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НОВИНИ ТА ПОДІЇ
Кредитні спілки-учасники ПЗВ отримують додаткові довгострокові ресурси

26

лютого цього року було підписано кредитний договір
мі ж фі н а нс ово ю к омп ан і є ю
«Ойкокредит-Україна» та комерційним банком «Ерсте Банк» (який є
дочірнім банком австрійського банку «Ерсте банк») про надання компанії «Ойкокредит-Україна» кредитної
лінії на суму 6 млн виключною для
кредитування кредитних спілок. Таким чином, загальна сума доступних
кредитних ресурсів для кредитних
спілок-учасників ПЗВ зростає до 19
млн грн.
Як відомо, з 11 листопада 2008
року Об'єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів» на договірних засадах співпрацює з міжнародним кредитним кооперативом

«Ойкокредит» (Нідерланди) та його
дочірньою фінансовою компанією
«Ойкокредит-Україна».
Основним напрямом співпраці є
гривневе середньострокове кредитування кредитних спілок з боку
компанії «Ойкокредит-Україна». Відповідно до досягнутих домовленостей, враховуючи наявність у
«Програми захисту вкладів» налагодженої системи оцінки ризиків і моніторингу учасників, компанія
«Ойкокредит-Україна» ухвалила рішення про кредитування виключно
кредитних спілок, які є учасниками
ПЗВ. Наразі кредитні спілкиучасники ПЗВ отримали від ФК
«Ойкокредит-Україна» кредитів на
загальну суму 10 млн грн на строк

від 13 до 36 місяців, крім того, додаткового затверджено до видачі
кредити на суму 3 млн грн.
ОКС «Програма захисту вкладів»
вважає важливим напрацювання
позитивної кредитної історії й досвіду роботи кредитних спілок України
з іноземними кредиторами. У зв'язку з цим, паралельно продовжується
робота по опрацюванню спільних
фінансових програм також із комерційним банком «Фольксбанк» (належить міжнародному інвестиційному Volksbank Internationalхолдингу систем кооперативних банків Німеччини, Австрії та Франції) і
м і ж н а р о д н о ю м і к р о ф і н а н с овою компанією Симбіотикс» (Швейцарія).

Учасники ПЗВ отримали можливість співпрацювати
з «Українським бюро кредитних історій» на особливих умовах

В

раховуючи позитивний результат співпраці деяких учасників
«Програми захисту вкладів» (ПЗВ) з
«Українським бюро кредитних історій» (УБКІ), було досягнуто домовленість відповідно до якої:
протягом січня 2010 року кредитні спілки-учасники ПЗВ, які перебувають на стадії прийняття рішення
щодо доцільності співпраці з УБКІ,
отримали змогу власноруч безкоштовно протестувати систему перевірки кредитних історій осіб, котрі подали заяви на кредит;
з січня 2010 року УБКІ веде консолідований облік інформації, отриманої від кредитних спілокучасників ПЗВ; такий облік дасть
змогу здешевити вартість співпраці
учасників ПЗВ з УБКІ.
Як зазначили в «Українському бюро кредитних історій», ПЗВ та УБКІ в
своїй діяльності мають спільну мету
— забезпечити стабільну роботу кре-

дитної системи та захистити вкладників від таких негативних факторів,
як шахрайство, зростання простроченої заборгованості тощо. ПЗВ надає комплекс заходів, що забезпечують стабільність і захист кредитної
спілки та її членів. УБКІ — це установа, яка надає інформаційний ресурс, завдяки чому можливе ефективне, швидке, вчасне реагування та
прийняття потрібного рішення.
Таким чином, в УБКІ вважають,
що співпраця «Українського бюро
кредитних історій» і «Програми захисту вкладів» забезпечить подвійний
захист кредитної спілки-партнера та
додасть впевненості в діях.
Співпраця «Програми захисту
вкладів» й «Українського бюро кредитних історій» полягає у взаємодії,
яка містить:
підтримку кредитних спілок-членів
ПЗВ;
надання інформації з бази даних
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УБКІ про кредитні зобов’язання суб’єктів кредитних історій;
надання додаткових даних про
суб’єкт (фото, перевірка паспортних
даних, тощо).
З початку спільної роботи ПЗВ та
УБКІ 14 кредитних спілок-учасників
ПЗВ вже підписали договір й отримують інформацію з УБКІ.
Вже сьогодні кредитні спілки, які є
учасниками ПЗВ і партнерами УБКІ,
отримали близько 700 стандартних
кредитних звітів. Це, у свою чергу,
забезпечило зниження вартості одного кредитного звіту на 15 %.
Основною умовою, що передбачена діючим законодавством України, для передачі й отримання інформації з бази даних УБКІ, є наявність
згоди позичальника. Нажаль, неарзі
не всі фінансові установи, які мають
бажання співпраці з УБКІ, отримали
цей дозвіл і мають право на передачу в бюро кредитної історії позича-
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льника. У зв’язку з цим, «Українське
бюро кредитних історій» намагається передати партнерам свій досвід
щодо оформлення та процедури

отримання письмового дозволу суб’єкта кредитної історії. Нагадаємо,
ТОВ «Українське бюро кредитних
історій» було створено ЗАТ КБ

«ПриватБанк» спільно з іноземною
компанією «БікОптима Лімітед». Детал ьн а і н фор м аці я н а сайті www.ubki.com.ua.

Проблеми українських кредитних спілок обговорювали
на міжнародному рівні

В

ітчизняна система кредитних
спілок зараз переживає наслідки фінансової кризи 2008—2009
років.
Власне криза виявила на українському ринку кредитних спілок певні
проблеми, з якими наразі намагаються розібратися й на найвищому
державному рівні, і безпосередньо
представники сектору. У цьому свою
допомогу пропонують нам й іноземні
колеги.
Так
з
22
до 26 лютого 2010 року в Україні
з офіційним візитом перебували представницькі делегації трьох
країн: Киргизстану, Литви та Німеччини. Зокрема до складу делегацій
увійшли:
 Салтанат Алибаєва, член правління Національного банку Киргизької республіки;
 Казімієрас Рамонас, директор
департаменту з нагляду за кредитними спілками, Центральний
банк Литви;

 Сігітас Бубніс, директор і голова
правління, Центральна кредитна
спілка Литви;
 Марк Дітріх, начальник департаменту Фонду гарантування вкладів при Національній асоціації
німецьких народних банків і банків «Райффайзен»;
 Тілєк Ашімов, президент Національної асоціації кредитних спілок і
кооперативів Киргизстану;
 Вольфганг Саломо, старший експерт, Німецька Кооперативна
Асоціація «Райффайзен»;
 Крістоф Плесов, координатор
проектів технічної допомоги, Німецька Кооперативна Асоціація
«Райффайзен».
Протягом тижня представники
системи кредитних спілок і регуляторів ринків кредитних спілок зазначених країн провели робочі зустрічі з
українськими колегами.
Зокрема, за результатами переговорів представники однієї з кредит-

Підписання договору про співпрацю
в кредитній спілці «Анісія», м. Львів.
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них спілок Киргизстану 22 лютого
під час перебування киргизької делегації у Львові, підписали договір
про співпрацю з керівництвом кредитної спілки «Анісія» (м. Львів), а 25
лютого в Києві відбулося підписання
Меморандуму про співпрацю між
Національним Союзом кредитних
спілок і кооперативів Киргизстану й
Об’єднанням
кредитних
спілок
«Програма захисту вкладів».
25 лютого, в Києві, у приміщенні
Посольства Федеративної республіки Німеччина, за участі представницьких делегацій Киргизстану, Литви
та Німеччини, відбулася центральна
подія цього тижня — міжнародна
конференція «Напрями забезпечення стабільності системи кредитної
кооперації».
Крім представників іноземних
делегацій, у конференції взяли
участь представники Секретаріату
Президента України, Секретаріату
Кабінету Міністрів України, Секрета-

Підписання меморандуму про співпрацю між
«Програмою захисту вкладів» і Національним Союзом
кредитних спілок і кооперативів Киргизстану.
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Під час міжнародної конференції, 25 лютого 2010 року.

ріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської
діяльності, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України, Мінекономіки, Мінфіну,
Мінюсту, Національного банку України, Світового банку, Німецького банку реконструкції та розвитку, Німецько-українського фонду, Німецького товариства технічного співробітництва (GTZ), Канадського програми зміцнення кредитних спілок
України, CIDA, ТАСІS, USAID, Міжнародної організації праці (ILO), фінансової компанії «Ойкокредит Україна», експерти.
Український ринок кредитних спілок представляли президент Об’єднання кредитних спілок «Програма
захитсу вкладів», радник правління
Всеукраїнської асоціації кредитних
спілок Андрій Оленчик, голова правління Об’єднання кредитних спілок
«Програма захитсу вкладів» (ПЗВ)
Іван Вишневський, президент Національної асоціації кредитних спілок
України Петро Козинець, віцепрезидент Національної асоціації кредитних спілок України Катерина Калустова, голова правління кредитної
спілки «Анісія» Володимир Сидоровський, голова правління кредитної
спілки «Калина» Олег Луцишин.
У рамках конференції відбулася
професійна дискусія й обмін досвідом з найактуальніших для кредитних спілок питань. Зокрема перший

блок конференції (модератор блоку — Андрій Оленчик, президент
Об’єднання
кредитних
спілок
«Програма захисту вкладів») було
присвячено темі формування ефективної системи державного регулювання як основи для забезпечення
стабільності системи кредитної кооперації.
У цьому блоці Галина Третьякова,
член Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України — директор департаменту тимчасового адміністрування фінансовокредитних установ, розповіла про
діяльність регулятора, нормативноправову базу, що регулює діяльність
кредитних спілок в Україні, представила показники українських кредитних спілок протягом останніх п’яти
років і пояснила причини кризи в
сфері кредитних спілок в Україні.
У свою чергу Саматбек Джумашев, представник Національного
банку Киргизстану, розповів про
нагляд за кредитними спілками в
його країні, зупинившись при цьому
на середньостроковій стратегії розвитку мікрофінансування на 2006—
2010 роки, навівши статистику щодо кількості небанківських фінансових установ у Киргизській Республіці, у тому числі кредитних спілок.
Крім того, пан Саматбек Джумашев
представив інформацію про принципи створення й розвитку кредитних
спілок у Киргизстані.
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Також у першому блоці виступав
Казімієрас Рамонас, директор департаменту з нагляду за кредитними
спілками Центрального банку Литви.
Власне, він зупинився на таких основних питаннях: контроль за діяльністю кредитних спілок Литви, основи діяльності литовських кредитних
спілок, функції Центральної кредитної спілки Литви, ліцензування кредитних спілок, нормативи, що обмежують ризики діяльності кредитних
спілок, нагляд за діяльністю кредитних спілок, динаміка зростання системи кредитних спілок.
Ділилися досвідом і німецькі колеги. Зокрема, Марк Дітрих, начальник департаменту фонду гарантування вкладів при Німецькій асоціації народних банків і банків
«Райффайзен», говорив про напрямки забезпечення стабільності системи кредитної кооперації. При цьому
він розповів про роль асоціації, яку
представляв на конференції, у системі кредитної кооперації Німеччини.
Другий блок (модератор — Анна
Гамбург, керівник проекту Німецької
кооперативної
асоціації
«Райффайзен» (DGRV), спільного
проекту GTZ і DGRV за фінансування
Німецького Федерального Уряду
«Підтримка фінансової діяльності на
селі в Україні») було присвячено
особливостям запровадження системи гарантування членів кредитних
спілок і створення ефективного самоконтролю для підвищення довіри
населення до сектору кредитних
спілок.
У рамках цієї теми Андрій Оленчик, президент Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів», зупинився на формуванні системи гарантування вкладів членів
кредитних спілок в Україні.
Галина Третьякова, член Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України — директор департаменту тимчасового адміністрування
фінансово-кредитних
установ, пояснила учасникам конференції ставлення українського
регулятора до створення фонду гарантування вкладів і саморегулювання на ринку кредитних спілок
України.
Сігітас Бубніс, директор Центральної кредитної спілки Литви, розповів
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про впровадження в їхній країні
системи гарантування вкладів членів кредитних спілок і створення
ефективного саморегулювання для
підвищення довіри до кредитної
кооперації.
Іван Вишневський, голова правління Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів», представив діяльність «Програми захисту
вкладів» й звернув увагу присутніх
на те, як саме об’єднання контролює своїх членів.
Петро Козинець, президент Національної асоціації кредитних спілок
України, пояснив присутнім, чим
займається його асоціація.
Зі свого боку Марк Дітріх, начальник департаменту Фонду гарантування вкладів при Національній
асоціації німецьких народних банків
і банків «Райффайзен», зробив огляд
системи захисту вкладів у Німеччині.
Під час третього, заключного, блоку конференції (модератор блоку —
Сергій Хоружий, радник проекту
GTZ/DGRV «Підтримка фінансової
діяльності на селі в Україні») піднімали тему, що наразі є однією з найбільш суперечливих для українського ринку кредитних спілок, — підтримка ліквідності й рефінансування
кредитних кооперативів і шляхи їх
інтеграції в фінансову систему.
З відповідним баченням аспектів,
що охоплює зазначена тема, висловилися Галина Третьякова, член
Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України —

Делегація з Киргизстану в офісі «Програми захисту вкладів».

директор департаменту тимчасового
адміністрування
фінансовокредитних установ, Андрій Оленчик,
президент Об’єднання кредитних
спілок «Програма захисту вкладів»,
Сігітас Бубніс, директор і голова
правління, Центральна кредитна
спілка Литви, Тілєк Ашімов, президент Національної асоціації кредитних спілок і кооперативів Киргизстану, Вольфганг Саломо, старший експерт, Німецька Кооперативна Асоціація «Райффайзен».
Власне крім традиційного для цієї
конференції, чотирьохстороннього,

обговорення теми третього блоку,
активну участь у дискусії взяв директор юридичного департаменту Національного банку України Віктор Новіков і консультант Світового банку
Анжела Пригожина.
Суть питання полягала в тому, що
принаймні досі представники різних
секторів фінансового ринку (банківського й кредитних спілок) порізному ставляться до шляхів рефінансування українських кредитних
спілок, на фоні чого й виникають
постійні суперечки. Після жвавої
дискусії учасники конференції дійш-

Представники Німеччини та Литви після конференції продовжили роботу в офісі ПЗВ, 26 лютого 2010 року.
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ли згоди в одному — до рефінансування треба ставитися обережно,
оскільки без вироблення відповідних механізмів і контролю воно не
буде ефективним для ринку кредитних спілок.
Отже, завдяки конструктивному
діалогу, який був невід’ємною частиною цього заходу, представники
чотирьох країн змогли не тільки обмінятися досвідом, а й почерпнути
для себе багато корисної інформації, подискутувати на найболючіші
для кредитних спілок теми.

Зауваження ПЗВ і ВАКС
щодо Ліцензійних умов
провадження діяльності
кредитних спілок
ОКС «Програма захисту вкладів» і
ВАКС 1 лютого цього року своїм листом надали Держфінпослуг
зауваження до проекту розпорядження «Про затвердження змін до

Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання
фінансових послуг» в частині необхідності врегулювання деяких питань щодо процедури отримання
кредитними спілками нових безстрокових ліцензій, з урахуванням
проекту розпорядження «Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від
29.12.2003 № 188 «Про встановлення плати за видачу ліцензій».

Організаторами конференції виступили Посольство Федеративної
республіки Німеччина, Німецьке
Товариство Технічного співробітництва (GTZ) і Німецька Кооперативна
Асоціація «Райффайзен» (DGRV).
26 лютого роботу продовжили в
офісі Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів» — Сігітас
Бубніс, Марк Дітріх, Вольфганг Саломо і Крістоф Плесов разом із працівниками ПЗВ аналізували різноманітні аспекти побудови ефективної системи саморегулюівння і підтримання фінансової стабільності кредитних кооперативів.
За результатами конференції й
проведених переговорів буде вироблено рекомендації органам законодавчої та виконавчої влади України з проведення подальших реформ
національного ринку взаємного кредитування.
Детальніше про візит іноземних
колег до України, а також про міжнародну конференцію читайте на
сторінках цього й наступних випусків «Вісника кредитної кооперації:
Новини й аналітика».
Зокрема, у цьому випуску, на
сторінці 22 розміщено першу
статтю — «Як українські кредитні
спілки представляли на міжнародному рівні».
Свої побажання, пропозиції й
зауваження щодо матеріалів
видання надсилайте
на адресу редакції:
visnyk@pzv.net.ua

«Вісник кредитної кооперації: Новини й аналітика»
До змісту
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Пропозиції щодо внесення змін
до Закону України «Про
податок з доходів фізичних осіб»
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О

б’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів» і
Всеукраїнська асоціація кредитних
спілок 26 січня 2010 року направили до Держфінпослуг, Держпідприємництва й Міністерства юстиції
України лист, в якому виклали свої

пропозиції щодо проекту Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про податок з доходів
фізичних осіб».
У свою чергу Держпідприємництво надало свою відповідь на цей
лист.

Січень — лютий 2010
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«Вісник кредитної кооперації: Новини й аналітика»
До змісту
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Загальні збори
учасників «Програми захисту вкладів»

Під час загальних зборів «Програми захисту вкладів», м. Київ

24

лютого відбулися чергові
загальні збори учасників
«Програми захисту вкладів».
На даних зборах було розглянуто
такі питання:
1. Звіт Ради Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту
вкладів».
2. Звіт Президента Об’єднання
кредитних спілок «Програма захисту вкладів».
3. Звіт Правління Об’єднання
кредитних спілок «Програма захисту вкладів».
4. Звіт Ревізійного комітету Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів».
5. Внесення змін до внутрішніх
положень Об’єднання кредитних
спілок «Програма захисту вкладів».
6. Внесення змін до Статуту Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів».
7. Обговорення плану розвитку
Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів» на
2010 рік.
Звіт Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів» за 2009
рік можна переглянути тут.

