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«Сьогоднішні українські кредитні спілки,
укорінившись на базі сотень самоврядних
територіальних, професійних, громадських
та релігійних спільнот,
стали наступною ланкою еволюції
в історії українського кредитного руху»

Я

к відомо, у 2012-ому національний кредитний рух
відзначає двадцяту річницю
з моменту свого відродження на
теренах України. Тоді, у далекому 1992 році, ініціаторами цього історичного процесу з огляду
на здобуття Україною статусу
незалежної держави, стали
представники об’єднань кредитних спілок етнічних українців
США, Канади й Австралії, які за
першої нагоди доклали зусиль,
щоб повернути кооперативну
ідею в суспільне й економічне
життя втраченої колись Батьківщини.
Таким чином, сучасні кредитні спілки, прийнявши естафету від кооператорів післявоєнної хвилі української еміграції,
стали історичними та духовними правонаступниками давніх
традицій кредитної кооперації,
що виникла в середині 19-ого
століття одночасно в обох частинах розділеної колись України і діяла на території Східної
України до початку 30-х років
20-ого століття, а на території Західної України до 1939 року.
В той час тисячі українських кредитних кооперативів,
які працювали в єдності із сільськогосподарською та споживчою кооперацією, були для мільйонів українців не лише механізмом економічного виживання,
але й способом національного
самовираження та потужним
чинником українського націотворення.
Значною мірою саме такий
вплив відроджені кредитні спіл4

ки мали і на процес становлення новітньої Української держави у сферах економічного та
соціального життя, побудови
громадянського суспільства, відновлення історичної пам’яті
у нових поколінь українців, відродження споконвіку притаманного українцям національного менталітету й давніх
традицій самоорганізації та
взаємодопомоги.
Водночас відроджений кредитний рух є не просто даниною більш, як столітній історії
розвитку національної кредитної кооперації, але й став невід’ємною частиною сучасного світового кредитного руху, що на
початку 21-го століття представлений у 97 країнах на всіх
п’яти континентах та налічує
49 000 кредитних спілок із
загальним членством понад
184 млн осіб.
Таким чином, сьогоднішні
українські кредитні спілки, укорінившись на базі сотень самоврядних територіальних, професійних, громадських і релігійних спільнот, стали наступною
ланкою еволюції у історії українського кредитного руху, гармонійно поєднавши в своїй діяльності загальновизнані міжнародні
кооперативні принципи, споконвічні історичні традиції та сучасні технології роботи на фінансовому ринку.
Давнє гасло українських кооператорів «Свій до свого по своє»
набуло в умовах відродженої
України нової якості, не втративши при цьому своєї актуальності та суті.

Андрій ОЛЕНЧИК,
учасник руху кредитних
спілок в Україні з 1992 року,
колишній член Комісії —
директор Департаменту
нагляду за кредитними
установами Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
(2003—2008 рр.)
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Безумовно шлях становлення українського кредитного руху протягом останніх двадцяти
років був сповнений не лише
успіхів та перемог, але й випробувань та викликів.
Протягом першого десятиліття свого існування в Україні
кредитні спілки утворювалися
й діяли в умовах фактичної відсутності повноцінного законодавчого поля, загальнообов’язкових фінансових та операційних
стандартів, будь-якої цілеспрямованої підтримки з боку держави.
А уже в другому десятилітті, не зважаючи на всі зусилля
та очевидні системні виклики,
по суті не була підтримана та
реалізована жодна з інституційних реформ, необхідних для
забезпечення стабільного та
збалансованого розвитку української кредитної кооперації.
Натомість, серйозної шкоди
об’єктивному уявленню про
діяльність класичного кредитного руху в Україні нанесли десятки структур, що завдяки
недосконалості чинного законодавства діяли під назвою кредитних спілок, але не мали нічого спільного з ними по своїй
суті.
Ці структури функціонували як приватні непрозорі бізнеспроекти, які до того ж часто
реалізовували ризикову ринкову
політику, а подекуди й сумнівні
фінансові схеми. Саме вони своєю діяльністю і масовими порушеннями прав своїх членів сприяли формуванню негативного
іміджу кредитних спілок в очах
широкої громадськості та значною мірою дискредитували саму ідею кооперативної взаємодопомоги.
Але, не зважаючи на зазначене вище, сотні класичних кредитних спілок сьогодні продовжують працювати із належним дотриманням у своїй діяльності кооперативних принципів

в таких сферах, як управління,
внутрішній контроль, розкриття інформації, соціально відповідальна ринкова політика, єдність з громадою, суспільне служіння.
Саме ці кредитні спілки без
жодної підтримки з боку держави успішно подолали нещодавню фінансову кризу та продовжують служити сотням тисяч
своїх членів, протягом багатьох
років залишаючись для них надійним джерелом фінансової
допомоги, ефективним інструментом соціального захисту,
підтримки приватних підприємницьких ініціатив, розвитку
місцевого самоврядування, регіональної економіки та місцевих
громад, незмінним каналом для
підвищення
рівня фінансових
знань та здобуття навиків самоорганізації і взаємодопомоги.
Сьогодні, на зламі десятиліть, у розвитку кредитної кооперації на теренах незалежної
України, кредитний рух вкотре
стоїть перед необхідністю переосмислення своїх подальших
пріоритетів і перспектив, очищення від баласту помилок та
стереотипів, ідентифікації філософії та концептуальних
засад діяльності на наступному історичному відрізку.
Все це предмет для широкої
суспільної дискусії, в якій мають взяти участь всі зацікавлені сторони і в першу чергу
співвласники кредитних спілок як кооперативних організацій — їх члени.
Але одне видається очевидним уже зараз — необхідне усучаснене, але водночас повноцінне повернення до базової ідеї,
історичного початку, засадничих основ, щоби відновити первинні засади функціонування
кредитних спілок як класичних
кредитно-кооперативних спільнот. Бо як сказав у одній із своїх
праць один із відомих українських мислителів Федір Коваль,

«Український
кооперативний
рух є громадсько-творчим рухом, що опирається на ідеалістичний світогляд, тільки духовність рухає його вгору.
А коли основною програмою
стають матеріальні егоїстичні
вигоди, то вони ведуть до загибелі кооперативного життя».
Отож, доведеться не тільки
переглянути певні технологічні
аспекти діяльності сучасних
кредитних спілок, а й перезавантажити сам професійний світогляд їх лідерів — тільки тоді
відроджена кредитна кооперація повною мірою посяде притаманне їй місце в соціальному
житті українського суспільства та здобуде унікальні конкурентні переваги, базовані на її
кооперативній природі.
Колись зневажені внаслідок
Другої світової війни японці проголосили
закон
«вакон
йосай» (західні знання + японський
дух), який в подальшому став
основою
для
так
званого
«японського економічного чуда».
Однією фразою суть закону звучала приблизно так: взяти на
озброєння
найновіші
західні
знання, але при цьому зберегти
споконвічний національний спосіб мислення та дії. Кредитним
спілкам безумовно необхідно
оволодіти сучасними технологіями управління грошима, інформацією та людьми. Але головною запорукою їхнього успіху є
дух, що в свою чергу базується
на трьох споконвічних китах:
християнство, патріотизм та
кооперативний світогляд.
Нещодавно група українських кооператорів проголосила
таке гасло: «Наші мрії про кращу країну і кращу долю для нашого народу варті того, щоби
за них боротися! Навіть якщо
для того, щоби піднятися до
зірок, спершу доведеться з Божою допомогою продертися через терня». Воістину з цим важко не погодитися.

5
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Ш

Анна ГАМБУРГ,
керівник Німецького проекту
GIZ/DGRV
«Реформування фінансової
діяльності в сільській
місцевості»

«Виходячи з історії
розвитку
кооперативного руху
Німеччини
й інших країн Європи,
слід зробити
висновок,
що лише завдяки
сильній системі
кооперативи змогли
вижити у важких
економічних
і політичних умовах
і стати значущою
частиною економіки»
6

ановні
члени
органів
управління, працівники
й члени кредитних спілок України! Від імені німецького проекту та Німецької кооперативної
асоціації «Райффайзен» (DGRV)
вітаю вас з 20-річчям відродження кредитної кооперації на
території Незалежної України.
Ви святкуєте ювілей у міжнародний рік кооперації. Таким
його проголосила Організація
об’єднаних націй, адже важко
переоцінити значимість кооперативів для економіки та соціального розвитку регіонів і країн у світі. Сьогодні кредитні
кооперативи працюють у 97
країнах, проте ідеї кооперації
були проголошені саме в Німеччині — понад 150 років тому.
Засновниками цього руху стали
Герман Шульце-Деліч і Фрідріх
Вільгельм Райффайзен. Перший
об’єднав ремісників і міське населення в кооперативний рух
самодопомоги, вважаючи, що
«багато маленьких сил, об’єднавшись, утворюють велику».
Другий заснував кооперативний
рух у сільських регіонах, проголосивши: «Те, чого неможливо
досягти поодинці, стає можливим, об’єднавшись з іншими».
Уже не одне сторіччя кооперативи відіграють важливу роль
в економічній і соціальній структурі Німеччини та є невід’ємною частиною світової соціальної ринкової економіки. Кооперативи
допомагають
через
самодопомогу і тим самим вселяють у людей впевненість
у власних силах. Вони поєднують підприємництво та соціальну відповідальність. Ідея кооперації важлива для згуртування суспільства й розвитку його
демократичного
майбуття.
Кооперативи — це завжди те,
чим їх роблять людське розуміння, душевна сила й особиста
мужність (Шульце-Деліч).
Я радію з того, що серед
українців знайшлися ті, хто
зрозумів важливість кредитнокооперативного руху для країни
й повірив у можливість відродити справу своїх пращурів. Історія кредитних спілок в Україні
непроста: вони виникли тут
задовго до незалежності, на певний час припинили працювати,
оскільки не вписувалися в рам-

