
рекуператора

Утеплення
з зовні

Втрати тепла, кВт*год*доба

144

107

49

37

29

Питоме споживання енергії
на цілі опалення, кВт*год/
м2*рік

376

280

128

97

76
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21
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3,3

2,5

2

2036

1517

693

525

420

Параметр

Потужність котла для локального теплозабезпечення, кВт
Річне споживання газу на
цілі опалення, куб. м
t у приміщенні, 0С
Річна
потреба
у
теплі,
Гкал*рік
Оплата за теплоносії , грн

Враховуючи отримані висновки енергетичного аудиту, було розроблено оптимальний 4-кроковий
варіант реконструкції, кінцева мета якого — досягти європейських норм щодо комфорту та енерговитрат на опалення. Ось ці кроки:
Крок 1.
Завдання :
Опираючись
на
власні
можливості
(проведення робіт власними силами, без будьяких погоджень) і враховуючі те, що понаднормове збільшення теплових втрат у приміщенні
викликане збільшенням вентиляційних втрат,
прийнято рішення провести утеплення примі-

щення з середини, по технології утеплення
«ЕКОТЕМП», теплошумоізоляційними панелями
товщиною 4 см (R=0,86).
Очікуваний результат: Зменшення теплових втрат через огороджуючу (стіни) конструкцію
на 26 %, підвищення комфорту та естетики приміщення.

Крок 2.
Завдання:
Враховуючи, непридатний до подальшого
використання стан віконних пройомів, прийнято рішення, щодо заміни існуючих вікон на
склопакетні.
Для встановлення вибрано найпростіші
(відповідно найдешевші і найнадійніші) вікна.

Очікуваний результат: Зменшення теплових втрат на 40 %, за рахунок зменшення ненормованих обсягів вентиляції (протягів). При плануванні цього заходу враховано необхідність щодо
подальшого збільшення повітрообміну для забезпечення умов комфорту (запітнілі вікна, волога,
пліснява, тощо) та санітарних вимог.
Крок 3.

Завдання:
Враховуючи, що встановлення герметичних
вікон має ряд вкрай негативних наслідків
(запітнілі вікна, волога, пліснява, тощо), прийнято рішення компенсувати нестачу свіжого повітря (вентиляційних обсягів) встановленням у зов-

нішній стіні приміщення прямоточного рекуператора.
Очікуваний результат: Забезпечення достатніх обсягів надходження свіжого повітря, зменшення, за рахунок режиму рекуперації, теплових вентиляційних втрат на 60 %.
Крок 4.

Завдання:
Державна політика забезпечення енергетичної незалежності в розрізі розвитку енергетичного ринку (постійне здорожчання енергоносіїв)
вимагатиме від влад всіх рівнів здійснення широкомасштабних заходів, орієнтованих на покращення експлуатаційних характеристик житло32

вих споруд — перш за все утеплення фасадів.
Саме тому — утеплення будинків із зовні відкладено на той період, коли утеплюватись можна
буде із значними державними пільгами у розрізі
державних і локальних (місцевих) програм
з енергозбереження.
Для проведення робіт із зовнішнього утеплен«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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ня найкраще використовувати промислові системи панельного утеплення за системою «із вентильованим фасадам».

Очікуваний результат: Підвищення архітектурної виразності, досягнення європейських
норм витрачання енергії на цілі опалення.

Питоме енергоспоживання будівель в Україні та країнах Європейського Союзу
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Українські будинки перших масових серій, які знаходяться в експлуатації вже понад 30 років,
споживають на опалення в межах 300 кВт*год. енергії в рік на кожен кв.м. площі.
Сьогодення Європи принципово інше: питоме споживання енергії на цілі опалення — на середньому рівні 100 кВт*год., широке використання альтернативної енергії (перш за все сонячної
та енергії землі). В перспективі спорудження будинків за технологіями «нуль енергії», з питомим споживанням в межах до 30 кВт*год.
Джерело: «Твоя тепла оселя. Економіка комфорту» — практичний посібник позичальника кредиту на енергоощадні заходи, виданий за участі Львівської обласної ради.
Практика співпраці органів державної влади та фінансових установ задля популяризації
ідеї енергозбереження
Перелік практичних матеріалів, виданих за участі Львівської обласної
ради:
1. «Твоя тепла оселя. Економіка комфорту» — практичний посібник позичальника кредиту на енергоощадні заходи.
2. «Енергозбереження. Теоретична
теплофізика та основи енергозбереження» — практичний посібник.
3. «Енергозбереження. Міфи та реальність» — практичний посібник.
4. «Енергозбереження. Альтернативні та нетрадиційні джерела енергії» — практичний посібник.
5. «Енергозбереження. Теплогенераційне забезпечення» — практичний посібник.
6. «Енергозбереження. Заміна вікон
та енергоефективні системи вентиляції» — практичний посібник.
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«Спочатку була Польща»
Володимир СИДОРОВСЬКИЙ,
голова Церковної кредитної спілки «Анісія»
— Вперше про програму кредитування «Енегрозбереження» ми
дізналися в 2005 році — під час навчання в Республіці Польща на
базі СКОКів. Тоді Польща активно готувалася до вступу в Євросоюз, у свою чергу Євросоюз теж робив кроки назустріч.
Програма «Енергозбереження» в Польщі діяла в більших розмірах, адже за рахунок коштів Євросоюзу не тільки повністю відшкодовувалися проценти по таких кредитах, а й частина тіла
кредиту. Про це знали й у Львівській облдержадміністрації. Тоді
я був єдиним представником кредитних спілок, котрий перебував
у складі офіційної делегації Львівської області, направленої для
вивчення такого досвіду в Польщу.
Після повернення до України, Львівська обласна влада розпочала впроваджувати програму
з енергозбереження, а ЦКС «Анісія» мала змогу безпосередньо слідкувати за її розвитком, оскільки я
входив до складу відповідної робочої групи. Уже в березні 2006 року на сесії Львівської обласної ради
затвердили «Програму енергозбереження для бюджетної сфери і населення на 2006—2008 роки»,
а в жовтні 2006 року ЦКС «Анісія» підписала Генеральний договір про співпрацю в рамках «Програми
енергозбереження», яка з того часу діє в області постійно.
Сьогодні кредити по Програмі «Енергозбереження» варто впроваджувати в дію, оскільки споживач
активно цікавиться такими пропозиціями. Практика показує, що позичальник хотів би повернути
повністю всю суму сплачених відсотків по кредиту, тому доцільно обговорити з представниками
влади більшу відсоткову ставку по відшкодуванню.