Розширене засідання правління Всеукраїнської асоціації кредитних спілок

Під час засідання правління Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, м. Київ
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лютого 2010 року відбулося
розширене засідання правління
ВАКС, участь в якому взяли, крім
членів правління ВАКС, представники місцевих асоціацій кредитних
спілок. На початку засідання голова

правління ВАКС Галина Шатирко
поінформувала про зміни в складі
правління ВАКС, які нещодавно відбулися: членом правління ВАКС від
Ліги кредитних спілок Черкащини
обраний Крот Сергій Васильович

«Вісник кредитної кооперації: Новини й аналітика»
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(КС «Добробут», м. Червона Слобода); від Херсонської асоціації кредитних спілок членом правління ВАКС
обрано Синюка Олександра Дмитровича (КС «Народна довіра», м.
Херсон).
Порядок денний засідання правління ВАКС був такий:
1. Переобрання секретаря правління ВАКС.
2. Про політичну та регуляторну
ситуацію, що склалася останнім часом навколо ринку кредитних спілок, і можливі заходи протидії існуючим системним ризикам.
3. Про офіційну позицію ВАКС
щодо ініційованого Урядом внесення змін до Концепції розвитку системи кредитної кооперації та доцільності подальшого опрацювання законопроектів 2256, 3265 і 6010 у
2010 році.
4. Про офіційну позицію ВАКС
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щодо механізмів рефінансування
діяльності кредитних спілок.
5. Розгляд заяви КС «Слобожанська» (м. Харків) щодо вступу до
ВАКС.
6. Розгляд заяви КС «Запоріжжя» (м. Запоріжжя) про вихід з
ВАКС.
7.
Різне.
У ході свого засідання Правління
ухвалило такі рішення:
Секретарем правління обрати
Романенко Тетяну Вікторівну. Задовольнити заяву кредитної спілки
«Слобожанська» про вступ до ВАКС.

Задовольнити заяву кредитної
спілки «Запоріжжя» про вихід з
ВАКС.
Взяти до відома інформацію про
політичну та регуляторну ситуацію,
що склалася останнім часом навколо ринку кредитних спілок, та про
можливі заходи протидії існуючим
системним ризикам.
З докладними рішеннями з третього та четвертого питань пропонуємо
ознайомитися у витязі з протоколу
засідання правління ВАКС від
05.02.2010 р.

Сігітас Бубніс війшов до складу Дорадчого комітету
«Програми захисту вкладів»

Г

олова правління Центральної
кредитної спілки Литви, президент всесвітнього об’єднання кредитних спілок Proxfin, Сігітас Бубніс
прийняв пропозицію «Програми
захисту вкладів» і погодився увійти
до складу Дорадчого комітету ОКС
«Програма захисту вкладів».
«Для мене це велика честь і відповідальність», — зазначив пан Сігітас
у своєму листі-відповіді.
Керівництво «Програми захисту
вкладів» запропонувало пану Сігітасу увійти до складу Дорадчого комітету, з огляду на його досвід роботи,
нестандартний та інноваційний підхід до вирішення проблем кредитної
кооперації Литви.
Нагадаємо, що Дорадчий комітет
ПЗВ є дорадчим органом, який створює рада ПЗВ, і він функціонує при
раді з метою:
 розробки пропозицій щодо політики діяльності Об’єднання;
 сприяння формуванню наукових і методологічних засад функціонування системи стабілізації фінансово-господарського становища
кредитних спілок;
 проведення аналізу стану, проблем та тенденцій розвитку ринку
кредитної кооперації в частині впливу на фінансову стабільність кредитних спілок;
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прогнозування процесів у сфері
функціонування системи кредитної
кооперації.
Основними завданнями Дорадчого комітету є підготовка рекомендацій Раді Об’єднання щодо стратегії
розвитку, ефективності роботи Об’єднання (згідно предмету та мети
його діяльності) на підставі:
 опрацювання проектів державних програм, заходів та актів законодавства щодо функціонування та
розвитку системи кредитної кооперації;
 проведення експертиз проектів
нормативно-правових актів, які можуть вплинути на систему кредитної
кооперації;
 здійснення аналізу стану, проблем та тенденцій розвитку системи
кредитної кооперації;
 розробки пропозицій та/або
рекомендацій до планів діяльності
Об’єднання.
проведення аналізу стану та проблем розвитку системи кредитної
кооперації, системних, організаційних та економічних складових цього
процесу.
Зараз членами Дорадчого комітету Програми захисту вкладів є:
 Боббі Маквей — член Ради директорів Централі кредитних спілок

Зміни в складі
учасників «Програми
захисту вкладів»

11

січня 2010 року рада
«Програми захисту вкладів»
ухвалила рішення надати статус асоційованого учасника «Програми
захисту вкладів» кредитній спілці
«Авангард» (м. Севастополь, АР
Крим); 4 лютого 2010 року — надати статус асоційованого учасника
«Програми захисту вкладів» кредитній спілці «Самопоміч» (м. Броди,
Львівська обл.), а також виключити з
учасників «Програми захисту вкладів» кредитну спілку «Кредит-Сервіс» (місто Херсон) у зв'язку з поданою заявою.

Канади, в минулому – президент
Всесвітньої ради кредитних спілок;
 Гжегош Бєрецький — Президент
Каси Крайової (Польща), скарбник
Всесвітньої ради кредитних спілок;
 Енді Поправа — президент і головний виконавчий директор Корпорації страхування депозитів провінції Онтаріо (Канада), який очолює
Світову мережу регуляторів кредитних спілок;
 Пол Армбрустер — начальник
відділу міжнародних зв’язків та розвитку Райфайзенсоюзу Німеччини;
 Боднар Отто — виконавчий директор OTIVA (Угорщина);
 Богдан Козій — генеральний
директор Канадської програми зміцнення кредитних спілок в Україні;
Кеннет М. Сміт — керівник усіх
Проектів ACDI/VOCA в Російській
Федерації та співголова Наглядового комітету російсько-американської
кредитної програми (RAL).
Довідка
Сігітас Бубніс — голова правління
Центральної кредитної спілки Литви
(ЦКСЛ).
Освіта:
 диплом Certified Accoutant
(Литовська Асоціація бухгалтерів і
аудиторів);
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 MSc. в галузі бізнесу та комп’ю-

терних наук — Університет Вітаутаса
Великого, Каунас, Литва;
 B.Sc. у галузі управління бізнесом і комп’ютерних наук — Університету Вітаутаса Великого, Каунас,
Литва.
Основні напрями діяльності
ЦКСЛ:
 планування діяльності та управління Центральною кредитною спілкою Литви (26 співробітників; активи 38 млн євро), а також управління
литовською мережею кредитних
спілок (61 кредитна спілка, 110 філій, 430 співробітників; активи 220
млн євро);
 створення, розвиток і управління мережею литовських кредитних
спілок — кредитні спілки, Литовська
асоціація кредитних спілок і Центра-

льна кредитна спілка Литви;
 підтримання фінансової, ІТсистеми, маркетинг, навчання, надання електронних послуг, нагляд за
кредитними спілками та правова
діяльність відомства, управління
ліквідністю й стабілізаційним фондом;
 розробка й впровадження нових продуктів, зокрема MasterCard/
Maestro платіжних карт, інтернетбанкінг, зміна комп’ютеризованої
системи обліку, встановлення з’єднання з SEPA (Single європейської
платіжної зони);
 розширення ринкових позицій,
залучення й управління консорціумними та суборднинованими кредитами Ойкокредит (Нідерланди), CoopEst (Бельгія), Credit coopératif
(Франція);

Фінансовим установам заборонять
в односторонньому порядку
збільшувати розміри процентів
й інших платежів

В

ідповідно до Проекту закону,
зміни вносяться в статтю 10561 Цивільного кодексу України та
встановлюють заборону збільшення
банком або іншою фінансовою установою розміру процентів, встановлених договором, в односторонньому порядку.
Умова договору щодо права банку
або іншої фінансової установи змінювати розмір процентів в односторонньому порядку є нікчемною.
Також, згідно з Проектом закону,
зміни вносяться в статтю 6 Закону
України «Про фінансові послуги та
державнерегулювання ринків фінансових послуг», що містить положення щодо договору про надання
фінансових послуг, шляхом доповнення її двома новими частинами
такого змісту:
«2. Фінансовим установам забороняється в односторонньому порядку збільшувати розмір процент-

ної ставки або інших платежів, передбачених кредитним договором
або графіком погашення боргу, за
винятком випадків встановлених
законом.
3. Фінансовим установам забороняється вимагати дострокового погашення несплаченої частини боргу
за кредитом та розривати в односторонньому порядку укладені кредитні
договори, у разі не згоди позичальника із пропозицією фінансової
установи збільшити процентну ставку або інший платіж, передбачений
кредитним договором або графіком
погашення боргу».
З повним текстом Проекту закону
можна ознайомитися на офіційному
сайті Верховної Ради України.
Після підписання Закону Президентом України буде надано відповідні
роз’яснення юридичної служби Об’єднання кредитних спілок «Програми
захисту вкладів».

«Вісник кредитної кооперації: Новини й аналітика»
До змісту

 надання пропозицій та застосування змін до закону Литовської
кредитні спілки, Центральної кредитної спілки Литви законодавством,
участь у робочих групах з поправками про страхування внесків, платежів і законах споживчого кредитування;
 тісні робочі контакти з Фондом
Rabobank (Нідерланди), «Ойкокредит» (Нідерланди), CoopEst
(Бельгія), Credit coopératif (Франція),
Proxfin (Канада, Woldwide), з міжнародного розвит ку Дежарден
(Канада), Центральним банком Литви, Міністерством фінансів, Державним депозитним страховим фондом,
аудиторською компанією PricewaterhouseCoopers і багатьма фінансовими кооперативами в Азії, Африці,
Латинській Америці, Східній Європі
та колишніх радянських республіках.