ки радянської влади, однак були
потрібні звичайним українцям,
тому й відродилися практично
відразу після проголошення України незалежною державою.
Звертаючись до керівників,
працівників і членів українських
кредитівок, хочу сказати, що
я впевнена — зараз кредитні
спілки не тільки щоденною роботою, а й своєю соціальною
активністю роблять величезний внесок у розвиток різних
регіонів держави. Ви працюєте
за непростих обставин: в умовах політичної нестабільності,
недосконалого законодавства,
несприятливих
кліматичних
умови, природних катастроф
і фінансових криз. Проте, не
зважаючи на перешкоди, ви підтримуєте ремесла й самостійну економічну діяльність ваших
членів, допомагаєте при стихійних лихах, створюєте робочі
місця, згуртовуєте й вносите
духовність у відносини своїх
членів з кредитною спілкою та
між собою, займаєтеся благодійництвом і берете участь
у державних програмах, навчаєте фінансової грамотності пересічних українців. Ви підтримуєте й розвиваєте народну
культуру ваших регіонів, а значить — власних домівок! Користуючись нагодою, хочу привітати українські кредитні спілки
з Міжнародним днем кредитної
кооперації й побажати витримки, успіхів і подальшого ентузіазму в нелегкій, але такій корисній для людей, діяльності.
Хотілося б також вам побажати триматися разом і докладати всіх зусиль для подальшого розвитку системи кредитних спілок. Виходячи з історії
розвитку кооперативного руху
Німеччини й інших країн Європи, слід зробити висновок, що
лише завдяки сильній системі
кооперативи змогли вижити у
важких економічних і політичних умовах і стати значущою
частиною економіки. На закінчення хотілося б процитувати
побажання канцлера Німеччини
Ангели Меркель німецькій кооперативній системі: «Так тримати і спасибі за те, що ви робите для нашої країни — кожен
день, у багатьох сферах і з великою кількістю людей»!
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Х

Ірина ДРАГОМИРЕЦЬКА,
учасник відродження
кредитних спілок з 1992 р.,
директор Канадської
програми зміцнення
кредитних спілок України
(1993—2010 рр.),
голова правління
КС «Гарант» (м. Київ)

«Перші наші кроки
в Україні починалися
з того, що ми завдяки
технічній допомозі
від Канади та США
проводили
просвітницьку роботу
з населенням
у різних регіонах
України»

очу поділитися своїми
думками та спогадами
про те, як ми починали відроджувати кредитні спілки в
Україні. Знаю, що протягом 20
років було опубліковано й написано багато матеріалів на цю
тему, проте справу, започатковану в 1992 році, сподіваюся,
згадуватиме ще не одне покоління. Обов’язково хочу сказати
про людей, котрі ініціювали повернення в Україну ідеї кредитної кооперації і разом з нами,
українцями, впроваджували її в
життя. Серед них Ольга Заверуха-Свинтух, Ярослав Скрипник, Тарас Підзамецький, Петро Микуляк (покійний) — Канада; Богдан Ватраль, Ігор Ляшок,
Дмитро Григорчук (покійний) —
США й багато інших кооператорів. Без їхньої активності
й ініціативи, що зародилася
там, далеко за океаном, могла і
не відбутися ця подія. Всі ми
прагнули зробити добро для
пересічних мешканців України,
адже вони потребували фінансових послуг. Добре ми зробили
чи ні, про це по-різному думають ті, хто стали членами
кредитних спілок і користувалися їхніми послугами.
Перші наші кроки в Україні
починалися з того, що ми завдяки технічній допомозі від Канади та США проводили просвітницьку роботу з населенням
у різних регіонах України: йшлося про сутність кредитної спілки, особливості її роботи й послуги, якими могли користуватися члени спілки. Люди мало
вірили в цю ідею, але ентузіасти таки знаходилися, вони активно включалися в роботу по
створенню кредитних спілок.
Перші створені кредитні
спілки не мали відповідної техніки, тому всі операції проводили вручну. Ці часи добре пам’ятають працівники кредитних
спілок «Вигода» (м. Стрий, Львівська обл.), «Самопоміч» (м. Чорт-

ків, Тернопільська обл.), «Каса
взаємодопомоги» (м. Полтава),
«Самопоміч» (м. Харків), «Самопоміч» (м. Івано-Франківськ)
і ряд інших спілок. Тільки завдяки Канадському проекту зміцнення кредитних спілок України в них з’явилося перше технічне оснащення: були придбані
комп’ютери, принтери, проектори. Але постала нова проблема: навчити користуватися
цією технікою. Оскільки Канадський проект розпоряджався
невеликими фінансовими ресурсами, на базі цих спілок проводили навчання для інших. Тоді
й виникла ідея створити модельні кредитні спілки (МКС), які
в своїх регіонах почали відкривати змодельовані кредитні спілки (ЗМКС). Так було побудовано
мережу спілок, а вони в 1994
році створили професійне об’єднання НАКСУ (Національну асоціацію кредитних спілок).
Завдяки технічній допомозі
США та Канади фахівці готували закон про кредитні спілки
й інші законодавчі акти, що б
регламентували діяльність
кредитних спілок.
Велику увагу приділяли навчанню кадрів: проводили стажування фахівців на базі українських кредитних спілок США
та Канади. Звичайно, навчали
тих, хто хотів вчитися й працювати. Зростала кількість
кредитних спілок, але не всі,
охоплені навчанням, не всі за
бажанням вступали до об’єднань кредитних спілок. Канадська програма розвитку кредитних спілок України розширювала коло МКС і ЗМКС, щоб мати в кожний області не менше
однієї МКС. Таким чином виникли модельні спілки «Азовська
кредитна компанія» (м. Маріуполь, Донецька обл.), «КредитСоюз» (м. Черкаси), «Бескид»
(м. Ужгород), «Борисфен» (м. Київ), «Громада» (м. Херсон), «Ощадність» (м. Кам’янець-Поділь-
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ський, Хмельницька обл.),
«Глобинська» (м. Глобино, Полтавська обл.), «Хосен» (м. Ужгород), «Світовид» (м. Первомайськ), які працюють і досі.
Спілки, що працювали самостійно, на свій розсуд, не витримували кризових явищ, які були
в Україні, й зникали з ринку.
Станом на 2003 рік в Україні існувало близько 1 500 кредитних спілок. Після перереєстрації, що провела Держфінпослуг,
діючих кредитних спілок залишилося тільки біля 500.
Це були ті спілки, які дотримувалися відповідних стандартів, рекомендацій українських
фахівців і фахівців проектів.
У третій фазі (розпочалася
в 2004 році) Канадська програма працювала над тим, щоб
зміцнити кредитні спілки, про-

понувала створити фонд гарантування вкладів, формувати
резерви, зробити діяльність
кредитних спілок більш прозорою, щороку звітувати перед
своїми членами.
Треба сказати відверто, що
не всі кредитні спілки, які були
в той час на ринку, сприймали
ці рекомендації. Це можна було
відчути під час фінансової кризи 2008 року. Тоді вистояли
і продовжили працювати кредитні спілки, чия діяльність не
виходила за межі законодавчого
поля, які дотримувалися відповідних рекомендацій.
Сьогодні кредитний рух
в України в основному є здоровим, більшість кредитних спілок продовжують обслуговувати своїх членів, за що ті висловлюють їм вдячність і готові

відстоювати свої кредитні спілки, адже хочуть, щоб вони залишалися на ринку. Хочу звернутися до керівників кредитних
спілок, котрі взяли на себе велику ношу — довіру людей: ми
маємо виправдати цю довіру.
Одночасно і члени кредитних
спілок брали на себе зобов’язання, коли вступали до спілки:
вони мають дотримуватися
статуту, умов договору. Взаємодовіра двох сторін дасть можливість стабільно працювати
спілкам на фінансовому ринку.
У відродження кредитних
спілок в Україні уряди Канади
та США інвестували чималі
ресурси — як фінансові, так
і людські. Ми маємо довести,
що це не буде втрачено. Сподіваємося на те, що наша держава нас підтримає.

Учасники відродження кредитних спілок в Україні. Фото з архіву Ірини Драгомирецької.
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іяльність
Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, спрямована
на те, щоб з одного боку створити умови на ринку, при яких
ринок буде розвиватися, забезпечуючи підтримку найменш
захищених верств населення
та доступ до фінансових послуг, зокрема сільському населенню. Безумовно, виконуючи
свої зобов’язання перед вкладниками і показуючи приклад стабільної і прозорої діяльності.
Складний період 2008—2010
років ринок кредитної кооперації пережив з певними втратами. І хоч у порівнянні з банками
свою діяльність припинило менше кредитних спілок, це неабияк позначилося на їхньому
іміджі. Так, в Україні працює
чимало спілок, чия діяльність
заснована на кооперативних
принципах, порядності й соціальній відповідальності, що
є взірцем для соціального спрямування бізнесу. Однак представники державних органів
влади й громадськість вже кілька років поспіль чують неулесливі відгуки про ці фінансові
установи від вкладників, перед
якими спілки не виконали своїх
зобов’язань. Тому й регулятор,
і держава вирішили переглянути свою політику щодо нагляду
за кредитними спілками. Зокрема, про необхідність таких
змін ідеться в п. 24 Національного плану дій на 2012 рік щодо
впровадження Програми еконо-

мічних реформ на 2010—2012
роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».
Сьогодні з представниками
ринку, професійних асоціацій
і різних державних органів ми
активно обговорюємо можливі
шляхи реформування системи
кредитної кооперації задля збереження і розвитку цього вкрай
важливого сегменту фінансового ринку. Цього року кредитні
спілки святкують 20-ту річницю з моменту свого відродження на теренах Незалежної
України. Я бажаю вам у наступні 20 років іти тільки вперед.
Думаю, вже найближчим часом
на ринку мають відбутися зміни. Нинішня ситуація це — можливість побудувати систему
кредитної кооперації такою,
якою вона має бути. І кредитним спілкам є заради кого прагнути до розвитку, адже з вами
розвивається ринок і прості
люди, які є членами спілки.
Ви працюєте з найменш захищеними верствами населення, що покладає велику відповідальність не тільки на спілки,
а й на регулятора як гаранта
безпеки таких громадян. І це не
дає нам морального права залишати ситуацію без змін.
У результаті, ми прагнемо
зробити ринок цивілізованим,
громадян-членів спілок — захищеними і заможними. Упевнений, цього прагне й кожен співробітник спілки, що працює на
кооперативних засадах.