Ілюстрація
середньостатистичної
«участі»
різних частин будинку
у втратах тепла

Джерело: http://icynene.ua/ukr/site/advice.html

Підготувала Анна НАГРЕБЕЛЬНА
Стаття написана на основі матеріалів, наданих ЦКС «Анісія», а також використані дані
практичного посібника «Енергозбереження: міфи та реальність»,
випущеного Львівською обласною державною адміністрацією
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Кредитний продукт «Сухий вітамін»
як тренд сучасного життя
Харчування натуральними продуктами — тренд сьогодення. Причина зрозуміла: кількість ненатуральних замінників, ароматизаторів й інших інгредієнтів у їжі з кожним роком зростає. Оскільки
є попит, чому б не скористатися можливістю організувати власне виробництво одного з традиційних
українських продуктів?!
Фахівці проекту USAID «АгроІнвест» завдяки ідеї кредитної спілки «Косівська» та за активної участі
кредитної спілки «Радом до успіху» розробили кредитний продукт «Сухий вітамін». Це — такий собі
дороговказ для спілок, які готові надавати кредити на розвиток заготівлі та виробництва сухофруктів.
Наскільки ідея варта уваги — вирішувати кожному самостійно. Але в Україні є ті, хто вже зробив
виробництво сухофруктів своїм щоденним заробітком. Звісно, не обійшлося без допомоги кредитних
спілок.
Варіанти
впровадження кредитного продукту
У посібнику для кредитних спілок, який розробив проект «АгроІнвест», описані два варіанти
впровадження кредитного продукту «Сухий вітамін». У першому кредитній спілці запропоновано
вибудовувати відносини одночасно з двома сторонами: з постачальниками обладнання для
сушіння продуктів і господарствами та домогосподарствами — на засадах взаємної вигоди
й партнерства. Зокрема мається на увазі, що
господарства купують сушарки лише в тих постачальників, з якими у кредитної спілки встановлено ділові відносини (договір про співпрацю).
А спілка надає кредит шляхом безготівкового
перерахування коштів постачальнику на підставі рахунку-фактури, який позичальник приносить до фінансової установи. При цьому обов’язково має бути інформаційне супроводження
такої співпраці: кредитна спілка в своїх приміщеннях поширює інформацію про цих постачальників, а ті, в свою чергу, у власній рекламі
вказують, що можливе кредитування через кредитну спілку.
Другий варіант впровадження кредитного
продукту «Сухий вітамін» передбачає, що кредитна спілка вибудовує відносини лише з потенційними позичальниками — за допомогою адресної реклами. Це виглядає так: кредит спілка
надає кредит переважно готівкою, в окремих
випадках — за перерахунком на підставі рахунка-фактури, але позичальник має право самостійно обирати постачальника обладнання. Особливість цього варіанту — обов’язковий контроль
цільового використання кредитних коштів.
Кредитування бажано супроводжувати створенням додаткових можливостей для реалізації
сухопродуктів господарствами-членами КС, які

отримали кредит, а саме розміщювати рекламні
листівки та зразки сухопродуктів у відділеннях
спілки, щоб інші члени, коли відвідують фінансову установу, отримували інформацію про можливість придбати ці продукти за ціною виробника.
Паспорт «Сухого вітаміну»
Відповідно до вимог розпорядження Держфінпослуг № 116 від 11 листопада 2003 р. «Про
затвердження Переліку внутрішніх положень та
процедур кредитної спілки», надання фінансових
послуг кредитною спілкою може бути врегульоване одним або декількома положеннями, що
встановлюють умови та порядок надання окремих видів фінансових послуг. Запропонований
проектом «АгроІнвест» опис кредитного продукту
викладений у формі «Паспорту кредитного продукту», який кредитна спілка може затвердити
як додаток до власного положення «Про фінансові послуги» або іншого положення, що регламентує надання фінансових послуг.
Слід зазначити, що кредитна спілка може скористатися поданою нижче формою викладення
інформації про кредитний продукт або змінити її
на більш прийнятну, зважаючи на власну специфіку та особливості роботи з дійсними й потенційними позичальниками.
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Паспорт виду кредиту (кредитного продукту)
Вид кредиту
Підвид кредиту відповідно
до класифікації кредитів Нацкомфінпослуг