ООН оголосив 2012 рік
Міжнародним
роком кооперації

У

резолюції № 64.136, прийнятій
18 грудня, Асамблея зазначила,
що кооперативи сприяють зменшенню бідності, створенню робочих
місць і соціальній інтеграції.
Кооперативний сектор у світі налічує 800 млн членів у 100 країнах і
приблизно 100 млн робочих місць.
Обсяг охоплення людей кооперацією демонструють такі приклади:
 Під егідою Світової ради кредитних спілок 49 000 кредитних спілок
обслуговують 177 млн членів у 96
країнах, у той час як 4 200 банків
Європейської асоціації кооперативних банків обслуговують 149 млн
клієнтів.
 Сільськогосподарські кооперативи виробляють 80—99 % молока в
Норвегії, Новій Зеландії та Сполучених Штатах Америки; 71 % рибної
промисловості в Республіці Кореї та
40 % сільського господарства в Бразилії належить кооперативам.
 Електропостачальні кооперативи відіграють ключову роль у сільсь12
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кій місцевості. У Бангладеші сільські
електропостачальні кооперативи
обслуговують 28 млн людей.
У США 900 сільських електропостачальних кооперативів обслуговують 37 млн людей і володіють половиною електричних розподільних
ліній у країні.

ООН оголошує міжнародні роки,
щоб привернути увагу до основних
проблем і заохотити до дій. Під час
Року кооперації будуть проведені
регіональні конференції, присвячені
підняттю рівня обізнаності населення про кооперацію, пошуку шляхів
збільшення внеску, який кооперативи роблять у соціально-економічний

НОВИНИ
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

розвиток; також ці конференції
сприятимуть створенню сприятливої
нормативно-правової бази для діяльності кооперативів.
Будуть запропоновані поточні дослідницькі задачі, а країни-члени ООН
повинні будуть створити національні
комітети, які відповідатимуть за намічені на рік кооперації заходи.

ЕКСПЕРТ РУБРИКИ

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
РОЗГЛЯНУЛА ПРОЕКТ ЗАКОНУ
УКРАЇНИ «ПРО ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК»
На пленарному засіданні Верховної Ради України, 21 січня 2010 р.,
у першому читанні було розглянуто
проект Закону України «Про Фонд
гарантування вкладів кредитних
спілок» (№ 3265). Результати розгляду такі:
 Про взяття проекту закону за
основу рішення не прийнято.
Взяття проекту закону за основу
здебільшого не підтримали представники фракції Партії Регіонів і
фракції Комуністичної партії
України.
 Більшістю голосів прийнято
рішення про направлення проекту закону на повторне перше
читання. Детальніше з хронологією проведення пленарного засідання та результатами голосування можна ознайомитися на
офіційному сайті Верховної Ради
України.
Законопроектом встановлено засади функціонування Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок, порядок відшкодування вкладів
членів кредитних спілок учасників
(тимчасових учасників) Фонду, а
також регулюються відносини між
13
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Фондом, Кабінетом Міністрів України й уповноваженим органом з регулювання ринків фінансових послуг.
Відповідно до законопроекту Фонд
є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління в сфері гарантування вкладів членів кредитних спілок.
У своїй діяльності Фонд керується
Конституцією України, чинним законодавством і діє на підставі Положення про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок, що затверджує Кабінет Міністрів України
й уповноважений орган.
Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча
дирекція.
Законопроект містить положення
щодо повноважень керівних органів
Фонду.
Відповідно до законопроекту учасниками Фонду гарантування вкладів
членів кредитних спілок є кредитні
спілки, які включені до державного
реєстру фінансових установ, який
веде уповноважений орган, і мають
ліцензію на здійснення діяльності по
залученню внесків (вкладів) членів
кредитної спілки на депозитні рахунки.
Участь у Фонді кредитних спілок є
обов’язковою. Фонд видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обо-

Надія ВОЛОТОВСЬКА,
юрист
Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів»

в’язковими до виконання учасниками Фонду. З метою забезпечення
захищеності вкладів членів кредитних спілок Фонд відповідно до визначеного ним порядку встановлює
для учасників Фонду обов’язкові
стандарти — вимоги до учасників
щодо їхнього членства в Фонді, які
встановлюються нормативно-правовими актами Фонду.
Законопроект містить положення
щодо порядку подання звітності Фонду, порядку формування коштів
Фонду та використання коштів Фонду на використання коштів за вкладами.

Січень — лютий 2010
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ВЕРХОВНА РАДА РОЗГЛЯНУЛА
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ
УКРАЇНИ «ПРО ПРОТИДІЮ
ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ)
ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ
ШЛЯХОМ» (№ 3062)
У ході пленарного засідання ВРУ
було розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом» з пропозиціями
Президента України від 8 грудня
2009 р.
За результатами розгляду ухвалено рішення про направлення законопроекту на доопрацювання до
комітету.
Проектом Закону України «Про
внесення змін до Закону України
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (нова редакція), зокрема, передбачено:
 розширення переліку СПФМ
(ріелтори, адвокати, нотаріуси тощо);

 розширення переліку СДФМ
(Мінюст, Мінфін, Мінекономіки
тощо);
 збільшення тлумачення термінології, а саме визначення поняття «неподання інформації», «політичні діячі» тощо;
 вдосконалений підхід до проведення внутрішнього фінансового
моніторингу;
 конкретизовані обов’язки
СПФМ та органів державної влади;
 запровадження механізму зупинення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;
 посилення відповідальності за
порушення положень закону;
 погодження призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового
моніторингу, з СДФМ;
 надання повноваження Держфінмоніторингу щодо притягнення
до адміністративної відповідальності.

ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ
ЗАРЕЄСТРОВАНО
ЗАКОНОПРОЕКТ ЩОДО
СТВОРЕННЯ
САМОРЕГУЛІВНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК
Верховна Рада України 28 січня
2010 р. зареєструвала проект Закону України № 6010 «Про внесення
змін та доповнень до Закону України «Про кредитні спілки» (щодо створення саморегулівної організації
кредитних спілок)».
Законопроектом пропонується
врегулювати питання створення та
функціонування діяльності саморегулівної організації кредитних спілок
України.
Законопроект містить норми щодо
принципів діяльності, статусу та повноважень СРО, джерел фінансування діяльності СРО, порядку взаємодії
СРО та Уповноваженого органу з
регулювання ринків фінансових
послуг.

ОПРИЛЮДНЕНО ПЛАН РОБОТИ ДЕРЖФІНПОСЛУГ НА 2010 РІК

Р

озпорядженням Держфінпослуг
від 15 грудня 2009 р. № 955
затверджено План роботи Держфінпослуг на 2010 рік. Планом, зокрема, передбачено:
Розробка Концептуальних засад
реалізації завдань Комісії:
 З метою вдосконалення процедури внесення інформації про
фінансову установу до Реєстру,
розробка Концепції змін до нормативно-правових актів з питань
внесення інформації про фінансову установу до Державного реєстру фінансових установ.
 З метою вдосконалення та оптимізації процедури державного
регулювання та нагляду за діяльністю небанківських фінансових
установ, розробка Концепції запровадження пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами.
 З метою запровадження систе-

ми пруденційного нагляду, розробка Програми розвитку системи
пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами.
 З метою вдосконалення процедури ліцензування діяльності фінансових установ, розробка Концепції змін до нормативноправових актів з питань ліцензування діяльності фінансових установ.
 З метою вдосконалення державного регулювання діяльності фінансових установ, розробка Концепції змін до нормативноправових актів з питань започаткування діяльності фінансових
установ.
Забезпечення супроводження
проектів законів України, внесених
Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.
Погодження проектів законів

«Вісник кредитної кооперації: Новини й аналітика»
До змісту

України:
1. Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо уточнення визначень «споживач фінансових послуг», «споживчий кредит»,
визначення несправедливих умов
договорів, уточнення вимог до
порядку укладення та умов договорів про надання фінансових послуг, встановлення права споживача протягом обмеженого початкового періоду відмовитися від договору.
2. Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо:
 уточнення вимог до інформування споживачів перед укладенням договорів про надання фінансових послуг;
 запровадження спеціальних
вимог щодо захисту персональних даних споживачів
 фінансових послуг та санкції
за їх порушення.

14
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Погодження проектів актів Кабінету Міністрів України:
Розпорядження «Про внесення
змін до Концепції розвитку системи
кредитної кооперації»;
Розпорядження «Про схвалення
Концепції державної цільової програми інформування громадськості
щодо діяльності фінансових установ,
фінансових послуг, ризиків та переваг, пов’язаних з ними».
Прийняття нормативно-правових
актів Державної комісії з регулюван-

ня ринків фінансових послуг України:
 Про внесення змін до Положення про порядок внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 22 червня
2004 р. за № 1099.
 Про затвердження Положення
про особливості забезпечення
правонаступництва за укладеними
договорами вкладів у разі реорга-

нізації кредитних спілок.
 Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Методичне забезпечення діяльності фінансових установ.
Методичне забезпечення діяльності з державного регулювання ринків фінансових послуг.
Основні заходи міжнародного
співробітництва.