Олег ШВЕЦЬ,
директор Департаменту
регулювання та нагляду
за кредитними установами
Національної комісії, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

«Думаю,
вже найближчим
часом на ринку мають
відбутися зміни.
Нинішня ситуація
це — можливість
побудувати систему
кредитної кооперації
такою, якою вона
має бути»

Довідка
Олег Станіславович ШВЕЦЬ
Директор департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами Нацкомфінпослуг.
У фінансовому секторі з 2005 р., на фондовому ринку — з 2006 р.
Пройшов шлях від менеджера з фінансової роботи до фінансового управляючого холдингу.
Працював у всіх секторах фондового ринку: брокерська компанія, КУА, хранитель тощо.
Найбільший досвід на фондовому ринку отримав на посаді генерального директора
КУА АПФ «Фондова перспектива» (липень 2006 — червень 2008 р.), а також виконавчого директора
ТОВ «Фенікс Капітал».
Має досвід роботи в саморегулівній організації, що існує на фондовому ринку.
У минулому, член ради асоціації фондових торгівців, член громадської ради при Комісії з цінних
паперів.
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Перше, що відчуваєш,
заходячи до ваших спілок, — це людяність,
доброзичливість, готовність допомогти

З

кредитними спілками я
працюю вже кілька років.
За цей час неодноразово змінювалася ситуація на ринку,
в державі, у світі. Однак не змінюється одне — ваш дух, ваша
щирість, якими наповнена кожна кредитна спілка.
Перше, що відчуваєш, заходячи до ваших спілок, — це людяність, доброзичливість, готовність допомогти. І для вас
не важливо — потрібні людині
гроші чи вона хоче просто виговоритися за філіжанкою кави
перед початком робочого дня,
принесла вона вам гроші на
депозит або прийшла, щоб відчути, що на цьому світі все ж
таки є хтось здатний допомогти, навіть просто добрим словом.
Історії з вашої щоденної роботи, які ви час від часу переповідаєте, змушують мурашки
бігати по шкірі, у цих розповідях життя постає справжнім,
без фальші і без прикрас.
І коли людина у відчаї заходить до вашої кредитної спілки,
а йде від вас з посмішкою, це

дорогого коштує. Навіть одна
така посмішка варта зусиль, що
ми докладаємо, аби довести
державі й регулятору — кредитні спілки є особливою частиною
ринку. І помиляються ті, хто
вважає, що простіше їх вивести
з ринку, ніж створити відповідні умови для цивілізованої й
контрольованої діяльності.
Кожному, хто виношує такі
ідеї, раджу завітати до однієї зі
спілок-членів ВАКС й побути
там хоча б пару днів. Упевнена,
якщо ця людина остаточно не
відмовиться від своїх думок, то
принаймні вже не буде наполягати на будь-яких радикальних
змінах, бо природа кредитних
спілок — особлива і дуже людяна.
Всім кредитним спілкам бажаю постійно розвиватися, щоб
згодом завдяки вашому особистому ставленню до справи, вашим знанням і підходам до роботи, врешті-решт ми перемогли в поєдинку за своє місце на
фінансовому ринку, яке сьогодні нам з вами доводиться відстоювати щодня.

Вікторія ВОЛКОВСЬКА,
президент Всеукраїнської
асоціації
кредитних спілок (ВАКС)

Члени ВАКС, держслужбовці й іноземні колеги під час ІІ Міжнародного науково-практичного форуму учасників ринку кредитної кооперації, м. Трускавець, липень 2012 р.
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Іван ВИШНЕВСЬКИЙ,
голова правління
Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів»

«Здатність
кредитних
спілок адаптувати
свою роботу
до великої кількості
змін у потребах
і настроях членів
спілок,
у законодавстві
та фінансових ринках
є взірцем того, як
установи, створені
людьми для людей,
можуть існувати за
відсутності державної
підтримки,
а інколи —
і наперекір бажанню
чиновників»

-річчя кредитних спілок
в Україні — це не просто історичний факт. Це знакова подія, яка свідчить про те,
що кредитні спілки як форма
фінансової самоорганізації населення відбулись.
Кредитні спілки «пережили»
16 урядів України, кредитні
спілки не зникли внаслідок гіперінфляції та фінансових криз,
кредитні спілки розвиваються
і служать людям.
Моя кредитно-спілчанська
історія розпочалась у 2002 році,
і я став свідком кардинальних
змін в системі кредитних спілок — переходу зі статусу громадської організації до фінансової установи. Практики, науковці, історики та дослідники ще
довго сперечатимуться щодо
доцільності такої інституційної зміни, фактично «інституційної революції», але факт залишається фактом — кредитні спілки набули нової природи,
нових можливостей і нових обов’язків. Фактично трансформаційні процеси в кредитних спілках продовжуються й сьогодні:
кредитні спілки навчились працювати в умовах жорсткої конкурентної боротьби з банками;
кредитні спілки звикли до вимог
державних регуляторів. Але не
зважаючи на ці значимі зміни
в економічній і формальній стороні роботи кредитних спілок,
вони не залишаються осторонь
проблем вкладників і позичальників; кредитні спілки зуміли
зберегти свою унікальну здатність відчувати, ледь не на підсвідомому рівні, потреби громадян. Саме ця здатність, саме
політика, за якої спілка створена для людини, а не людина для
спілки, дозволяє кредитним спілкам залишатись «кредиторами з людським обличчям», як
сказав Директор юридичного
департаменту НБУ Віктор
Новіков на ІІ Міжнародному науково-практичному форумі

учасників ринку кредитної кооперації.
Остання криза 2008 року
підтвердила загальне правило
розвитку кредитних спілок
у світі — кредитна спілка, яка
працює з громадою та для громади, здатна пережити всі негаразди, на відміну від тих організацій, де панує «клієнтський»
підхід, а завданням спілки стає
«максимізація прибутку», а не
«фінансова самодопомога».
Здатність кредитних спілок
адаптувати свою роботу до
великої кількості змін у потребах і настроях членів спілок,
у законодавстві та фінансових
ринках є взірцем того, як установи, створені людьми для людей, можуть існувати за відсутності державної підтримки,
а інколи — і наперекір бажанню
чиновників.
Однак, як показує практика,
стабільність й успішний розвиток кредитної спілки може підірвати сама ж кредитна спілка. Відхід від самоконтролю,
самоуправління, самовдосконалення призводить до невиправданих рішень, ведення ризикової
фінансової й управлінської політики та підміни цінностей
у роботі кредитної спілки. Саме ці фактори стали однією
з найважливіших причин припинення роботи низки кредитних
спілок у двотисячні роки.
У 20-ту річницю відродження кредитної кооперації в Україні, хочу побажати всім, причетним до роботи кредитних спілок, гараздів, успіху й процвітання. Зберігаючи свою соціальну ідентичність на умовах самоврядування та самоконтролю, поєднуючи все краще, що є в
кредитних спілках, спільними
зусиллями ми зможемо побудувати ту систему, про яку
йдеться багато років: систему
кредитної кооперації, що буде
важливим елементом громадянського суспільства в Україні!

11

СПЕЦВИПУСК

ІСТОРІЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ
КРЕДИТНОКООПЕРАТИВНОГО РУХУ
НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ
Кредитна кооперація славна своїм корінням, а її головна особливість — кооперативні принципи —
є тим, що вирізняє її з-поміж усіх економічних феноменів і звідки вона черпає свою силу впродовж
півтори сотні років.
Навряд чи знайдеться інше економічне явище, яке було б створене у такий цілеспрямований спосіб,
на продуманих, з самого початку чітко сформульованих засадах і з прекрасною, благородною метою.
Адже мета кредитної кооперації — не особистий зиск, збагачення коштом інших, а колективна самодопомога тих, хто її потребує. Ідея кредитної кооперації охопила весь світ: число країн, де працюють
кредитні спілки або інші форми кредитних кооперативів, стрімко наближається до сотні, а членами
спілок є понад 170 мільйонів землян. Цікаво, що в різних країнах ідеї кредитної кооперації втілювалися
в неоднакових формах. Достатньо згадати, що в самій лише Німеччині, яка, без сумніву, є батьківщиною кредитної кооперації, були майже одночасно створені дві моделі: одна - сільська (кредитні кооперативи, або сільські каси, батьком якої є Фрідріх Райфайзен, а друга — міська — ощадно-позичкові
товариства (їх ще називають «народні банки»), і будується вона на ідеях Германа Шульце-Деліча.
І ось уже понад 150 років там паралельно і незалежно працюють на благо своїх членів дві системи: райфазенівських банків (модель Райфайзена) і «народних банків» (модель Шульце-Деліча). У різних
країнах кооперативні ідеї дещо трансформувалися, модифікувалися, знайшли різне втілення залежно
від місцевих умов, особливостей культури і традицій.
Звісно, кооператори десь у Кенії чи на Філіппінах не можуть не відрізнятися від американських чи
ірландських, але є й те, що їх незмінно об'єднує, — це кооперативні цінності та принципи. У цій статті ми хочемо розповісти про згадані дві німецькі моделі і те, як вони трансформувалися на українських теренах, які в часи, коли сюди прийшла кооперативна ідея, входили до складу Російської імперії, а
також про те, як розвивалася кредитна кооперації на цих землях. У подальшому ми розповімо про
різні аспекти втілення цієї ідеї в різних куточках України і світу.

Кредитна кооперація славна своїм корінням,
а її головна особливість — кооперативні принципи — є тим, що вирізняє її з-поміж усіх економічних феноменів і звідки вона черпає свою
силу впродовж півтори сотні років. Навряд чи
знайдеться інше економічне явище, яке було
б створене у такий цілеспрямований спосіб, на
продуманих, з самого початку чітко сформульованих засадах і з прекрасною, благородною метою. Адже мета кредитної кооперації — не особистий зиск, збагачення коштом інших, а колективна самодопомога тих, хто її потребує. Ідея
кредитної кооперації охопила весь світ: число
країн, де працюють кредитні спілки або інші
форми кредитних кооперативів, стрімко набли12

жається до сотні, а членами спілок є понад 170
мільйонів землян. Цікаво, що в різних країнах
ідеї кредитної кооперації втілювалися в неоднакових формах. Достатньо згадати, що в самій
лише Німеччині, яка, без сумніву, є батьківщиною кредитної кооперації, були майже одночасно створені дві моделі: одна — сільська (кредитні
кооперативи, або сільські каси, батьком якої є
Фрідріх Райфайзен, а друга — міська — ощаднопозичкові товариства (їх ще називають «народні
банки»), і будується вона на ідеях Германа Шульце-Деліча. І ось уже понад 150 років там паралельно і незалежно працюють на благо своїх
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Шульце-Деліча). У різних країнах кооперативні
ідеї дещо трансформувалися, модифікувалися,
знайшли різне втілення залежно від місцевих
умов, особливостей культури і традицій. Звісно,
кооператори десь у Кенії чи на Філіппінах не
можуть не відрізнятися від американських чи
ірландських, але є й те, що їх незмінно об'єднує,
- це кооперативні цінності та принципи. У цьому
номері ми відкриваємо серію публікації про
історію кредитної кооперації. Сьогодні ми хочемо розповісти про згадані дві німецькі моделі і

те, як вони трансформувалися на українських
теренах, які в часи, коли сюди прийшла кооперативна ідея, входили до складу Російської імперії, а також про те, як розвивалася кредитна
кооперації на цих землях. У подальшому ми
розповімо про різні аспекти втілення цієї ідеї в
різних куточках України і світу. Основою для
вітчизняного кооперативного руху в галузі кредиту, незважаючи на окремі відмінності, були
ідеї «батьків» німецької кооперації Г. ШульцеДеліча і Ф. В. Райффайзена.