«Сухий вітамін»
Кредит на ведення особистого селянського господарства (код рядка 013)

Мета кредиту
Умови надання кредиту

Розвиток заготівлі та виробництва сушених продуктів
Об’єкт кредитування:
Побутові сушарки сільськогосподарської продукції
Термін надання кредиту до 18 місяців.
Форма кредиту — строковий кредит.
Сума кредиту:
- мінімальна — 1 400 грн;
- максимальна — 50 000 грн.
Процентна ставка — ___ % річних.
База нарахування процентів: залишок основної суми.
Можливий графік погашення кредиту:
- ануїтет;
- згідно з індивідуальним графіком на основі аналізу руху грошових коштів і сезонності виробництва.

Можливе забезпечення

- порука фізичних осіб;
- неустойка;
- застава.

Особливості кредитного продукту

- кредит надається для започаткування або розвитку виробництва сухопродуктів;
- участь позичальника у фінансуванні власного проекту повинна бути не менше
20 % від загальної потреби в коштах;
- надання кредиту сумою від 10 000 грн. і вище може передбачати попередній
письмовий аналіз руху грошових коштів.

Порядок надання кредиту:

1. Заявка на отримання кредиту та подання комплекту документів позичальником.
2. Розгляд заявки кредитним комітетом, оцінка доходів позичальника (доходів від
провадження бджільництва та доходів з інших джерел).
3. Узгодження забезпечення за кредитом.
4. Оформлення кредитного договору та інших документів, пов’язаних з отриманням кредитних коштів.
5. Отримання кредиту позичальником.

Особливості оформлення кредиту

- надання кредиту, як правило, здійснюється шляхом безготівкового перерахування кредитних коштів до постачальників сушарок згідно наданого рахункуфактури;
- кредит надається, як правило, за умови підписання договору про співпрацю між
кредитною спілкою та постачальником, а також за умов надання рахунку-фактури.

Вимоги до позичальника
і поручителя

Вимоги до позичальника
Загальні вимоги до позичальника:
- позичальник діє як особисте селянське господарство або фізична-особа підприємець і реалізовує свіжу або перероблену сільськогосподарську продукцію;
- позичальник зареєстрований і здійснює свою діяльність (або отримує пенсію) у
межах області, де видається кредит;
- відсутність непогашеної судимості, повна цивільна дієздатність, гарний імідж у
нього та його родини.
Вимоги до кредитоспроможності позичальника:
- відсутність негативної кредитної історії (тут під «негативною кредитною історією» розуміється наявність в заявника простроченої заборгованості (погашеної або
непогашеної) за кредитними зобов’язаннями від 60 і більше днів, і при цьому відсутні поважні причини наявності такої заборгованості);
- достатність доходів для покриття операційних, поточних витрат і платежів за
кредитом. Платіж за кредитом не повинен перевищувати 50 % заявленого доходу
сім’ї позичальника;
- наявність забезпечення.
Вимоги до поручителів
Загальні вимоги до поручителів:
- поручитель зареєстрований і здійснює свою діяльність (або отримує пенсію) у
межах відповідної області;
- відсутність непогашеної судимості, повна цивільна дієздатність, гарний імідж у
нього та його родини;
- бажано, щоб поручителем виступила дружина/чоловік позичальника;
- у залежності від суми кредиту й доходів бажано, щоб була додаткова порука фізичної особи-не родича (непов’язаної особи) позичальника.
Вимоги до кредитоспроможності поручителя:
- відсутність негативної кредитної історії;
- достатність доходів для покриття власних витрат і можливих платежів за кредитом.
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Перелік документів, необхідних
для отримання кредиту

Для позичальників:
- паспорт громадянина України (посвідка на постійне проживання);
- ідентифікаційний номер;
- відомості, що підтверджують наявність доходів;
- відомості, що стосуються цільового використання кредиту;
- заява-анкета для отримання кредиту.
А також за необхідності:
- документи, що стосуються майнового стану;
- документи, що пов’язані із заставою;
- інші (за рішенням Кредитного комітету).
Для поручителів:
- паспорт громадянина України (посвідка на постійне проживання);
- ідентифікаційний номер.
А також за необхідності:
- відомості, що підтверджують наявність доходів;
- документи, що стосуються майнового стану;
- документи, що пов’язані із заставою;
- заява-згода на перевірку та обробку інформації;
- інші (за рішенням Кредитного комітету).

Оцінка позичальника
та поручителів

Згідно з рішенням Спостережної ради та внутрішніх положень кредитної спілки

Документи,
що отримує позичальник

- кредитний договір і додатки до нього;
- інші (у разі необхідності й наявності).