ДЕРЖФІНПОСЛУГ ОПРИЛЮДНИЛА ЗМІНИ ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ
ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ
(З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ
ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ)»
Цим законопроектом пропонується:
1.
Внести зміни до Закону
України «Про податок з доходів
фізичних осіб».
2.
Пункт 4.2.11 статті 4, яка
містить положення щодо загального оподаткованого доходу, після
слова «сума» доповнити словом
«безнадійної»
3. Абзац четвертий пункту 7.2
статті 7 викласти в такій редакції:
«процент на вклад (депозит) члена
кредитної спілки у кредитній спілці»
Пунктом 7.2 статті 7 встановлено
ставку податку у розмірі 5 відсотків від об’єкта оподаткування,
нарахованого податковим агентом.
4. Статтю 9, яка встановлює
особливості нарахування та сплати окремих видів доходів, доповнити новими пунктами 9.13 та
9.14 такого змісту:«9.13. Оподаткування доходів, отриманих фізичними особами у вигляді плати
(процентів), яка розподіляється на
пайові членські внески в кредитній спілці.9.13.1. Податковим агентом платника податку при нарахуванні (виплаті) на його користь
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плати (процентів), яка розподіляється на пайові членські внески в
кредитній спілці, є кредитна спілка.
9.13.2. Кредитна спілка, що виплачує плату (проценти), яка розподіляється на пайові членські
внески в кредитній спілці, платникам цього податку, надає податковому органу у строки, встановлені
законом для податкового кварталу
та за формою, встановленою податковим органом, податковий
розрахунок про нараховану плату
(процентів) та утриманий на неї
податок.
9.13.3. Плата (проценти), яка розподіляється на пайові членські
внески в кредитній спілці, підлягають оподаткуванню за ставкою,
визначеною пунктом 7.2 статті 7
цього Закону.
9.14. Банки та небанківські фінансові установи повинні повідомляти
податкові органи про визнання
позики (кредиту), безнадійною
заборгованістю, строк позовної
давності за якою минув, у формі
та в строки, встановлені для податкового кварталу. У разі невиконання зазначеної вимоги банки та
небанківські фінансові установи
набувають статусу податкового
агента.
Дохід платника податку за безнадійною заборгованістю, строк позовної давності за якою минув,
оподатковується за ставкою, встановленою пунктом 7.1 статті 7
цього Закону».

5. Внести зміни до Закону України «Про кредитні спілки» та слова
«внески (вклади) на депозитні рахунки», «внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки», «внески
(вклади), що знаходяться на депозитних рахунках», «внески (вклади)
членів кредитної спілки на депозитні рахунки» в усіх відмінках замінити словами «вклади (депозити)
членів кредитної спілки» у відповідних відмінках.
6. Установити дату набрання
чинності вищезазначеними змінами до законів з 1 січня 2011 року.
ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ДЕРЖФІНПОСЛУГ СТОСОВНО
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ
ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО
ВПОРЯДКУВАННЯ СИСТЕМИ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА НАГЛЯДУ ЗА РИНКАМИ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Законопроект передбачає внесення змін та доповнень до ряду Законів України, що стосуються регулювання діяльності в сфері надання
фінансових послуг, зокрема до Закону України «Про фінансові послуг та
державне регулювання ринків фінансових послуг, Закону України
«Про систему оподаткування», Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері госпо-
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дарської діяльності», Закону України
«Про Національний банк України»,
Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закону України «Про
Фонд гарантування вкладів фізичних
осіб», Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів», Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
Впорядкування та удосконалення
системи державного регулювання
та нагляду за ринками фінансових
послуг передбачається досягти за
рахунок створення єдиного органу
регулювання на базі Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.
Законопроект розроблено з урахуванням передового світового досвіду у сфері державного регулювання
та нагляду за фінансовим ринком, а
саме відокремлення функцій монетарної політики від функцій пруденційного регулювання задля недопущення конфлікту інтересів на рівні
центрального банку, а також стягнення плати з учасників ринків фінансових послуг за здійснення функцій державного регулювання та нагляду.
Законопроектом передбачений
інституційний розвиток Держфінпослуг, а саме:
 надання Держфінпослуг спеціального статусу центрального органу виконавчої влади, що працює
на колегіальній основі;
 закріплення її підзвітності та
підпорядкованості Кабінету Міністрів України;
 розширення переліку функцій
Комісії, зокрема за рахунок передачі їй функцій, банківського регу-

лювання та нагляду, на додаток до
нині закріплених функцій регулювання страхового ринку, діяльності
кредитних спілок та кредитних
установ, недержавних пенсійних
фондів та інших фінансових установ;
 вдосконалення організаційної
структури Держфінпослуг;
 уточнення прав та обов’язків
посадових осіб Держфінпослуг,
підстав для припинення повноважень голови та членів Комісії;
 взаємодії з іншими органами в
процесі здійснення нормотворчої
діяльності у сфері компетенції Держфінпослуг, зокрема в частині
скасування вимоги щодо узгодження нормативно-правових документів Держфінпослуг із Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва.
Законопроект містить норми, що
вдосконалюють вимоги щодо реєстрації та ліцензування діяльності фінансових установ, зокрема:
 у частині процедур обов’язкового страхування;
 у частині посилення переліку
вимог до власників істотної участі
та відповідальності за порушення
цих вимог;
 у частині вдосконалення процедури відкликання ліцензії та
припинення діяльності фінансових установ, в тому числі із залученням інституту тимчасових адміністраторів.
Передбачено також вдосконалення механізмів координації роботи
державних органів щодо регулювання фінансової системи та окремих її
сегментів, зокрема:
 у вигляді зустрічної участі
представників Держфінпослуг,
ДКЦПФР та Національного банку

України у роботі один одного із
правом дорадчого голосу;
 у вигляді надання взаємного
доступу до наглядової інформації в
межах компетенції органу;
 у вигляді координації роботи із
Фондом гарантування вкладів
фізичних осіб при здійсненні ліквідації учасників Фонду;
 у вигляді взаємодії із Національним банком України при виконанні ним функції кредитора останньої лінії для банківських установсуб’єктів регулювання Держфінпослуг.
Законопроект передбачає передачу матеріально-технічної бази та
кадрів Національного банку, які наразі задіяні у виконанні функції банківського регулювання, регулювання бухгалтерського обліку в банках
тощо.
Задля забезпечення належного
рівня фінансування діяльності єдиного державного органу з регулювання ринку законопроект передбачає встановлення спеціального збору з учасників ринків фінансових
послуг, що повинен спрямовуватися
на формування спеціального фонду
Держфінпослуг, що може бути використаний для створення матеріально-технічної бази здійснення регулювання та нагляду.
Законопроектом передбачено
збереження за Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку функцій регулювання ринку
цінних паперів, через специфічність
задач, методів та інструментів регулювання фондового ринку.
Законопроектом пропонується цілісні та комплексні зміни до дев’яти
Законів України, які прямим чи непрямим чином стосуються ринків
фінансових послуг.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ВІДМОВИЛО У ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТУ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ

Н

аказом Міністерства юстиції
України від 14.01.2010 р. №
36/5, на прохання Державного комітету фінансового моніторингу
України (лист від 14 січня 2010 року
№ 78/0500-4) та відповідно до пункту 11¹ Положення про державну

реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 року № 731,
повернуто без державної реєстрації
на доопрацювання наказ Держав-

«Вісник кредитної кооперації: Новини й аналітика»
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ного комітету фінансового моніторингу України від 21 грудня 2009 року
№ 173 «Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу» строком на 1 місяць.
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У ДЕРЖФІНПОСЛУГ ОБГОВОРЮВАЛИ УДОСКОНАЛЕННЯ
КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ

У

Держфінпослуг 27 січня 2010 р.
відбулася нарада з розгляду питань удосконалення Концепції розвитку системи кредитної кооперації
З боку Держфінпослуг в засіданні
робочої групи взяли участь заступник Голови Держфінпослуг Юрій
Прозоров, член Комісії — директор
департаменту Галина Третьякова,
кілька співробітників Держфінпослуг. З боку ринку кредитних спілок у
цій робочій групі взяли участь президент ОКС «Програма захисту вкла-

дів», радник Правління ВАКС Андрій
Оленчик, спецаліст юридичної служби ОКС «Програма захисту вкладів»
Надія Волотовська, президент НАКСУ Петро Козинець та представники
Одеської обласної асоціації кредитних спілок Михайло Білогородський і
Сергій Пучков.
Необхідність негайно обговорювати положення Концепції розвитку
системи кредитної кооперації виникла в зв’язку з терміновим дорученням Кабінету Міністрів України що-

НАРАДА В ДКРЖФІНПОСЛУГ ПЕРЕД ЗАСІДАННЯМ КАБМІНУ,
ДЕ ОБГОВОРЮВАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

У

Держфінпослуг 1 лютого цього
року відбулася нарада з метою
підготовки до проведення розгляду
питання діяльності кредитних спілок
на засіданні Кабінету Міністрів
України
У нараді взяли участь голова Держфінпослуг Віктор Суслов, перший
заступник голови Держфінпослуг
Андрій Литвин, заступник голови
Держфінпослуг Юрій Прозоров, член
Комісії-директор департаменту Держфінпослуг Галина Третьякова, низка інших посадових осіб Держфінпослуг, представники Держпідприємництва, радник правління ВАКС,
президент ПЗВ Андрій Оленчик, президент НАКСУ Петро Козинець,
представники Всеукраїнської асоціації кредитних спілок військовослужбовців та працівників силових відомств України. За результатами

проведеного обговорення Андрій
Оленчик і Петро Козинець від імені
відповідно ВАКС-ПЗВ і НАКСУ
(разом із партнерськими ОАКС
представляють 60 % ринку кредитних спілок) заявили принципову підтримку проекту розпорядження КМУ
«Про заходи щодо захисту інтересів
вкладників кредитних спілок України», запропонованого з боку Держфінпослуг. У свою чергу, ВАКСВУ
(представляє менше 3 % ринку кредитних спілок) висловилася за прийняття проекту розпорядження КМУ
«Питання підтримки ліквідності та
платоспроможності кредитних спілок», що просуває Держпідприємництво. Остаточне рішення щодо доцільності схвалення тих чи інших документів стосовно діяльності кредитних спілок буде ухвалено безпосередньо на засіданні КМУ.