Кооперативні принципи кредитних товариств Г. Шульце-Деліча і Ф. В. Райффайзена
Кооперативні принципи
Г. Шульце-Деліча

Ф. В. Райффайзена

Наявність пайового капіталу і дивідендів

Принципове заперечення пайового капіталу

Необмежена відповідальність членів за зобов’язання
кооперативу

Спільна (солідарна) відповідальність членів своїм майном
за зобов'язання кооперативу
Заборона членам брати участь у діяльності інших кооперативів

Широке і необмежене поле членства
Надання кредитів як на виробничі, так і на споживчі
потреби

Надання кредил'в на виробничі потреби

Переважання короткотермінових кредитів

Переважання довготермінових кредил'в

Надання кредитів не тільки членам кооперативу

Надання кредил'в тільки членам кооперативу

Великий регіон дії кооперативу

Малий регіон дії кооперативу

Виплата винагороди членам спостережної ради

Визнання роботи спостережної ради безоплатною

Кооперативні принципи Г. Шульце-Деліча,
покладені в основу діяльності своєрідних Народних банків (Vorschussverein), створених дрібною
буржуазією міст Німеччини а 1850 р., були
включені до статутів ощадно-позичкових товариств царської Росії. Фундатором першого кредитного об’єднання цього типу був С. Ф. Лугінін,
який у 1865 р. започаткував діяльність Рождественського
ощадно-позичкового
товариства
(«Рождественской ссудной кассы») в с. Дороватому Костромської губернії. Принциповою відмінністю лугінінського статуту від німецького аналога було те, що діяльність товариства орієнтувалась виключно на селян. Проте вже на початку XX ст. ощадно-позичкові товариства функціонували й серед міщан. Ідеї Г. Шульце-Деліча та
С. Лугініна були сприйняті й розвинуті передо-

вою українською інтелігенцією. Вітчизняну кредитну кооперацію започаткували на Лівобережжі, а саме на Полтавщині. Основою її стали сільські кредитні кооперативи. Перше вітчизняне
ощадно-позичкове товариство було засноване в
1869 р. у м. Гадячі під назвою «Гадячское 1-е
ссудо-берегательное товарищество», яке працювало до 1918 р. На час утворення до його складу
входило 28 осіб. Середній розмір позики становив усього 27 крб, що свідчить про певні труднощі в отриманні членами товариства необхідного кредиту. Протягом 1871 р., у результаті активної підтримки земствами організації кредитних кооперативів, розпочали свою діяльність ще
три сільські ощадно-позичкові товариства. Серед них — Врем’ївське на Катеринославщині,
Обознівське та Петрівське на Херсонщині.

Перші ощадно-позичкові товариства України
Кредити
Назва товариства
та його місцезнаходження

Дата заснування

Розмір
паю,
крб

Прийом
у члени

Початковий
капітал, крб

ГАДЯЦЬКЕ
Полтавська губернія, м. Гадяч

28.04.
1869 р.

100

правлінням

1 492

Розмір
внесків, крб

Форма
відповідальнос
ті

необмеж.

кругова
порука

термін,
міс.

час
відстр.,
міс.

кількість
поручителів

6

3

—
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Кредити
Назва товариства
та його місцезнаходження

Прийом
у члени

Початковий
капітал, крб

Розмір
внесків, крб

Форма
відповідальнос
ті

50

загальними
зборами

1 000

50

28.04.
1871 р.

50

загальними
зборами

1 000

16.06.
1871 р.

50

загальними
зборами

1 000

Дата заснування

Розмір
паю,
крб

ВРЕМ’ЇВСЬКЕ Катеринославська губернія, Олександрівський повіт, с. Врем'ївка

5.03.
1871 р.

ОБОЗНІВСЬКЕ
Херсонська губернія, Єлизаветградський повіт, Обознівська волость
ПЕТРІВСЬКЕ
Херсонська губернія. Олександрійський повіт, с. Петровка

Наведені дані дають підставу зробити певні
узагальнення. Так перші в Україні ощаднопозичкові товариства своїми статутами передбачали обов’язковий пайовий внесок, розмір якого
коливався від 50 до 100 крб, і складав основу
початкового капіталу. Останній здебільшого становив 1 000 крб (винятком було лише Гадяцьке
товариство із початковим капіталом 1 492 крб).
Суми вкладів у згаданих кооперативах були різними. У Врем’ївському й Обознівському — 50
крб, Петрівському — 100, у Гадяцькому ощаднопозичковому товаристві вони взагалі не мали
фіксованого розміру й були практично необмеженими. Не існувало єдиного підходу й до прийому в члени кооперативу: це відбувалося або на
загальних зборах, або на засіданні правління чи
ради товариства. Формою відповідальності при
здійсненні фінансових операцій була кругова
порука. Кредити надавали переважно на шість
місяців з відстрочкою, у разі потреби, на три

термін,
міс.

час
відстр.,
міс.

кількість
поручителів

кругова
порука

6

3

2

50

кругова
порука

6

3

2

100

кругова
порука

6

3

2

місяці. Умовою для одержання кредиту було поручительство двох осіб. Це стосується всіх згаданих товариств крім Гадяцького, статут якого
поручительства не передбачав. Щодо шляхів розподілу можливих (переважно незначних) фінансових результатів, статути товариств фіксували
таке. У Гадяцькому ощадно-позичковому товаристві до створення нового паю вони переходили до пайової частки. В Обознівському товаристві фінансовий результат першого року надходив до резервного капіталу, а потім розподілявся
між членами товариства без обмежень. Врем’ївське і Петрівське товариства не виключали ні
той, ні інший способи. Очевидно не буде помилковим твердження, що й усі, пізніше утворені,
ощадно-позичкові товариства (звичайно, з певними особливостями) працювали за викладеними вище принципами. У цілому по Російській
імперії станом на 1 липня 1871 р. картина щодо
їхньої кількості була така:

Число ощадно-позичкових товариств, зареєстрованих у Російській імперії станом на 1 липня 1871 р.
(виділені — українські губернії)
Губернія

Число товариств

Число товариств

1

Полтавська

1

Катеринославська

1

Псковська

1

Костромська

2

Рязанська

1

Ліфляндська

2

С.-Петербурзька

3

3

Московська
Новгородська
Пензенська
Пермська
Всього

14

Губернія

Естляндська

Тамбовська

1

13

Тверська

2

1

Тульська

1

1

Херсонська

2

36
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Число статутів ощадно-позичкових товариств, поданих на затвердження до Міністерства фінансів
станом на 1 липня 1871 р.
Губернія

Число статутів

Губернія

Число статутів

Володимирська

1

Костромська

1

В’ятська

1

Псковська

5

Воронезька

12

С.-Петербурзька

2

Всього

12

Наступні роки виявились не менш плідними
щодо збільшення кількості згаданих кооперативів. До кінця 70-х рр. XIX ст. в українських губерніях розпочало свою діяльність ще близько десяти ощадно-позичкових товариств, зосереджених переважно на Полтавщині. За твердженням
М. Туган-Барановського, це стало можливим
завдяки активній фінансовій підтримці земств,
які були до другої половини 70-х рр. «дуже щедрими на видачу позик».
Певну роль у цьому зв’язку відігравав і державний банк. Він через свої відділення, починаючи з 1872 р., надавав короткотермінові кредити сільським ощадно-позичковим товариствам.
Це позитивно відобразилося на їхньому фінансо-

вому стані. Саме у цей час (жовтень 1871 р.) був
затверджений статут, а вже з січня 1872 р. розпочало
діяльність
одне
з
найсильніших
(практично аж до 1918 р.) Сокирянське, Прилуцького повіту Полтавської губернії, ощаднопозичкове товариство.
Ідея створення й запорука успішного його
функціонування тісно пов’язані з ім’ям Г. Галагана — палкого прихильника кредитної кооперації й основоположника її на терені Лівобережної
України. Із 14 ощадно-позичкових товариств,
заснованих переважно в 70-ті рр. на Полтавщині, Сокирянське було найсильнішим. Це підтверджують наведені нижче узагальнені дані щодо
13 з них.