Графік погашення за цим видом кредиту може бути стандартним, тобто таким, який спілка
затвердила для всіх сільськогосподарських кредитів, й індивідуальним, виходячи з аналізу руху
грошових коштів сільгоспвиробника й очікуваних термінів реалізації заготовленої ним продукції.
Технологія просування
Кожна спілка самостійно обирає шляхи популяризації своїх кредитних продуктів. Тому можна керуватися власними знаннями й практикою
або скористатися запропонованою експертами
технологією просування «Сухого вітаміну». Серед
найбільш дієвих методів вони відзначили такі:
1. Укласти договір про співпрацю з виробником обладнання на взаємовигідних умовах. Наприклад, виробник інформує своїх покупців про
можливості отримати кредит, а кредитна спілка — рекомендує своїм членам цього виробника,
якщо якість його продукція перевірена. Варто
передбачити й те, щоб члени спілки мали додаткові переваги від такої співпраці, скажімо, покращене або позачергове сервісне обслуговування. Варто знайти та рекомендувати своїм
членам співпрацювати з оптовими покупцями

сухопродуктів (кафе, кондитерські, колиби, садиби, магазини тощо).
2. Передбачити можливість розміщувати в
спілці інформаційно-рекламні листівки чи плакати про виготовлення сухофруктів членам спілки,
котрі придбали сушарки та отримали на це кредит (звісно, зазначаючи, що саме кредитна спілка видала кредит на придбання техніки). Особливо цікавим це може бути для спілок, чиї приміщення знаходяться в містах.
3. Розповсюджувати інформацію по кредитах
на сушарки серед сільгоспвиробників, які беруть
кредити на інші потреби, адже сушіння — це
додатковий вид переробки продукції, і він актуальний майже для кожного господарства.
4. Робити презентацію кредитного продукту
під час різних зібрань сільгоспвиробників. Такі
презентації варто проводити разом з представником постачальника, адже кредитна спілка не може й не повинна відповідати на питання щодо
технічних характеристик сушарок. Головне для
кредитної спілки розповісти про умови фінансування придбання цієї техніки.
5. Використовувати стандартні методи просування кредитного продукту: реклама на радіо, в
газетах тощо.

Рекомендації по впровадженню кредитного продукту «Сухий вітамін» у кредитній спілці
№
з/п

Дія/документ

1.

Затвердження нової редакції Положення
«Про фінансові послуги»
кредитної спілки

Орган, який
виконує
Спостережна
Рада

Необхідність
повідомляти
Нацкомфінпослуг
Повідомити Нацкомфінпослуг про внесені зміни протягом 15 робочих днів з моменту затвердження нової
редакції Положення

Співвідношення з іншими документами
кредитної спілки

Примітка
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№
з/п

Дія/документ

2.

Затвердження примірного кредитного договору для кредитного продукту «Сухий вітамін»

Спостережна
Рада

3.

Визначення процентних
ставок за кредитним
продуктом
«Сухий вітамін»
Затвердження вимог до
позичальника та зразків
заяви позичальника;
документів, що він подає
для оцінки платоспроможності, тощо

Спостережна
Рада

4.

Орган, який
виконує

Спостережна
рада/Правління
(залежить від
повноважень,
визначених у
положенні про
відповідні органи управління
кредитної спілки)
Спостережна
Рада

5.

Затвердження паспорту
кредитного продукту,
який включає:
опис кредиту;
вимоги до позичальника;
вимоги до забезпечення
кредиту;
перелік документів, необхідних для отримання
кредиту
порядок оцінки позичальника та забезпечення
кредиту;
специфічну процедуру
надання кредиту;
примірний кредитний
договір

6.

Ознайомлення членів
органів управління та
працівників кредитної
спілки з умовами надання фінансових послуг

Правління

7.

Внесення змін до комплексної інформаційної
системи кредитної спілки, яку вона використовує для надання фінансових послуг членам
кредитної спілки

Правління

Необхідність
повідомляти
Нацкомфінпослуг

Повідомити Нацкомфінпослуг про внесені зміни
протягом 15 робочих днів
з моменту затвердження
Повідомити Нацкомфінпослуг про внесені зміни
протягом 15 робочих днів
з моменту затвердження
(якщо це є частиною або
додатком до Положення
«Про фінансові послуги»)

Повідомити Нацкомфінпослуг про внесені зміни
протягом 15 робочих днів
з моменту затвердження

Увага! Оцінка позичальника
Специфіка нового кредитного продукту вимагає певних змін у внутрішній роботі, а також
в підході до оцінки позичальника.
Зокрема, під час спілкування кредитного фахівця з потенційним позичальником крім стандартної інформації він повинен також поцікавитися, яка в позичальника правова форма господарювання: особисте селянське господарство,
фермерське господарство, фізична особа-суб’єкт
підприємницької діяльності (наявність правовстановлюючих документів, вид діяльності підприємця та система оподаткування).
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Співвідношення з іншими документами
кредитної спілки
Є додатком до Положення «Про фінансові послуги» кредитної спілки

Примітка
Потрібно робити,
якщо для цього
кредиту спілка
використовує окремий зразок кредитного договору

Може бути частиною
або додатком до Положення «Про фінансові
послуги»

Відповідно до абзацу 14
п. 1.4 Переліку внутрішніх положень та процедур кредитної спілки,
затвердженого
Розпорядженням Держфінпослуг від
11.11.2003 р. № 116
«Надання фінансових
послуг кредитною спілкою може бути
врегульоване одним або
декількома положеннями, що встановлюють
умови та порядок надання окремих видів
фінансових послуг». Цей
паспорт продукту може
бути додатком до Положення «Про фінансові
послуги»

Затвердження
«Паспорту кредитного продукту»
може замінити
кроки 2—4.