КАДРОВІ ЗМІНИ
В ДЕРЖФІНПОСЛУГ

таменту реєстрації, ліцензування та
дозвільних процедур призначено
Тимощук Ольгу Валеріївну.
З червня 2009 року Тимощук О. В.
обіймала посаду члена Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України — директора
департаменту пруденційного нагляду.

Р

озпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. №
1583-р членом Державної комісії з
регулювання ринків фінансових
послуг України — директором депар-

17
До змісту

до надання Держфінпослуг, відповідно до рішень, прийнятих раніше,
пропозицій стосовно внесення змін
до Концепції розвитку системи кредитної кооперації в частині врегулювання проблемних питань кредитних
спілок (протокол № 4 засідання Кабміну від 20.01.2010 р.).
За результатами обговорення учасниками наради були ухвалені рішення про терміни та порядок оперативного опрацювання зазначеного вище питання.

ОПРИЛЮДНЕНО
ЛИСТ ЩОДО
ПІДГОТОВКИ
ДО ПЕРЕХОДУ
НА МІЖНАРОДНІ
СТАНДАРТИ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
комісія з регулювання
Д ержавна
ринків фінансових послуг України 29 січня цього оприлюднила інформаційний лист щодо підготовки
до переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності небанківськими фінансовими установами та
покращення якості складання фінансової звітності й аудиторських
висновків, що надаються за результатами проведеного аудиту, й інформаційний лист щодо складання, підтвердження та подання до Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України фінансової звітності.
Зазначені листи містять інформацію для керівників, головних бухгалтерів й аудиторів-учасників ринків
небанківських фінансових послуг
України, а також для учасників ринків фінансових послуг, які відповідно
до законодавства складають, підтверджують і подають звітність до Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України.
Зі змістом зазначених інформаційних листів можна ознайомитися
на офіційному сайті Держфінпослуг.
Січень — лютий 2010

НОВИНИ Й АНАЛІТИКА

КМУ ЗАТВЕРДЖЕНО ПЛАН
ЗАХОДІВ ПО ЗАХИСТУ ПРАВ
СПОЖИВАЧІВ

Р

озпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.01.2010 року
№ 135-р затверджено План заходів
щодо реалізації Концепції захисту
прав споживачів небанківських фінансових послуг в Україні.
Планом, зокрема, передбачено:
 забезпечення приведення
законодавства в сфері захисту
прав споживачів небанківських
фінансових послуг (далі — споживачі), зокрема щодо регулювання
порядку й умов надання роздрібних небанківських фінансових
послуг, укладення кредитних договорів, у відповідність із законодавством Європейського Союзу;
 супроводження у Верховній
Раді України законопроектів, у
тому числі «Про Фонд гарантування вкладів кредитних спілок»;
 сприяння в межах повноважень утворенню громадських організацій захисту прав споживачів.
А також низку інших заходів, спрямованих на реалізацію Концепції
захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг в Україні.
З повним текстом Плану можна
ознайомитися тут.

НАКС, «ОКС НАКСУ» у відповідному листі на адресу прем’єр-міністра
та членів Кабінету Міністрів вислови
своє ставлення до винесених на
розгляд Кабміну проектів розпоряджень.

Більше про це читайте в статті
«Події навколо засідання Кабніму,
де обговорювали стан і перспективи розвитку кредитних спілок», стор.
20.

КАБМІН РОЗГЛЯНУВ ПИТАННЯ
ПРО СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

3

лютого на засіданні Кабінету
Міністрів України було розглянуто питання «Про стан і перспективи
розвитку кредитних спілок України».
Жодного остаточного рішення в
цей день Кабміном прийнято не
було, оскільки на засіданні паралельно розглядалися два варіанти розпоряджень, поданих відповідно Держфінпослуг і Держпідприємництва
(докладніше про це буде йтися в
матеріалі, опублікованому у виданні
«Вісник кредитної кооперації», який
з 1 січня 2010 року виходить у електронному вигляді).
Напередодні цього засідання Кабінету Міністрів ВАКС, ОКС «ПЗВ» і

«Вісник кредитної кооперації: Новини й аналітика»
До змісту

18

НОВИНИ Й АНАЛІТИКА

19
До змісту

Січень — лютий 2010

НОВИНИ Й АНАЛІТИКА

ПОДІЇ НАВКОЛО ЗАСІДАННЯ КАБМІНУ,
ДЕ ОБГОВОРЮВАЛИ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

3

лютого на засіданні Кабінету
Міністрів України було розглянуто питання «Про стан і перспективи розвитку кредитних спілок України». Свою оцінку результатам розгляду Кабміном питання діяльності
кредитних спілок дав голова Держфінпослуг Віктор Суслов на брифінгу
для журналістів, проведеному одразу після закінчення урядового засідання. Зокрема, він зазначив, що
на ринку кредитних спілок існує дві
проблеми: по-перше, це проблема
обманутих вкладників, по-друге,
забезпечення платоспроможності
й ліквідності кредитних спілок, тобто
підтримка діючих спілок шляхом

створення системи їх рефінансування. «Перед Кабміном було поставлено ці два завдання з тим, щоб Кабінет Міністрів визначився. Зі свого
боку ми запропонували варіанти
рішення: участь уряду в створенні
Фонду гарантування вкладів членів
кредитних спілок», — розповідає Віктор Суслов.
Що забезпечення платоспроможності й підтримки ліквідності, то, за
словами Віктора Суслова: «Це може
дати тільки система рефінансування
кредитних спілок. Відповідно до
українського законодавства, Національний банк може давати кредити
рефінансування не банкам, кредит-

ним установам, якими є кредитні
спілки. Це питання ми ставили перед Національним банком з квітня
минулого року, але Національний
банк відмовився взагалі розглядати
питання рефінансування кредитних
спілок за рахунок коштів Національного банку. Ми вже повідомляли
раніше, що провели консультації й
запропонували «Ощадбанку» виступити як уповноважений банк для
кредитування кредитних спілок.
Загальна схема була розроблена,
навіть є відповідний проект постанови Кабінету Міністрів, але поки
що Кабміном не розглядався. Ми
вважаємо, що Національний банк
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міг би видати до 500 млн грн цільових кредитів для рефінансування
кредитних спілок «Ощадбанку», який
на загальних підставах з вимогою
застави, надійності, забезпеченості
міг би видати ці кредити кредитним
спілкам. Абсолютно нормальна діюча схема, яка може бути реалізована». Загалом же пан Суслов відзначив позитивні сигнали та зміну загальних настроїв членів Кабміну щодо
кредитних спілок. У той же час, жодного остаточного рішення в цей
день Кабміном прийнято не було,
оскільки на засіданні паралельно
розглядали два варіанти розпоряджень, поданих відповідно Держфінпослуг і Держпідприємництва. Зокрема, за словами пана Суслова,
Держпідприємництво запропонувало схему рефінансування — не через комерційний банк, а через об’єднані кредитні спілки.
З цього приводу на брифінгу Віктор Суслов сказав таке: «Під дискусією двох державних органів насправді в скритому вигляді знаходиться
дискусія між учасниками ринку.
Наша політика й пропозиції підтримують Всеукраїнська асоціація кредитних спілок, «Програма захисту

вкладів», Національна асоціація
кредитних спілок України. На стороні Комітету з підприємництва Всеукраїнська асоціація військовослужбовців і працівників силових відомств, при якій є об’єднана кредитна
спілка. Чому ця дискусія виходить
на ринок? Учасники цього об’єднання розраховують, що 1 млрд грн,
призначений для рефінансування,
увійде через цю об’єднану кредитну
спілку. Ми не погоджуємося з такою
можливістю і вважаємо, що якщо
кошти мають іти через банк. Якщо
ж вони підуть через об’єднану кредитну спілку, ми нікому нічого не
гарантуємо».
Нагадаємо, що 2 лютого ВАКС,
ПЗВ і НАКСУ, ОКС НАКСУ напрвили
на адресу Кабміну, Держфінпослуг
та Держпідприємництва листа, в
якому висловили свою одностайну
підтримку проекту розпорядження,
підготовленого Держфінпослуг (стор.
18).
У цілому ВАКС високо оцінює результати цього засідання Кабміну.
По-перше, завдяки узгодженим діям
при підготовці до розгляду Кабміном
питання кредитних спілок з боку
Держфінпослуг, ВАКС, ПЗВ і НАКСУ,

вдалося уникнути чергових негативних політичних заяв і «гарячих» доручень щодо кредитних спілок, на цей
раз на рівні вищого орагну виконавчої влади України. Більше того, вдалося забезпечити конструктивний і в
цілому доброзичливий стиль обговрення зазначних питань. Члени Кабміну погодилися з актуальністю вирішення питань рефінансування кредитних спілок та утворення державної системи гарантування вкладів
членів кредитних спілок.
По-друге, уже на фінальній стадії
вдалося не допустити реалізації
«ініціативи Кужель-ВАКСВУ», яка по
своїй суті полягала в проведенні
урядового рішення про пряме
«вимивання» бюджетних коштів через так звану об’єднану кредитну
спілку «Сузір’я» (на 2, 2 млн грн активів має понад 1,6 млн грн збитків,
активних операцій протягом останнього року практично не здійснювала) у кредитні спілки-банкрути під
виглядом класичного рефінансувння
кредитних спілок на цілі підтримання ліквідності і фінансового оздоровлення.
Анна НАГРЕБЕЛЬНА
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ЯК УКРАЇНСЬКІ КРЕДИТНІ СПІЛКИ
ПРЕДСТАВЛЯЛИ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ
Вітчизняна система кредитних спілок зараз переживає наслідки фінансової кризи 2008—2009 років. Власне
криза виявила на українському ринку кредитних спілок певні проблеми, з якими наразі намагаються розібратися й
на найвищому державному рівні, і безпосередньо представники сектору. У цьому свою допомогу пропонують нам й
іноземні колеги. Зокрема в Україні з 22 до 26 лютого 2010 року з офіційним візитом перебували представницькі делегації трьох країн: Киргизстану, Литви та Німеччини. Вони провели ряд зустрічей з представниками українського сектору кредитних спілок і регулятором. Повністю ж ситуацією на ринку кредитних спілок вони змогли ознайомитися 25
січня під час міжнародної конференції «Напрями забезпечення стабільності системи кредитної кооперації». Організаторами цього заходу стали Посольство Федеративної республіки Німеччина, Німецьке Товариство Технічного співробітництва (GTZ) і Німецька Кооперативна Асоціація «Райффайзен» (DGRV).