Загальні показники щодо діяльності перших ощадно-позичкових товариств Полтавської губернії
станом на 1 січня 1892 р.
Всі 13 разом
Членів (осіб)
Пайового капіталу
Запасних фондів
Вкладів
Отриманих позик товарами
Виданих членами позик
Баланс
Касовий оборот

у тому числі
Сокирянське

Сокирянське в % до загальної кількості

4 140

828

20

164 013
29 906
45 019
89 567
329 328
356 970

43 071
12 629
15 119
60 748
127 413
147 281

26
43,5
38,6
67,5
38,7
40

1 642 529

606 950

37,3

Згадане товариство пройшло кілька етапів
у процесі свого становлення. Спочатку членами
товариства були лише 16 мешканців села, дещо
пізніше його вплив поширився на всю волость.
У 1874 р. до району діяльності Сокирянського
ощадно-позичкового товариства входили вже
три волості: Сокирянська, Сріблянська й Іванківська. А за даними на 1908 р. товариство обслуговувало 25 сіл трьох найближчих волостей,
об’єднуючи 25 тис. членів. Проте цілком зрозуміло, що багаторічній діяльності названого товариства та й самому процесу утвердження вітчизняної кредитної кооперації були притаманні
кризові періоди. Один з них припадає на кінець
70-х — першу половину 90-х рр. XIX ст. На думку багатьох тогочасних економістів, саме в цей
час земська робота щодо стимулювання кооперативного руху помітно завмерла. Це відразу

негативно відобразилося на зростанні кількості
ощадно-позичкових товариств.
За словами економіста М. Хейсіна, саме з
1877 р. «хвиля у створенні ощадно-позичкових
товариств йде вниз і вже більше не піднімається
впродовж багатьох років». Проте зниження активності земств щодо організації кредитних кооперативів було не єдиним чинником, що зумовив затухання кредитно-кооперативного руху.
З’ясовуючи причини цього негативного явища,
можна зазначити таке.
По-перше, цілком зрозумілим є те, що в самій
господарській організації тогочасного села не
було великої та гостро вираженої потреби в грошовому кредиті для поповнення обігового капіталу. Незважаючи на те, що гроші для господарства хлібороба вже мали певне значення, потреба в них не була пов’язана з бажанням зробити
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індивідуальне господарство більш ефективним,
підвищуючи його товарність.
У цей час виробництво продукції сільського
господарства, особливо зерна, орієнтується
в основному на власне споживання, а не на продаж. Таким чином, форми кооперативної організації, які активно пропагували земство, не мали
достатнього підґрунтя й не відразу прижилися
серед рядових сільськогосподарських товаровиробників, тим більше не відразу почали втілюватися функції, що на них покладалися. Тому більшість із перших ощадно-позичкових товариств
стали не чим іншим, як своєрідними сільськими
банками.
По-друге, тогочасним кооператорам бракувало практичного досвіду, а земства, які організовували названі кооперативи, й самі були мало
спроможні надавати ефективну допомогу у веденні їхніх справ. Типовою стала ситуація, коли
після одержання кредиту від банку ні рядові
члени, ні правління ощадно-позичкового товариства не знали, як вести справи далі.
По-третє, окремі товариства утворювалися
тільки для одержання від земства «легких грошей», які використовували нераціонально.
По-четверте, беручи в банку кредит щонайбільше на дев’ять місяців (за дозволом Міністерства фінансів від 1872 р.), селяни-члени товариства просто не встигали здійснити повний цикл
оберту капіталу, щоб, отримавши певні господарські вигоди, вчасно повернути борг. Короткотермінове кредитування особливо не влаштовувало тих, хто хотів придбати землю чи складний
реманент.
По-п’яте,
створення
перших
ощаднопозичкових товариств відбувалося під наглядом
Міністерства фінансів, а його накази та розпорядження пригнічували ініціативу малодосвідчених кооператорів. Досить принизливим було й
втручання в справи кооперативу Міністерства

внутрішніх справ, за вказівкою якого день, час
і місце зборів членів товариства реєструвалися
у відповідній поліцейській установі.
Нарешті, фактором, який істотно сповільнював темпи розвитку вітчизняного кооперативного руху, була відсутність правової бази, що б визначала статус кредитного кооперативу, сприяла
його успішній діяльності.
Та вже наприкінці XIX ст. вітчизняний кооперативний рух поступово перестав носити формальний характер і помітно активізувався. Одним із стимулюючих факторів, що викликали
його нову хвилю, став голод 1891—1894 рр. Разом з тим, ініціатива створення сільських кредитних кооперативів все частіше йшла від селян і
купців, які найбільше були зацікавлені в удосконаленні системи кредитування.
Поєднання згаданих чинників зумовило необхідність затвердження трьох документів, важливих для вітчизняного кооперативного руху. Першим з них був закон Російської імперії про установи дрібного кредиту («Положение об учреждениях мелкого кредита»), прийнятий у 1895 р. Він
зафіксував право на створення, поряд з ощадно
-позичковими, кредитних товариств, краще
пристосованих до потреб і можливостей селянства. Згаданий закон передбачав також і деякі
поліпшення щодо організації та функціонування
ощадно-позичкових товариств, визначав роль
земств у їхній діяльності. У тому ж таки 1895 р.
було затверджено статут кредитного товариства,
який дозволяв засновувати кооператив без сплати пайових внесків. Наступного, 1896 р. набрали чинності типові статути обох кредитних кооперативних об’єднань — ощадно-позичкового та
кредитного товариств.
З того часу названі кооперативи почали функціонувати паралельно. Вітчизняні кредитні товариства поєднували в собі ідеї Г. Шульце-Деліча
і Ф. Райффайзена.

Співвідношення ознак товариств райффайзенівського та шульцеделічевського типів
у кредитних товариствах України кінця XIX — початку XX ст.
Ознаки товариства типу Г. ШульцеДеліча
Наявність пайового капіталу і дивідендів
Обмежена відповідальність членів за
зобов’я-заннями кооперативу

Ознаки вітчизняного кредитного
товариства

Ознаки товариства типу
Ф.Райфайзен

Відсутність пайового капіталу і дивідендів
Відповідальність членів кооперативу за його зобов'язаннями
(необмежена або обмежена)

Переважання короткотермінових позик

Переважання довготермінових позик

Робота членів спостережної ради оплачувана

Робота членів спостережної ради неоплачувана

Формування позичкового фонду за
рахунок власних ресурсів

16

Використання зовнішніх позик для формування позичкового капіталу

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

Жовтень 2012

Ознаки товариства типу Г. ШульцеДеліча

Ознаки вітчизняного кредитного
товариства

Ознаки товариства типу
Ф.Райфайзен

Участь членів у інших кооперативах

Заборона участі членів у діяльності інших кооперативів

Надання кредитів як на виробничі, так і на споживчі потреби

Надання кредитів на виробничі
потреби

Великий регіон дії

Малий регіон дії

Ревізування державними чиновниками
тільки позаспілкових кооперативів

Керування і ревізування чиновниками державного банку

Для здійснення контролю за кредитними товариствами державний банк створив спеціальний відділ під назвою «IX Відділ Інспекції». Його
очолив палкий прихильник кооперації, і зокрема
німецького райффайзенівського руху, A. A. Беретті. Це сприяло вдалому підбору так званих
обласних інспекторів, котрі на місцях поряд
з наглядовими функціями здійснювали дбайливу
опіку молодих кооператорів.
За дослідженнями І. Витановина, перше кредитне товариство було організоване в 1895 р.

Ревізування державними чиновниками тільки позаспілкових кооперативів

у с. Іванківцях на Полтавщині (за даними державного банку — 3 жовтня 1897 р.). А вже на
1 січня 1901 р. в українських губерніях функціонувало 15 таких товариств, у той час як у цілому
по Російській імперії їх число становило 59. Завдяки фінансовій підтримці державного банку
кількість кредитних товариств досить швидко
зростала. Так на 1 січня 1903 р. лише в шести
губерніях Лівобережжя і Півдня України працювало 102 кредитних і 96 ощадно-позичкових
товариств.

Кількість кредитних кооперативів в окремих регіонах України станом на 1 січня 1903 р.
Губернії Лівобережжя

Крединих товариств

Ощано-позикових товариств

Полтавська Чернігівська

21

Чернігівська

22

1

2

12

Південь
Катеринославська

20

13

Херсонська

21

6

Таврійська

13

45

Всього

102

96

Харківська

Привертає увагу висновок відомого в той час
економіста й громадського діяча А. І. Чупрова,
зроблений у 1903 р. щодо густоти розміщення
кредитних кооперативів. Він, зокрема, вказував
на те, що з 799 ощадно-позичкових товариств,
які функціонували в Російській імперії на 1 січ-
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ня 1902 р. переважна більшість була зосереджена на окраїнах (у тому числі в українських губерніях).
Щодо центрального та середньочорноземного
регіонів Росії слід зауважити, що число згаданих
кооперативів було там незначним.

Розподіл кредитних кооперативів по українських губерніях станом на 1 січня 1910 р.
Губернії
Волинська
Катеринославська
Київська
Подільська
Полтавська
Таврійська
Харківська
Херсонська
Чернігівська
Всього

Кредитних товариств

Ощано-позикових товариств

119

26

75

23

44
43
116
51
108
241

68
38
45
51
15
52

70

42

867

360
17
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Більшому пожвавленню кооперативного руху,
зокрема в галузі дрібного кредиту, сприяв відповідний закон 1904 р. Він доповнював попередній, прийнятий у 1895 р. Згідно з цим законом
була утворена центральна
інституція
—
«Управління для справ дрібного кредиту», яка
діяла як самостійний департамент Міністерства
фінансів. «Управлінню» підпорядковувалися всі
установи дрібного кредиту. Воно стало урядовим
органом кредитної кооперації — своєрідним фінансовим центром, що здійснював кредитування товариств і на цій підставі нагляд за її діяльністю. З появою згаданого управління та згідно
з законом 1904 р. IX Відділ Інспекції було скасовано, а замість нього утворено центральний Комітет для справ дрібного кредиту; на місцях —
його філії, губернські комітети. За цим же законом організовувалися земські каси, яким надавалося право фінансувати й організовувати
ощадно-позичкові та кредитні товариства,
а також координувати їхні дії. Належним чином
оцінюючи вищесказане, зауважимо, що важливими стимуляторами розвитку вітчизняної кредитної кооперації були, безумовно, й революційні події 1905—1907 рр. та столипінська аграрна
реформа. Вони спричинили значне збільшення
кількості кредитних кооперативних об’єднань і
суттєво вплинули на активізацію діяльності існуючих товариств. Так на 1 січня 1910 р. в українських губерніях функціонувало вже 867 кредитних та 360 ощадно-позичкових товариств, переважна більшість з яких (близько 80 %) була зосереджена в аграрному секторі.
Причиною очевидного переважання кредитних товариств над ощадно-позичковими досить

точно пояснив один із дописувачів журналу
«Вестник кооперации», який у 1911 р. зазначав:
«...як і раніше, переважають кредитні товариства над ощадно-позичковими. Причина — бідність населення, для якого створення навіть мінімального паю є дуже обтяжливим, а також не
всюди спостерігається інформованість засновників, що пай в ощадно-позичковому товаристві
може бути внесений частинами, навіть по 1 крб
на рік». Проте, не зважаючи на фінансові труднощі, кількість кредитних кооперативів невпинно зростала. Якщо в 1910 р. в Україні працювало
1 789 кредитних кооперативів, а в 1914 р. —
2 477, то на 1 вересня 1919 р. їх було вже понад
3 300.
Таким чином, здійснений ретроспективний
аналіз розвитку кредитної кооперації дорадянського періоду переконливо свідчить про те, що
вона була одним з найефективніших способів
самодопомоги населення у вирішенні його фінансових проблем. На жаль, так званий радянський період вітчизняної історії з його авторитарними методами командно-адміністративної
системи (не рахуючи специфічну кооперацію
доби непу) був позбавлений кредитної кооперації через несумісність з демократичними кооперативними принципами. Проте форми самодопомоги продовжували існувати серед населення
у вигляді «чорних кас» та «кас взаємодопомоги».
Андрій ПАНТЕЛЕЙМОНЕНКО,
к.е.н., доцент кафедри грошового обігу
і кредиту Полтавського університету
споживчої кооперації України, виконавчий
директор Полтавської кооперативної ліги

З ІСТОРІЇ
ОДНІЄЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
Спогади Теодора Теодоровича Матвіїва,
керівника філії кредитної спілки «Самопоміч» в м. Дубні (Львівська обл.)
Коли я в травні 2011 р. очолив філію кредитної спілки
«Самопоміч» в м. Дубні й почав
знайомитися з її історією, то
дізнався, що кредитні коопера-
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тиви в Західній Україні пов’язані з прізвищем Райффайнзейн,
звідти і назва. Тепер є потужний «Райффайзенбанк», який
має свої філії у всьому світі.