За необхідності
вносять зміни в
формуляри договорів та умови надання кредитів

Важливо дізнатися про напрямки господарювання, види підприємницької діяльності, місце
ведення господарства, строк здійснення підприємницької діяльності, ризики, що існують на ринку, де працює позичальник.
У конкретному випадку може виникнути
необхідність поставити й інші запитання, відповіді на які допоможуть зробити попередні висновки про особу, котра подала запит, і визначити
перспективність й існуючий ризик надання їй
кредиту. Щоб полегшити завдання з визначення
кредитоспроможності
позичальника,
фахівці
проекту «АгроІнвест» пропонують кредитним спі-
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лкам у тому числі використовувати анкету. Її
позичальник заповнює особисто в присутності
кредитного фахівця, який одночасно консультує

щодо заповнення анкети й ставить питання, які
дозволяє отримати якнайбільше інформації на
цьому етапі.

Приклад Анкети позичальника

1.
2.
3.
3.1.

АНКЕТА ПОЗИЧАЛЬНИКА (довідкова) для отримання кредиту «Сухий вітамін»
Прізвище, ім’я, по – батькові (повністю)
_______________________________________________________________________
Особовий рахунок ___________________
Вихідні дані:
Для сушіння якої продукції Ви плануєте придбати сушарку?
Ягоди (вкажіть які) _________________________________________________
Фрукти (вкажіть які) ________________________________________________
Горіхи (вкажіть які) _________________________________________________
Гриби (вкажіть які) _________________________________________________
Овочі (вкажіть які) __________________________________________________

3.2.

Трави (вкажіть які) _________________________________________________
Інше (вкажіть які) __________________________________________________
Цю продукцію Ви:
Виробляєте самостійно

3.3

3.4
3.5.
3.6.

3.7

3.8

3.9

3.10

Закуповуєте для подальшої переробки та реалізації
Чи здійснювали Ви сушіння сільгосппродукції до цього моменту:
Так, для потреб своєї родини та друзів;
Так для потреб свого бізнесу
Так для подальшої реалізації;
Ні
Якщо Ви раніше займалися сушінням сільгосппродукції, то яким способом?
____________________________________________________________________
Плановані обсяги заготівлі сухо-продуктів:
____________________________________________________________________
Як Ви плануєте використовувати сухо продукти?
Для потреб своєї родини та друзів;
Для потреб своєї садиби «Зеленого туризму» або іншого обслуговування туристів
Для роздрібної торгівлі (на ринку, тощо);
Продаж оптовим покупцям:
Закладам «зеленого» туризму та іншим туристичним закладам;
Виробникам кондитерської продукції;
Переробникам;
Інше (вкажіть) ________________________________________________
Яке обладнання Ви плануєте придбати?
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Сума коштів, необхідна для придбання сушарок, ______________грн., в тому числі:
Власні кошти
Кредитні ресурси
_____________грн.
_____________грн.
Деталі плану використання кредитних коштів:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Чи зацікавлені Ви у об’єднанні у кооператив для заготівлі та збуту сухо продуктів?
Так
Ні
Анкета заповнена мною власноруч, усі відомості в анкеті є достовірними. Я надаю згоду
Кредитній спілці «__________» перевіряти мій фінансовий стан та правдивість анкетних даних
у зв’язку з моїм зверненням за кредитом. Кредитодавець повністю виконав вимоги частини
другої статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів» та надав мені всю необхідну
інформацію.
«____»________________20____р.
__________________________________
дата заповнення

підпис, прізвище, ініціали позичальника
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Приклади обладнання
для виготовлення сухофруктів
Визначити, чи варто кредитній спілці думати
над впровадження кредитного продукту «Сухий
вітамін», також допоможуть характеристики
обладнання та ціни на нього.
Для цього ми надаємо інформацію одного
з вітчизняних виробників сушарок.
Порівняльна характеристика сушарок
Усі сушарки обладнані теном з нержавіючої

Фото сушарки
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сталі, виконані з харчової нержавіючої сталі, споживають 220 В, 50 Гц, температура розігріву камери 65 ˚С, тривалість сушіння від 1 до 40 годин,
технологія виготовлення корпусу
«сандвічпанель».
Завдяки конструкції економлять 15 % споживаної електроенергії, на відміну від кухонних сушарок мають подвійний захист по електричному
контуру й тепловому колі.
Гарантія виробника до 30 місяців.