УКРАЇНСЬКІ КРЕДИТНІ СПІЛКИ
В ЦИФРАХ ОФІЦІЙНОЇ СТАТИСТИКИ
Під час конференції український
ринок кредитних спілок був представлений перед міжнародними делегаціями в офіційних цифрах, підготовлених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг в
Україні.
Так згідно з наведеними даними,
пік зростання кількості кредитних
спілок у нашій державі прийшовся
на 2008 рік — тоді цих фінансових
установ стало 829.
Однак вже в 2009 році з Державного реєстру було виключено 89
кредитних спілок — найбільше за
останні п’ять років. За словами Галини Третьякової, члена Держфінпослуг — директор департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ, ще 22 кредитні спілки Держфінпослуг виключила
з реєстру вже в 2010 році — протягом січня й лютого. Проте за минулий рік не тільки зменшилася кіль-

Зміна кількість кредитних спілок в Україні протягом останніх п’яти років
2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008
р.

2009 р.

Кількість зареєстрованих кредитних спілок (на кінець періоду)

723

764

800

829

754

Внесено до Державного реєстру (за період)

113

49

64

42

14

Виключена інформація з Державного реєстру (за період)

12

8

28

13

89

Показники
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кість вітчизняних кредитних спілок, а
й погіршилися деякі основні показники тих, хто продовжує працювати
на ринку. Зокрема, відповідно до
статистики Держфінпослуг, загальні
активи спілок в 2009 році впали до
4 504,3 млн грн, майже на 35 %
порівняно з 2008 роком.
У той же час розмір капіталу в системі загальних активів спілок практично не змінювався й наразі складає 1 036,3 млн грн.

Щодо внесків (вкладів) членів кредитних спілок, то за 2009 рік вони
скоротилися до 3 036,3 млн грн —
практично на 25 % від тієї кількості
вкладів, що були залучені на кінець
2008 року.
У 2009 році кредитні спілки видали своїм членам кредитів на загальну суму 4 023,4 млн грн, що менше
практично на 1,5 млрд грн порівняно з 2008 роком.

Показники діяльності кредитних спілок в Україні за останні п’ять років
Показники
Загальні активи
млн грн
Капітал,
млн грн
Внески (вклади)
членів кредитних
спілок на депозитні
рахунки (залишок
на кінець періоду),
млн грн

Станом на
31.12.2005 р.

Станом на
31.12.2006 р.

Станом на
31.12.2007 р.

Станом на
31.12.2008 р.

Станом на
30.09.2009 р.

1 940

3 241

5 261

6 064,9

4 504,3

669

1 098

1 552

1 714

1 036,3

1 146

1 927

3 451

3 951,1

3 036,3
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Показники

Кредити, видані
членам кредитних
спілок (залишок на
кінець періоду),
млн грн

Станом на
31.12.2005
р.

Станом на
31.12.2006 р.

Станом на
31.12.2007 р.

Станом на
31.12.2008 р.

Станом на
30.09.2009 р.

1 442

2 597

4 512

5 572,8

4 023,4
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На фоні таких змін у секторі в
2009 році закономірним стало й
зменшення кількості членів кредитних спілок: з 2 669, 4 тис. у 2008
році до 2 330,6 тис. в ІІІ кварталі
2009-го. Однак, аналізуючи зміну
кількості членів кредитних спілок,
Галина Третьякова, звернула увагу
на те, що хоч до 2008 року їх ставало все більше, проте громадян, корті
в цих фінансових установах мали
депозитні рахунки, було значно менше порівняно з позичальниками й
іншими членами спілок. А за період
кризи кількість вкладників кредитних спілок зменшилася більш ніж на
50 % (з 245,3 тис. осіб у 2008 році
до 119,2 тис. осіб — у 2009).
«У 2009 році динаміка кількості
членів кредитних спілок практично
незмінна, оскільки саме в цей період взяли гору панічні настрої у вкладників, і вони досить інтенсивно
почали забирати свої кошти. Прострочені кредити теж зростали, —
зазначає Галина Третьякова.

Динаміка кількості членів кредитних спілок у 2005—2009 рр.

За даними Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Динаміка кредитування та залучення внесків членів кредитних спілок у 2005—2009 рр.

За даними Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
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Станом на 1 жовтня 2009 року
порівняно з початком 2009 року
внески (вклади) членів кредитних
спілок на депозитні рахунки зменшилися на 23 % (до 3 036,3 тис.
грн); кредити, надані членам кредитних спілок, зменшилися на 27 %
(до 4 023,4 тис. грн).Серед причин
кризи в секторі кредитних спілок
України Галина Третьякова називає
такі:
 здійснення керівництвом кредитних спілок ризикової політики
залучення ресурсів спілок у спекулятивні операції, переважно з нерухомістю й землею;
 панічні настрої серед вкладників кредитних спілок на початку
фінансової кризи призвели до масового відтоку депозитів;
 всеукраїнський статус кредитних спілок: із-за недоліків законодавства порушується принцип кооперації, що призвело до масових
зловживань у керівних органах
спілок.
У той же час Держфінпослуг пропонує рецепт «ліків», що здатні призвести до відновлення стійкого фінансового розвитку кредитних спілок.
Зокрема, до компонентів такого
рецепту входять такі складові: впровадження належної системи управління, внутрішнього контролю і розкриття інформації у кредитних спілках; підвищення рівня їхньої капіталізації; уточненням порядку залучення внесків членів кредитних спілок,
за рахунок яких формують капітал
спілки; встановлення обмеження
максимальної кількості членів кредитних спілок; відміна всеукраїнської ознаки членства; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів при застосуванні до кредитної спілки заходів впливу у вигляді
затвердження плану фінансової стабільності й/або тимчасової адміністрації; чітке розмежування джерел
формування зобов’язань і капіталу
кредитних спілок; рефінансування
діяльності кредитних спілок.
Проте на українському ринку кредитних спілок наразі йде дискусія
щодо вичерпності зазначених інгредієнтів і пропорції їх додавання в
лікувальну суміш, особливо щодо
таких компонентів, як створення
Фонду гарантування вкладів членів
кредитних спілок.

Частина прострочених кредитів у кредитному портфелі кредитних спілок
у 2005—2009 рр.

За даними Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ:
«ЗА» І «ПРОТИ»
7 червня 2006 року Кабінет Міністрів України затвердив «Концепцію
розвитку системи кредитної кооперації», яка зокрема передбачає, що
«створення й розвиток системи кредитної кооперації має основуватися
на…гарантуванні вкладів кредитних
спілок… Потрібно створити єдину
загальнонаціональну систему стабілізації й фінансового оздоровлення
кредитних спілок, а також систему
гарантування вкладів членів кредитних спілок… Участь у системі гарантування вкладів членів кредитних
спілок є обов’язковою». Однак до
сьогодні в Україні на існує такої системи гарантування вкладів.
Наразі в нашій державі діє Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб,
який забезпечує захист прав та інтересів фізичних осіб-вкладників банків. Відповідно вкладники кредитних
спілок, за словами Андрія Оленчика,
президента Об’єднання кредитних
спілок «Програма захисту вкладів»,
знаходяться у відверто дискримінаційному становищі порівняно з громадянами, що довірили свої заоща-