Коли я в 2000 р. був у Відні, то
бачив головний офіс цього банку, який вражає своєю величчю. Батьківщиною кредитних
спілок вважають Німеччину,
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а їхніми батьком — Фрідріха
Вільгельма Райффайзена, котрий у селі Фламерсфельд розпочав свою кредитово-кооперативну діяльність у 1849 році.
Його «кредитова кооператива»
для сільських жителів, відома в
усьому світі як «райффайзенка»,
несла фінансову допомогу незаможнім селянам-фермерам,
яких тоді немилосердно використовували лихварі.
Приблизно в той час для
найбідніших жителів міста, зокрема ремісників і дрібних купців, у німецькому містечку Деліч утворився міський тип такої
ж ощадно-позичкової каси: її
засновником був Герман Шульце-Деліч. З цих скромних поча-

тків постав кооперативнокреди-товий рух, який перенісся до Австрії в 1851 р., а згодом
захопив Італію, Францію, Англію й інші країни.
Мій батько, Федір (Теодор)
Матвіїв був керівником Кооперативи «Українська Берлинська
Райффайнзенка» Бродівського
повіту з 1929 до 1936 рр. Достовірність цього підтверджує
книга Василя Яремчика*: «Голод
на гроші був величезний, бо с.г.
продукти були дешевими і нелегко було їх продати, за винятком молока, яке здавали в
молочарню, все інше треба було везти або нести на плечах у
Броди. Багатші селяни, які мали гроші за продане зерно, худо-

бу, свиней зберігали їх в
«Райффайзенці» з метою придбати землю, про яку мріяв кожний селянин. Жили після повернення з евакуації в наспіх збудованих хатах, часто незакінчених, а земля була метою їх
життя. Головою «Райффазенки» в міжвоєнний період був Федір Матвіїв». Крім цього в Касовій книзі це задокументовано
під час ревізії від 17.10.1936 р.,
там Матвіїв Теодор записаний
як касир. Невідомо, чи було
продовження нової книги після
грудня 1936 р. Я думаю, що
Кооператив працював аж до
вересня 1939 р., коли нова влада ліквідувала всі громадські
об’єднання.

Наша сім’я була двічі евакуйована під час другої світової
війни і тому багато майна і цінних речей ми втратили.
На щастя, Касова книга збереглася до сьогодні
й є сімейною реліквією, бо написана
батьковою та в деяких роках і маминою рукою.
Наша сім’я була двічі евакуйована під час другої світової
війни і тому багато майна і цінних речей ми втратили. На щастя, Касова книга збереглася по
сьогоднішній день й є сімейною
реліквією, бо написана батьковою та в деяких роках і маминою рукою.
Згідно зі статутом до райффайзенки могли належати лише
жителі одного чи двох населених пунктів. Вступні внески —
невисокі й вклади невеликі,
щоб заможні члени каси не спекулювали на високих відсотках
і не диктували свою волю іншим. Із чистого доходу каси
1/3 мала йти в резервний
фонд, 1/3 — на благодійні потреби, 1/3 — на адміністрацію.

До останньої мали входити голова, заступник і не менше
трьох членів; наглядова рада —
не менше 6 осіб. Усі повинні
були працювати безплатно, за
винятком касира, але останній
не був членом правління. Загальні збори мали відбуватися
не менше двох разів на рік.
У міжвоєнний період кредитна кооперація для українців
була чи не єдиним засобом
створення національного капіталу й організації раціонального
кредиту. Відсутність власної
держави, несприятлива політика польського уряду, бідність
більшості з позичальників негативно позначилася на її розвитку. Характерною рисою кредитної кооперації в Східній Галичи-

ні було те, що її послугами користувалися здебільшого селяни.
Необхідність в кооперації
для селян була зумовлена поширенням лихварства й обмеженням банківського кредиту. За
даними теоретика української
кооперації К. Коберського, у
Польщі на 1927 р. лихва доходила до 600 % річно. У Східній
Галичині лихварство було найбільшим, адже тут зосереджувалося найменше готівки. В умовах, коли доходи селянина з
продажу його продукції залишалися низькими, відсоткова
межа, щоб не зруйнувати господарство селянина, мала не перевищувати 3—4 % річно. Найбільше лихварство проявлялося
при позичках зерна. Якщо селя-

* Яремчик Василь. Сторінки історії села і церкви святої Параскеви П’ятниці. — Берлин:
Видавничий відділ «Добра вість» Благодійного фонду «Спілка без імені», 2005 р., — Стор. 36.
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нин позичав навесні 1 корець
зерна (100 кг), то восени мав
віддати за нього щонайменше
1,5 корця зерна (150 кг), а в
деяких повітах Польщі — до
4 кор.
У незалежній Україні перші
кредитні спілки відновили свою
діяльність у 1992 році. Це відбувалося за підтримки української діаспори з Канади та США.
На хвилі відродження незалежності України, у 1998 р.,
ініціативна група мешканців
м. Броди створила кредитну
спілку «Самопоміч» — для соціального та фінансового захисту
своїх членів. На цей час Україна
переживає важкі економічні
часи, проте в нашому регіоні
люди досі зацікавлені в послугах кредитної спілки. Брак досвіду, відсутність законодавчонормативної бази, матеріальнотехнічного забезпечення — ніщо
не лякало нас.
Позаду 14 років плідної праці на теренах Львівської, Рівненської та Волинської облас-

тей. Праці, вірної українським
традиціям кооперативного руху, основний зміст якого можна
висловити відомим гаслом «Свій
до свого по своє».
Зараз наша кредитівка об’єднує понад 22 тисячі членів і з
кожним роком їх стає все більше. А це вже свідчить про справді кооперативний характер.
Кожного дня ми бачимо людей із засмученим поглядом,
подавленим настроєм. Це і пенсіонери, і хворі, і молодь, яка не
може себе працевлаштувати або
почати власний бізнес.
У голову приходять різні
думки. Якщо держава не може
або не хоче допомогти своїм
громадянам влаштувати більшменш достойне існування, то
громадяни змушені самі об’єднуватися й вирішувати наболілі
проблеми.
Головна наша проблема — це
матеріальна скрута. Є багато
пропозицій на отримання позичок, кредитів, але умови не завжди прийнятні (великі відсотко-

ві ставки, необхідність бути
офіційно працевлаштованим,
наявність особистого майна
тощо). Місцеві газети, вікна
в маршрутках, стіни і стовпи
в центрі міста, на базарах і вокзалах — нині на всіх цих площах реклама й оголошення
з пропозицією дешевих грошей.
У той час, коли банки та кредитні спілки пропонують кредити
під 26—50 % річних, знайшлися
фірми, які пропонують гроші за
2—7 % на рік. Звичайно, це
аферисти. Погіршення кредитування після кризи в 2008 році
спричинило розквіт таких фірм.
Щороку по Україні тисячі громадян стають їхніми жертвами.
І лише проти кількох таких організацій порушені кримінальні
справи.
Прочитані книжки з історії
кредитної кооперації викликають бажання використати досвід наших попередників як в
Україні, так і в світі, щоб істотно покращити кредитування
населення.

ЗНАМЕННІ ДАТИ В ІСТОРІЇ
КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

1.

Українська світова кооперативна рада (УСКР) вирішила
відродити кредитні спілки в Україні
Серпень 1991 р., м. Торонто, Канада

У м. Торонто, Канада, 17 серпня 1991 року відбулася конференція представників української кооперації Америки, Канади й Австралії, яку організувала УСКР. Під час цього заходу обрали Комісію для
координації заходів по відновленню кооперативного руху в Україні.
Метою новоствореної комісії було координувати роботу WOCCU, CCA, ABACUS, CUNA (Credit Union
National Association — Державна адміністрація кредитних спілок Америки) з представниками Верховної ради України й тими, хто був зацікавлений розвивати кредитні спілки в Україні.
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До складу цієї комісії увійшли 12 осіб:
Богдан ВАТРАЛЬ, фінансовий референт УСКР і голова кредитної спілки «Самопоміч» (м. Чікаго) —
координатор комісії.
Тарас ПІДЗАМЕЦЬКИЙ, адвокат «Української кредитної спілки» (Торонто) — секретар комісії.
Д-р Богдан КЕКІШ, голова кредитної спілки «Самопоміч» (м. Нью-Йорк).
Мирослав БОЛЮХ, голова ради Українських кооперативів Австралії.
Д-р Олег ГАВРИЛИШИН, дорадник Світового Банку (World Bank) у Вашингтоні.
Дмитро ГРИГОРЧУК, президент Централі Українських кооперативів США.
Володимир ГУПАЛІВСЬКИЙ, голова Централі українських кооперативів США.
Ярослав СКРИПНИК, директор Канадської спілки кооперативів Едмонтону.
Оля ЗАВЕРУХА-СВИНТУХ, екзекутивний директор кредитної спілки «Союз» (м. Торонто).
Ігор ЛЯШОК, голова кредитної спілки «Самопосіч» (м. Нюарк).
Тамара ДЕНИСЕНКО, менеджер кредитної спілки в м. Рочестер.
Д-р Юрій ЧУЧМАН, заступник голови кредитної спілки «Карпатія» (м. Вінніпег).
Завдяки ентузіазму, відданості ідеї відтворення кооперативного руху в Україні, знанням і досвіду
цих людей, у 2012 році український кредитні спілки відзначають 20-річчя своєї роботі.
А в 1991 році, щоб розпочати відродженні кредитних спілок в Україні, УСКР ініціювала й провела
конференції в Едмонтоні й Торонто (Канада), в Медінсоні та у Вашингтоні (США) за участі представників WOCCU і представників Верховної Ради України, зокрема Володимира Пилипчука, голови Економічної комісії, та Василя Євтухова, голови Комісії з питань розвитку базових галузей народного господарства (на той час).