Сушильна
площа, м

Споживана
потужність,
Вт

Маса
сушарки, кг

С-0,25

0,25

350

С-0,25 М

0,25

С-0,25 МК

Модель

Параметри піддонів, мм
Кількість
піддонів

Максимальна
загрузка,
кг

Ціна, грн

Ширина

Глибина

Висота

12

340

250

20

3

3,5

1 750

350

15

340

250

20

3

3,5

2 100

0,25

350

15

340

250

20

3

3,5

2 200

С – 0,6

0,6

500

17

340

340

20

5

7,5

2 600

С – 0,5

0,54

450

35

420

260

20

5

6

3 100

С – 1М

0,88

650

48

420

420

20

5

12

4 200

С – 2М

1,59

950

60

420

420

20

9

22

6 700
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КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

«Українські продукти
екологічно чисті,
а сушені — надзвичайно корисні»
Оксана ДОВГУН,
голова правління
кредитної спілки «Косівська»
— Наш край надзвичайно багатий на фрукти, овочі, ягоди, гриби, але, на жаль, ще мало хто
навчився використовувати це природне багатство для виготовлення екологічно чистих вітчизняних
продуктів. Сьогодні селянам непросто займатися виробництвом, оскільки їм потрібно дбати не тільки про те, як виростити сировину, а й в який спосіб зробити з цієї сировини продукт, здатний конкурувати з іншими пропозиціями на ринку. Сушіння — один із способів виготовити корисні, смачні й нині такі потрібні сухофрукти чи сушені овочі. Сушити можна все: яблука, грушу, сливу, малину, суницю, абрикос, виноград, помідори, солодкий перець, гриби тощо.
Власне, тому в мене й виникла ідея кредитувати тих, хто зацікавиться можливістю придбати
сушарку й виробляти сушені продукти. У цьому випадку роль кредитної спілки дуже значна — бути
посередником між виробником обладнання, виробником сухофруктів і ринком збуту. Сьогодні без кредитної спілки вони знайти один одного не можуть.
Завдяки зусиллям проекту USAID «АгроІнвест» і старанням фахівців аудиторської фірми
«АВС-Центр» ідею оформили в кредитний продукт «Сухий вітамін», яким тепер можуть скористатися кредитні спілки в різних куточках України. Крім того, ми можемо обмінюватися досвідом.
Зараз кредитна спілка «Косівська» продовжує вивчати всі аспекти кредитування на придбання
обладнання для сушіння — як побутових сушарок, так і їх промислових аналогів. Вже найближчим
часом ми плануємо провести просвітницьку роботу серед власників селянських господарств, щоб
популяризувати ідею сушіння й допомогти їм перетворити це на один з постійних напрямків їхньої
діяльності. Повірте, воно того варте, адже українські продукти екологічно чисті, а сушені — надзвичайно корисні. Вони є складовою рецептів традиційної української кухні, а наші пращури добре зналися на смачній і корисній їжі.

Довідка
Сухофрукти — висушені фрукти або ягоди, з залишковою вологістю
близько 20 %. Сушаться природнім шляхом (наприклад, на сонці), або промисловими методами (наприклад, за допомогою дегідратора).
Сухофрукти багаті вітамінами (A, B1, B2, B3, B5, B6 та мінеральними
елементами (залізо, кальцій, магній, фосфор, калій, натрій), містять близько 250 ккал та 1,5 — 5 г білку на 100 г. Вони мають тривалий термін зберігання та не потребують зберігання в холодному місці. В цьому — одна з їх
головних переваг; тому вони є зручною альтернативою свіжим фруктам
(особливо в час неврожайного сезону). У кулінарії сухофрукти додають
у випічку, сухі сніданки, мюслі. Через усунення більшості вологи під час
сушіння (її може втрачатись до 7/8 частин від маси), мають інтенсивний
смак. Сушіння — це традиційний та один з найбільш ефективних способів
переробки сільгосппродукції. Бізнес-ідея щодо виробництва сухофруктів
доступна майже всім сільгоспвиробникам і легка в реалізації. До того ж, це
дозволяє сільгоспвиробникам диверсифікувати збут своєї продукції
або, наприклад, висушити, зберегти та дочекатися кращої ціні на продукти, які в поточному періоді мають низьку ціну через великий врожай.
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«Вирішити розпочати
власну справу непросто»
Світлана ПОБЕРЕЖНА,
юрист,
голова кредитного комітету
кредитної спілки «Разом до успіху»
— Популяризувати серед українців ідею виготовлення екологічно чистих продуктів шляхом
сушіння — моя давня ідея, тому участь у розробці кредитного продукту «Сухий вітамін» стала логічним етапом на шляху до втілення задумів.
І вибір виробника сушарок так само невипадковий: він вже 10 років працює на ринку, представляє своє обладнання на спеціалізованих виставках у м. Вінниця, а також на всеукраїнських виставках у Києві. Крім того, виробник, якого ми рекомендували проекту «АгроІнвест», не тільки виготовляє обладнання, а й закуповує продукцію, висушену в його сушарках. Така співпраця вигідна для всіх
і нині дуже актуальна, оскільки вирішено питання щодо збуту продукції.
Роль кредитної спілки полягає в тому, щоб у першу чергу фінансово допомогти працюючим підприємцям освоїти новий напрямок, а тим, хто тільки розмірковує, чи зможе самостійно заробляти, — зважитися на перший крок.
Вирішити розпочати власну справу непросто, особливо зараз, коли країна переживає складні
часи. Зазвичай спершу люди приходять до нас познайомитися й отримати інформацію про умови
кредитування. Потім обмірковують все, рахують, радяться з виробником сушарок чи з нами, діляться планами. Такий поступовий підхід до прийняття остаточного рішення допомагає нам краще познайомитися з потенційним позичальником, а йому — зрозуміти, що в кредитній спілці можна отримати не тільки кредит, але й пораду. Тут людину розуміють, і для неї це вкрай важливо.
У нас є приклади, коли люди з обмеженими можливостями розпочинали займатися сушінням,
щоб фінансово допомагати собі й своїй родині, і нині успішно продовжують цю справу. Тому якщо
людина готова працювати, ми переконані, в неї все має вийти.