«Вісник кредитної кооперації: Новини й аналітика»
До змісту

дження банкам.
Як згадує Андрій Оленчик, на початку дискусії навколо створення
Фонду гарантування вкладів членів
кредитних спілок (2005—2006 рр.)
розглядали три можливі опції: перша
— кредитні спілки, які відповідатимуть певним критеріям, мали б приєднатися до роботи банківського
фонду. Але тоді зі сторони Національного банку й Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб була отримана
м’яка, однак досить наполеглива
відмова навіть розглядати це питання по суті. Друга опція полягала в
тому, щоб таку функцію реалізувати
в режимі саморегулювання самою
системою кредитних спілок. Однак
ринок кредитних спілок в Україні не
в тому становищі, коли може вирішити цю проблему самостійно. Тому
за основу була прийнята третя опція
— створити Фонд окремо від банківського, але за тією ж формулою, що
й банківський. «Можливо не найраціональніший шлях, але іншого наразі, на жаль, не існує», — резюмує
Андрій Оленчик.
Відповідно 8 жовтня 2008 року за
законодавчою ініціативою народного депутата Олександра Клименка у
24
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Верховній Раді було зареєстровано
проект Закону України «Про Фонд
гарантування вкладів членів кредитних спілок» (№ 3265). Проект Закону установлює принципи функціонування Фонду гарантування вкладів
членів кредитних спілок, порядок
відшкодування вкладів членам кредитних спілок-учасників Фонду, а
також регулює стосунки між Фондом, Кабінетом Міністрів України й
Уповноваженим органом з регулювання риків фінансових послуг.
Учасниками Фонду можуть бути
кредитні спілки, які включені в Державний реєстр фінансових установ,
мають ліцензію на здійснення діяльності із залучення внесків (вкладів)
членів кредитних спілок на депозитні рахунки.
Участь кредитних спілок, що працюють з вкладами населення,у Фонді має стати обов’язковою. У Фонду
повинно бути право видавати нормативно-правові акти з питань, що
віднесені до його повноважень, які
є обов’язковими до виконання учасниками Фонду.
Законопроект передбачає, що
Фонд має гарантувати кожному
вкладнику учасника Фонду відшкодування коштів за його вкладами,
включаючи відсотки, на першому
етапі 5 000 грн за внесками для
кожного з таких учасників, але, на
думку, експертів оптимальним вважається сума гарантування на рівні
середнього розміру вкладу у системі
кредитних спілок. Вкладники зможуть отримати право на одержання
гарантованої суми відшкодування
коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду з дня, коли внески в кредитні спілки стали недоступними.
Фонд не буде відшкодовувати гарантовану суму за вкладами, розміщеними:
 членами спостережної ради,
членами правління та членами
ревізійної комісії учасників Фонду;
 працівникамм незалежних
аудиторських фірм (аудиторамм),
які робили аудиторські перевірки
кредитної спілки протягом останніх трьох років;
 вкладниками, які на індивідуальній основі отримують від кредитної спілки пільгові відсотки й мають фінансові привілеї, що приз-
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вели до погіршення фінансового
становища кредитної спілки.
Також дискусійним є питання, чи
має дія Фонду розповсюджуватися
на вкладників тих кредитних спілок,
які стали банкрутами під час фінансово кризи 2008—2009 року. За
словами Галини Третьякової, під час
обговорення цієї теми з Держфінпослуг профнсійні організації неодноразово зазначали, що дія Фонду
гарантування вкладів членів кредитних спілок може розповсюджуватися тільки на майбутні депозитні
вклади. «Але я вважаю, що все залежить від рішення держави. Держава
здатна ухвалити рішення, що Фонд
гарантування вкладів може розповсюдитися й на тих вкладників системи кредитної кооперації, які до
створення фонду вже входили в цю
систему. Більша частина вкладників
кредитних спілок в Україні — пенсійного або практично пенсійного віку.
Частина з них не є фінансово грамотними приватними інвесторами,
тому спокушалися на високі відсоткові ставки в кредитних спілках,
вважаючи, що держава, видавши
ліцензії кредитним спілкам, несла
гарантії, що внесок був забезпечений. Для таких пенсіонерів відсотки
за депозитом були практично єдиним джерелом для існування.
Відповідно, держава, щоб захистити цей клас, може розповсюдити дію
такого фонду й на ті кредитні спілки,
які сьогодні банкрутують», — стверджує Галина Третьякова.
Однак у Держфінпослуг і представників ринку ще є час на дискусію,
оскільки після розгляду законопроекту № 3265 у січні цього року, парламент відправив його на повторне
перше читання.
Що ж стосується розміру відшкодування, закладено в цьому законопроекті, то сума наразі навряд чи
збільшать. За словами і представника регулятора, й уповноважених від
ринку кредитних спілок, зростати
вона має поступово.
«Хочу навести приклад Америки.
Там існує Фонд гарантування вкладів банківської системи, де рівень
захисту до кризи 2008 року становив $100 тис. Також існує фонд захисту вкладників у систему страхування життя, рівень захисту якого —
$250 тис. Коли почалася криза,

Америка вирішила зрівняти ці суми,
причому в сторону збільшення. Тому
згодом можна й в Україні розглядати захист членів кредитних спілок на
такому ж рівні, на якому сьогодні
він існує для вкладників банків, а
саме 150 тис. грн», — звертає увагу
Галина Третьякова.
У свою чергу директор юридичного департаменту Національного банку України Віктор Новіков, висловив
деякі побоювання щодо створення
Фонду гарантування вкладів небанківського сектору: «Потрібно дуже
обережно підходити до створення
таких фондів, щоб ми не фінансували за рахунок держави спекулятивні
операції в тих же кредитних спілках.
Я думаю, що це комплексне завдання».
Андрій Оленчик і Галина Третьякова загалом погодилися з таким застереженням, але внесли ясність в
деякі аспекти діяльності кредитних
спілок, з якими пов’язані кілька міфів.
«Інформація про те, що кредитні
спілки масово займалися спекулятивними операціями, м’яко кажучи,
перебільшена. І наразі, на відміну, я
підозрюю від багатьох банків, більше 80 % кредитних спілок, які спокійно працюють у своїх територіальних одиницях і професійних об’єднаннях і нормально здійснюють
свою діяльність на класичних засадах, не потребують рефінансування,
й по великому рахунку і Фонду гарантування вкладів. Вони з деякими
втратами, але пережили кризу, і
будуть жити далі, — пояснює Андрій
Оленчик. — Спекулятивні операції
були характерні для 7—8 % кредитних спілок. Виникнення таких кредитних спілок стало можливим завдяки
проблемам недостатності нагляду й
обмеженнями, які є в нагляду, у
зв’язку з особливостями законодавства, не більше того. Також із міфів
— величезні відсоткові ставки кредитних спілок, наприклад, за кредитами. Загалом некоректно порівнювати відсоткові ставки банківські й
кредитних спілок, адже банки працюють з корпоративними клієнтами,
а кредитні спілки — з фізособами.
Коли банки зайшли в рітейл кілька
років тому, то їхні відсоткові ставки
досягали 80—100 % річних (це з
урахуванням усіх комісій). І це були
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набагато більші ставки, ніж середні
в кредитних спілках. Але зараз не
час і не місце для суперечки банківського сектору й сектору кредитних
спілок. Криза на деякий час нас всіх
так би мовити примирила. Повертаючись до питання діяльності фондів
гарантування вкладів, я згоден, що
не потрібно міксувати ризики різних
ринків. Не можна Фондом гарантування вкладів для кредитних спілок
закривати прогалини й проблеми,

які протягом багатьох років створювалися в банківському секторі, і
навпаки. Що ж до власне утворення
Фонду гарантування вкладів членів
кредитних спілок, то, безумовно в
єдиному комплексі з вирішенням
цієї проблеми треба вирішити також
питання з ефективним державним
наглядом, у першу чергу пруденційним, і саморегулюванням у частині
створення самим ринком системи
підтримання фінансової стабільності

й фінансового оздоровлення діяльності кредитних спілок».
Сподіваємося, що саме конструктивний діалог, до якого готові представники ринку і який підтримує
регулятор, допоможе знайти консенсус у спірних питаннях і прискорити
створення Фонду гарантування
вкладів для членів кредитних спілок.
Анна НАГРЕБЕЛЬНА

Велика кількість законів свідчить не на користь моралі, а
велика кількість судових процесів – не на користь законів
Пьер Буаст
Прецедент увіковічнює принцип

Бенджамін Дізраелі

«ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ.
КРЕДИТНІ СПІЛКИ ПІД ПРИЗМОЮ СУДОВИХ РІШЕНЬ»
«Вісник кредитної кооперації». Спеціальний випуск.
З метою врегулювання суспільних відносин держава створила безліч законів. Реалії життя свідчать про те, що
трактування закону буває дуже різноманітним, що часто викликає суперечки, остаточну крапку в яких ставить
суд. Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» спеціально для кредитних спілок розробила ексклюзивний продукт — «Огляд судової практики. Кредитні спілки під призмою судових рішень».
Чому таке видання потрібно кредитній спілці?
У виданні «Огляд судової практики. Кредитні спілки під призмою судових рішень» зібрано й узагальнено практику застосування судами законодавства в судових суперечках за участю кредитних спілок та інших фінансових
установ. Рішення суду вищої інстанції досить часто є важливим аргументом при відстоюванні власної позиції в
суді чи при спілкуванні з правоохоронними органами.
Видання «Огляд судової практики. Кредитні спілки під призмою судових рішень» — це понад 40 рішень судів
різної інстанції, зокрема:
 Спори щодо укладення та виконання договорів.
 Спори щодо забезпечення виконання договірних зобов’язань.
 Справи щодо особливостей провадження по судових спорах.
 Спори щодо специфіки податкового статусу кредитної спілки.
 Справи щодо регулювання трудових відносин в кредитній спілці.
 Справа кримінальної юрисдикції за участю посадових осіб кредитної спілки.
 Узагальнення судової практики судів касаційної інстанції.
Загальний обсяг видання — понад 180 сторінок.
Вартість видання «Огляд судової практики. Кредитні спілки під призмою судових рішень»:
 1 примірник — 120 грн;
 3 і більше примірників — 100 грн.
Умови доставки: поштою або «з рук у руки»
(якщо ви завітаєте до редакції «Вісника кредитної кооперації»).
З приводу придбання видання звертайтеся до головного редактора «Вісника кредитної кооперації»
Анни Нагребельної за телефоном 390-32-84 або пишіть на електронну адресу
visnyk@pzv.net.ua чи nagrebelna@vaks.org.ua.
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До змісту

26