2.

До України приїхали представники з США й Канади
для відродження кредитних спілок
Лютий і червень 1992 р.
р.,, Україна

Завдяки співпраці Комісії для координації заходів по відновленню кооперативного руху в Україні
з WOCCU й адміністраціями кредитних спілок Канади й Америки, у лютому 1992 р. до України вперше
з офіційним візитом приїхала делегація представників США й Канади. Вдруге з офіційним візитом кооператори діаспори приїхали в червні 1992 р. У Києві, Львові, Луцьку, Івано-Франківську, Тернополі,
Кривому Розі й Чернівцях вони зустрічалися з тими, хто був зацікавлений і готовий відроджувати кредитно
дитно--кооперативний рух на теренах нашої держави.
За результатами таких зустрічей представники діаспори й України налагодили діалог і зміцнили
особисті контакти. Проте якихось вагомих змін тоді не відбулося, оскільки на той час в Україні ще не
було національної валюти й закону про кредитні спілки.

«Кредитно-кооперативний рух єднає
українців усього світу»
Богдан КЕКІШ,
голова Української світової кооперативної ради (УСКР):
На Вашу думку, як розвивається український кредитно-кооперативний рух?
— Якщо говорити про Україну, то хоч відродження кредитної кооперації відбулося порівня-

но недавно, український кредитно-кооперативний рух розвивається дуже швидко. Кредитівки з’являються як гриби після
дощу. Люди зрозуміли, що з кредитівками значно легше працю-

вати, ніж з банківськими установами.
Вони є мобільнішими в прийнятті рішень та усвідомлюють, що звичайна людина, приватне підприємство чи фермер-
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ське господарство не мають
можливостей та коштів на
розробку великих бізнес-планів,
але для реалізації своїх задумів
потребують грошей. Ці кошти
можуть бути різними, але засадничою справою є те, що ці
проекти пов’язані безпосередньо з виробником, якому майже
неможливо взяти позику в банку для втілення задуманого
в життя, а також і те, що позичальник усвідомлює всю повноту відповідальності перед
кредитно-кооперативною установою. Що ж стосується кредитівок діаспори, зокрема Канади,
Сполучених Штатів Америки
та Австралії, то тут спостерігається тенденція до скорочення обсягів діяльності. На це
є багато об’єктивних причин.
Сьогодні членами цих кредитівок є представники другої, третьою, а часом і четвертої генерації української діаспори. І з
кожним поколінням вони все
більше й більше втрачають
зв’язок з українськими фінансо-

вими установами, оскільки
свою негативну роботу робить
і таке явище, як асиміляція.
Україна цієї проблеми немає.
Зрештою, українське законодавство в питаннях кредитної
кооперації в дечому істотно
відрізняється від законів, що
діють у світі.
Що, на Вашу думку, необхідно зробити, щоб кредитна
кооперація успішно розвивалася в Україні?
— Перш за все, повинна бути чіткіша структуризація
кредитно-кооперативного руху
в державі. Найкраще було би
для учасників цього руху, якби
він був централізованішим.
Це особливо потрібно зараз,
оскільки, як я вже говорив, динаміка розвитку кредитної кооперації в Україні є надзвичайно
потужною. Українські кооператори повинні відчувати потребу моменту та завжди пам’ятати, що об’єднавшись можна
зробити значно більше корис-

них справ, ніж діючи поодинці.
Мені дуже приємно, що Українська світова кооперативна рада стояла біля витоків кредитно-кооперативного руху в Україні, коли у 1992—1993 роках він
лише зароджувався. Сьогодні ми
можемо пишатися, що в Україні є 23 кредитно-кооперативні
центри, які самостійно можуть вирішувати всі питання,
пов’язані з діяльністю в цій галузі. Кредитна кооперація в
Україні, можна сказати, вже
«опірилася», має власні великі
кошти і не потребує фінансової
допомоги від українських кредитівок діаспори.
Кредитівки діаспори й надалі допомагатимуть українській
кредитній кооперації, але ця
допомога тепер буде надаватися у вигляді методологічних порад, консультацій та лобіювання українського кредитнокооперативного руху на міжнародній арені.
Опубліковано «Час і події»,
м. Чикаго, 2008 р.

Довідка
За словами Богдана Кекіша, своїм головним завданням УСКР вважає координацію діяльності
українських кредитно-кооперативних установ та відстоювання їхніх інтересів перед Світовою радою
кредитних спілок. Від самого початку зародження української кредитної кооперації в діаспорі наші
попередники завжди хотіли тісно і плідно співпрацювати, допомагаючи співвітчизникам поза межами Батьківщини та разом творити єдину кооперативну родину.

3.

Створення
кредитної спілки «Вигода
Вигода»» ((м.
м. Стрий)
Червень 1992 р.

Як виникла ідея відродження кредитної кооперації? Що було поштовхом?
Згадує Петро Маковський, засновник кредитної спілки «Вигода»:
— Ігор Мельник з обласної «Просвіти». 11 червня він зателефонував мені й сказав: «У нас тут завтра будуть цікаві збори просвітян, працівників профспілок, громадських організацій з участю гостей
з діаспори. Будуть говорити про кредитні спілки. Хоч, на мою думку, це не на часі, бо сам бачиш, яка
інфляція. А це небезпечно для фінансових структур. Але тебе це може зацікавити. То приїжджай». Він
подав мені адресу зустрічі. Отож, 12 червня я вже був у Львові на проспекті Володимира Великого,
у «Профспілковому центрі». Зібралось десь до 150 чоловік, котрі хотіли «щось дізнатися». На пленарному засіданні говорили в загальних рисах про кредитівки на підмогу для народу в цей важкий час. Зацікавили мене гості з Америки та Канади й те, що вони розповідали про кредитівки. Це були Петро Ми-
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куляк, Ольга Заверуха (Канада), Богдан Кекиш з Америки і доктор Юрій Чучман. Ідея самодопомоги
мені сподобалась.
Потім всі учасники наради були поділені на секції, швидше — групи. Я потрапив у групу пана Микуляка. Ставив йому дуже багато запитань. Він звернув на мене увагу і жартома сказав: «З цього
молодого пана прокльовується кооператор…».
За матеріалами видання
М. Мандрика «10 років служіння громаді»,
м. Стрий, 2002 р.
Наступного дня, як Петро Маковський повернувся зі Львову, у Народному домі в м. Стрию зібралося 19 чоловік — ті, кого зацікавила ідея створення кредитної спілки. Проте увірували й залишилися
в справі тільки 13 з них. Вони й стали засновниками «Вигоди». Таку назву спілці дали вже в перші
хвилини її існування. І ось уже 20 років люди йдуть вирішувати свої фінансові питання до «Вигоди»,
бо це вигідно й їм, і фінансовій установі.
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Петро МАКОВСЬКИЙ,
засновник та голова
Спостережної ради
кредитної спілки «Вигода»

Кредитна спілка
«Вигода»:
кооперативні цінності
як інструмент
становлення
та розвитку
14 червня 1992 року у
м. Стрию було створено кредитну спілку «Вигода». Наша спілка стала першою, яка змотивована потребою взаємодопомоги
та державотворчим процесом
в Україні, який якраз розгортався. Стара система стосунків
держава — людина була зруйнована. Нова ліберальна система,
де все залежить від твоєї ініціативи, навіть контурно не проглядалася. Розуміння та законодавчого забезпечення не було, бо
яким чином його могли створити вчорашні керманичі великого «куска» Совєтської адміністративної системи. Відбувалася
велика зміна в масовій свідомості, люди вчилися жити в нових
суспільних відносинах.
Це суспільно-державне тло
на якому зародилася ідея відродження кредитної кооперації
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в Україні і кредитної спілки
«Вигода» зокрема. Мотивація,
яка рухала нами, була вища за
матеріальні цінності. У той
час гроші нічого не коштували,
а довіра була безцінна. Чи усвідомлювали ми це на початку?
Можливо більше ні ніж так.
Ми просто хотіли проявляти
ініціативу в будівництві своєї
держави на засадах співробітництва, християнських принципах ведення справ.
А тому пізнання й усвідомлення кооперативних цінностей проходило із розвитком
і становленням кредитної спілки. Поступово усвідомлюючи,
що на правильному шляху, ми
постійно поглиблювали знання
з цієї тонкої сфери — кооперативних цінностей, коли все, що
напрацювали, належить усім,
коли спільно до добра та краси
не тільки гасло, а спосіб діяти,
щоденно працювати, щорічно
звірятися на загальних зборах,
відображати в своїх річних звітах. Коли свій до свого по своє
стає актуальним в умовах
жорсткої конкуренції із фінансовими установами, які не є
місцевими, які висмоктують
місцеві фінансові ресурси та
повертають їх у регіон за високою ціною та з обмеженим доступом для пересічних людей,
тих людей, котрі сформували
цей ресурс.
А тому кооперативні цінності стали інструментом розвитку кредитної спілки «Вигода»,
якщо хочете, то і взірцем розбудови відповідального громадянського суспільства. Ініціативна група створення кредитної
спілки «Вигода» була організована в середовищі товариства
української
мови
«Просвіта»
ім. Тараса Шевченка. Чому?
Тому що ми мали історичний
приклад. Адже у м. Стрию 1905
року о. Остап Нижанківський
започаткував «Маслосоюз» —
потужну систему молочарської
кооперації, яка за 10 років вийшла в Європу із своєю продукцією, була дуже конкурентна,
суттєво
підняла
добробут
українців і впевненість у спроможностях розбудовувати суспільство. У м. Стрию до сьогодні залишилися окремі добротні
будівлі «Маслозоюзу», що слу-