«Спеціалізовані продукти –
це адресний маркетинг»
Наталія ІЛЬЇНА,
фахівець з питань фінансування
сільського господарства проекту USAID «АгроІнвест»
— Працюючи над розширення доступу малих і середніх сільгоспвиробників до кредитних ресурсів,
ми приділяємо багато уваги створенню для них нових спеціалізованих продуктів. Це означає, що ми
вивчаємо практику роботи певної категорії сільгоспвиробників, які вже є або могли б стати масовими споживачами кредитних послуг кредитних спілок. Найбільше нас цікавлять види виробництва
з відносно низьким рівнем ризикованості, швидкою окупністю капіталовкладень і соціальною значимістю. Саме для таких виробників найбільш цікавими можуть бути короткострокові кредити кре-
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дитних спілок, які легко отримати і умови яких
будуть повністю адаптовані під їхні потреби.
Наприклад, для таких позичальників потрібен індивідуальний графік повернення основної
суми кредиту. Або треба відпрацювати варіант прийняття в заставу їхнього приладдя
праці. Або, елементарно, вони просто ніколи
не користувалися кредитами, вважаючи їх занадто дорогими, і не розуміючи, що насправді
окупність тих чи інших нових технологій або
розширення їхнього бізнесу швидко покриє і користування кредитом. Або не знали про існування кредитних спілок і те, що їм насправді
треба довіряти.
Спеціалізовані продукти — це адресний маркетинг. Ними ми говоримо людям: «Ідіть до нас,
ми подбали про Ваші потреби». Так, у кредитних спілок є індивідуальний підхід до кожного
позичальника. Спеціалізовані продукти — це
індивідуальний підхід, яскраво та доступно донесений до конкретної людини.
Продукти також дозволяють і працівникам
спілки краще розібратися в конкретному виді
виробництва й ефективніше оцінювати позичальника, адже це є архіважливим аспектом при
видачі кредитів.
Проект USAID «АгроІнвест» забезпечує розробку нових кредитних продуктів кредитних спілок для малих і середніх сільгоспвиробників,
включаючи матеріали, які допомагають просувати такі продукти. Один з прикладів – яскраві
плакати про послуги кредитних спілок сільгоспвиробникам, які можна розміщати в сільрадах,
біля відділень пошти та в інших людних місцях
у селах.
Підготувала Анна Нагребельна
Матеріал написаний
на основі напрацювань і практичних
рекомендацій, наданих
проектом USAID «АгроІнвест»
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Кредитна спілка «Хосен»
працює заради добробуту своїх вкладників і позичальників
Кредитна спілка «Хосен» протягом 17 років,
допомагаючи людям, надала кредити понад
9 тисячам осіб, чесно і вчасно виплачує вкладникам щомісяця відсотки, а 8 травня в урочистій атмосфері провела щорічні 17 загальні збори.
За сумлінну працю в масштабах України серед малих підприємств по напрямку «Надання
кредитів» кредитну спілку «Хосен» визнано
«Підприємством року-2012».
Мар’яна Зайцева, член кредитної спілки
«Хосен» 17 років, фінансовий працівник: «Мені
спілка допомагала постійно, упродовж майже
двох десятиліть. Дякуючи спілці, має роботу
мій син — зміг організувати свій бізнес. А я змогла кілька разів поїхати до Баку, до дочки, побути з онуками. Взагалі все, що пов’язано з розвитком моєї сім’ї, пов’язано зі спілкою «Хосен». Без
неї я не могла б стільки побачити і досягти
того, що вдалося. Тут завжди доброзичливі працівники, які готові допомогти, проконсультувати. Колектив дуже хороший, тому бажаю їм і
подальших успіхів. Справа, що вони роблять, —
дуже важлива й потрібна. У наш час молоді, яка
не має допомоги від батьків, важко відкрити
власну справу, купити житло чи кудись поїхати. Тому позитив від роботи КС «Хосен» важко
навіть виразити словами».
Володимир
Задорожний,
член
спілки
«Хосен», професор: «Наразі я отримую просто
людське задоволення — не тільки в фінансовому
вигляді, а й у моральному — від спілкування
з членами спілки. Тут мої друзі й колеги, родина.
Я довіряю правлінню спілки. А мотиви довіри
ті ж самі, про які я вже говорив: не тільки фінансова грамотність керівництва, а і моральний аспект. До слова, наша українська діаспора,
починаючи з ХХ століття, саме завдяки креди-

тним спілкам, об’єднавшись у США, Канаді, Бразилії, змогла вижити. Бо вони довіряли один одному. І на цьому базувалася робота. На жаль, сьогодні в Україні є псевдоспілки, які обкрадають
людей, просто знущаються з вчителів, лікарів,
простих людей, які їм довіряють. Це крадії, виховані минулою системою. Натомість «Хосен» об’єднує понад 8 500 членів, котрі довіряють один
одному та співпрацюють. Наша спілка не здатна на якісь негідні речі, бо вона об’єднує моральних людей — і в керівництві, і безпосередньо
серед членів спілки. При чому, це не мільйонери,
а прості люди. А ресурс спілки — зароблені гроші
вчителя, лікаря, викладача, службовця».
Ганна Дуркота, член кредитної спілки
«Хосен»: «Ми з чоловіком є членами спілки вже
5 років. Це прекрасний жіночий колектив, який
викликає тільки довіру до себе. Під умілим керівництвом Марії Зілгалової вони справді приносять
тільки хосен для людей. Назва спілки відповідає її
діяльності, і це відчувається в спілкуванні, у конкретних результатах роботи, у приверненні
нових членів спілки. Тому рекомендуємо «Хосен»
до співпраці своїм знайомим, друзям, родині.
І в майбутньому радитимемо співпрацювати із
спілкою».
Іван Яцкович, член кредитної спілки «Хосен»:
«Я вже 12 років зберігаю гроші на депозиті й
щомісячно забираю відсотки. Я особисто задоволений співпрацею. Робота кредитної спілка проводиться на належному рівні. Завжди можна
з’ясувати будь-яке питання — у любий час,
любий день. Завжди порадять, повідомлять про
законодавчі зміни тощо. Звідси й довіра до установи. Ніколи не було затримки з виплатою відсотків. Це дуже важливо, адже зарплати сьогодні
невисокі, натомість кредитна спілка дає змогу
зібрати кошти та примножити їх».

Марія ЗІЛГАЛОВА,
голова правління кредитної спілки «Хосен»:
— У спілці створені умови та довірливі відносини між членами спілки, тому люди почувають себе тут безпечно, як вдома.
Закликаю людей: не купуйтеся на дешеві обіцянки, звертайтеся
до нас за отриманням надійних фінансових послуг, вирішуйте свої
проблеми через нашу допомогу. Будьте активними, майте свою активну позицію, не будьте пасивними споживачами фінансових послуг, відповідально ставтеся до своїх грошових заощаджень, бо високий відсоток на заощадження не гарантує примноження та повернення ваших грошей.
45

У виданні «ВІСНИК КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ: аналітично-інформаційний додаток»,
спецвипуску № 15/Квітень 2013 року,
була допущена редакційна помилка: на стор. 46—48 опублікований аудиторський висновок кредитної
спілки «Галицька» замість аудиторського висновку кредитної спілки «Галичина». Редакція приносить
свої вибачення КС «Галичина» за допущену помилку.
Нижче розміщено аудиторський висновок кредитної спілки «Галичина» за 2012 рік.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АВС
АВС--ЦЕНТР»
ЦЕНТР
Свідоцтво АПУ про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
№ 2437 від 26.01.2001 р.
2012-1-033

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності Кредитної спілки «Галичина»
за рік, що закінчився 31.12.2012 р.

Членам Кредитної спілки «Галичина»
Іншим можливим користувачам фінансової звітності
Кредитної спілки «Галичина»
Аудитор - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АВС – Центр» провів аудит доданої до цього висновку (звіту) фінансової звітності Кредитної спілки
«Галичина» (надалі – кредитна спілка), яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року і складені
за результатами діяльності у 2012 році звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів,
звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Відповідальність правління за фінансову звітність
Правління кредитної спілки несе відповідальність за складання і достовірне подання означеної фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і прийнятих в Україні положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за впровадження такого внутрішнього контролю, який він визначає необхідним для забезпечення складання
фінансової звітності, вільної від суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо означеної звітності на основі результатів проведеного ним аудиту. Аудит проведений відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора,
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень річної звітності внаслідок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються
складання та достовірного подання кредитною спілкою фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом,
та оцінку загального подання річної звітності.
Аудитор вважає, що ним отримані достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки.
Висловлення думки
На думку аудитора, фінансова звітність Кредитної спілки «Галичина» за рік, що закінчився
31 грудня 2012 року, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та прийнятих в Україні положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Аудитор
Директор ТОВ «Аудиторська фірма «АВС - Центр»
(сертифікат аудитора серії А № 004335 від 29.09.2000 р.,
свідоцтво ДКРРФПУ серії А № 000714 від 22.10.2009 р.) ___________________Н.І.Тімуш
25 квітня 2013 року
Адреса Аудитора:
03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 71/б; телефон – (044)495-19-78
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