жать громаді. Тут із 1894 до
1939 року діяла кредитна спілка «Задаткова каса».
Активно прикладалися до
розвитку цієї установи д-р Євген Олесницький (голова Стрийського товариства «Просвіта»
та член Віденського парламенту) й Ольга Бачинська (голова
Союзу Українок на Стрийщині).
Зусиллями української кооперативної громади був побудований славний Народний дім. Виходець із м. Стрия, славний архітектор
Василь
Нагірний
(автор проектів понад 100 церков!!!) започаткував і тривалий
час очолював систему споживчої кооперації «Народна торгівля» у Галичині.
Постійно розвиваючи свою
спілку, ми розширювали наші
можливості
кооперативного
служіння. Наші фінансові результати є результатом відданої праці громадських органів
управління
та
професійних
працівників. Ми суттєво збільшуємо потенціал наших громад, прагнучи стати площадкою для розвитку нових кооперативних і суспільних утворень.
Ми створили фонд розвитку
громад — благодійний фонд
«Рідня» в співпраці зі Стрийською єпархією УГКЦ, започатковано кооператив здорового харчування «Віра» та лікарняну
касу, ми працюємо над створення школи ОСББ, постійно
проводимо фінансову просвіту.
Ця модель кооперативного служіння отримала назву Стрийська Кооперативна Ініціатива,
яка вже має своїх прихильників
і послідовників в Україні, США
та Канаді.
З нагоди 20-ї річниці кредитної спілки «Вигода» та відродження кредитної кооперації
в Україні в липні цього року ми
провели Всесвітній фестиваль
українських кредитних спілок.
Це — комплекс цікавих заходів,
які будують наш український
дух, зміцнюють нашу віру в те,
що ми дійсно можемо і вміємо.
Власне, український дух, примножений кооперативними цінностями, став джерелом невичерпної енергії кредитної спілки
«Вигода». Слава Україні! Слава
українській кооперації!
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4.

Створений Всеукраїнський координаційний комітет
по відродженню кредитної кооперації в Україні
Червень 1992 р.

Представники діаспори, які вдруге приїхали до України й провели низку зустрічей в різних куточках нашої країни із зацікавленими відроджувати кредитно-кооперативний рух, взяли участь у круглому столі. Цей захід відбувся 19 червня 1992 року в Києві. Крім представників діаспори на круглому
столі були присутні представники місцевих громадських організацій профспілок, просвіти, підприємців, селянських господарств, товариства захисту споживачів, держустанов, банків з Києва, Одеси,
Львівщини, Буковини, Тернопільщини, Кривого Рогу тощо. Під час цього заходу й затвердили Всеукраїнський координаційний комітет по відродженню кредитної кооперації в Україні в складі 18 осіб.
Результатом зазначених зустрічей і проведених заходів, а також наданих представниками діаспори
матеріалів стало те, що по всій країні люди почали створювати кредитні спілки.

5.

Зареєстровано представництво Всесвітньої ради
кредитних спілок в Україні.
Уряд Канади схвалив Проект технічної допомоги для відродження
кредитних спілок в Україні
Травень 1993 р.

Всесвітня рада кредитних спілок (World Council of Credit Unions — WOCCU) з 1971 року сприяє сталому розвитку кредитних спілок й інших фінансових кооперативів у світі задля розширення можливостей людей завдяки використанню високоякісних і доступних фінансових послуг. WOCCU виступає
від імені системи кредитних спілок світу перед міжнародними організаціями та працює з національними урядами щодо вдосконалення законодавства та регулювання цих фінансових установ. Програми
технічної допомоги WOCCU, впровадження нових інструментів і технологій призначені для того, щоб
зміцнювати фінансову діяльність кредитних спілок і збільшувати їхню кількість у світі.
За час свого існування WOCCU реалізувала понад 275 довгострокових і короткострокових програм
технічної допомоги в 71 країні.
Більше про цю організацію читайте на сайті http://www.woccu.org.

Повернувшись до США та Канади, представники української діаспори, які в лютому й червні 1992
року відвідали нашу державу, почали активно лобіювати питання технічної підтримки кредитних спілок України. У відповідь на офіційне звернення представників діаспори, уряди США й Канади ухвалив рішення надати технічну допомогу (зокрема, Уряд Канади — в розмірі понад 1 млн канадських
доларів) Україні для розвитку кредитних спілок.
Цього ж року починаючі кооператори з України — Андрій Оленчик, Ірина Драгомирецька, Петро
Маковський та Станіслав Аржевітін — пройшли перше стажування в українських кредитівках США.
Усього, за всі роки, стажування в українських кредитних спілках США та Канади пройшли понад
200 представників кооперативного руху України.

6.

Затверджено
Тимчасове положення про кредитні спілки
Вересень 1993 р.

Президент України Леонід Кравчук підписав Указ, яким затвердив Тимчасове положення про кредитні кооперативи в Україні. Це дало можливість працювати над законодавчою базою для створення
кредитних спілок.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
(Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 661/2002 (661/2002) від 25.07.2002 )
Про Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні
(Додатково див. Указ Президента № 701/99 від 22.06.99 )
З метою залучення особистих заощаджень громадян для взаємного кредитування та відповідно до пункту 7-4
статті 114-5 Конституції України (888-09)
п о с т а н о в л я ю:
Затвердити Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні (додається).
Президент України
Л.КРАВЧУК
м.Київ, 20 вересня 1993 року
№ 377/93

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 20 вересня 1993 року N 377/93

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про кредитні спілки в Україні
1. Це Положення визначає поняття кредитних спілок, особливості їх створення та діяльності.
2. Кредитна спілка — це громадська організація, головною метою якої є фінансовий та соціальний захист її членів
шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування.
Відносини щодо створення і діяльності кредитних спілок регулюються Законом України «Про об’єднання громадян» (2460-12) з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.
3. Діяльність кредитних спілок здійснюється на засадах рівноправності їх членів; кожен член спілки, незалежно
від розміру грошового внеску, має право одного голосу при вирішенні питань діяльності спілки.
4. Членами кредитної спілки, в тому числі її засновниками, можуть бути громадяни України, іноземні громадяни,
особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, досягли 18 років, не обмежені судом у дієздатності та
не перебувають у місцях позбавлення волі.
5. Кредитні спілки можуть об'єднувати осіб за місцем їх роботи, за місцем проживання, а також за професійною
ознакою, за ознаками членства у громадській організації, належності до релігійної організації.
6. Кредитні спілки утворюються і діють з місцевим статусом.
7. Заснування кредитної спілки здійснюється шляхом укладення її засновниками угоди, що визначає порядок та
принципи створення спілки, склад засновників, порядок підготовки проекту статуту спілки та його затвердження.
Кредитна спілка може бути створена у складі не менш як 50 осіб.
8. Кредитна спілка діє на основі статуту.
Статут кредитної спілки повинен містити:
- назву кредитної спілки, її статус, юридичну адресу;
- склад, порядок утворення і діяльності органів управління спілкою, порядок утворення філій та відділень спілки,
їх повноваження;
- умови і порядок прийому до спілки та вибуття з неї;
- права і обов'язки членів спілки;
- розміри та порядок сплати вступних та членських внесків;
- порядок використання коштів спілки, в тому числі порядок і умови надання кредитів членам спілки, розмір відрахувань та порядок формування фондів, утворюваних спілкою, порядок звітності та контролю;
- порядок припинення діяльності спілки і вирішення майнових питань, пов'язаних з її ліквідацією.
У статуті кредитної спілки можуть передбачатися інші положення, які стосуються діяльності кредитної спілки.
Статут кредитної спілки не повинен суперечити законодавству України.
9. Легалізація кредитної спілки здійснюється шляхом її реєстрації в порядку, передбаченому Законом України
«Про об’єднання громадян» (2460-12).
10. Для державної реєстрації кредитної спілки її засновники подають заяву. До заяви додаються угода про заснування кредитної спілки, статут кредитної спілки, відомості про склад статутних органів, загальну чисельність членів кредитної спілки, документи про сплату реєстраційного збору.
Відповідальність за відповідність законодавству України документів, на підставі яких здійснюється реєстрація,
несуть кредитна спілка, що подає документи, та реєструючий орган. Статут кредитної спілки з питань кредитування та розрахунків погоджується з Національним банком України.
11. Кредитна спілка відповідно до свого статуту:
- надає позички членам спілки, в тому числі під заставу майна або майнових прав, та здійснює пов'язані з цим
фінансово-кредитні операції;
- приймає внески від членів спілки. Якщо розмір вступного, членського внеску, місячного внеску члена спілки на
повернення позички перевищує двадцятикратний розмір мінімальної заробітної плати, кредитна спілка зобов'язана зажадати від платника декларацію про доходи;
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- розподіляє доходи на вклади членів спілки пропорційно до внесених ними коштів;
- створює фонди спілки, в тому числі позичковий та резервний, зберігає кошти в установах банків;
- виступає поручителем виконання членами спілки зобов’язань перед третіми особами;
- надає позички іншим кредитним спілкам, асоціаціям кредитних спілок за наявності вільних коштів, використовує кошти на потреби розвитку руху кредитних спілок з благодійною метою.
Кредитні спілки не можуть бути засновниками суб’єктів підприємницької діяльності, крім випадків заснування
засобів масової інформації, займатися підприємницькою діяльністю, крім продажу пропагандистських матеріалів,
виробів із власною символікою.
Кредитна спілка не може займатися іншою діяльністю, крім передбаченої цим Положенням.
12. Найвищим керівним органом кредитної спілки є загальні збори, які визначають структуру та повноваження
виконавчих органів спілки.
До виключного відання загальних зборів спілки належить внесення змін і доповнень до статуту спілки, прийняття
рішення про припинення діяльності спілки.
13. Майно кредитної спілки складається з вступних та членських внесків, надходжень від кредитних операцій
спілки, продажу пропагандистських матеріалів, виробів із власною символікою, проведення свят, фестивалів,
лекцій, інших культурно-масових заходів та надходжень, одержаних на підставах, не заборонених законом.
14. Доход кредитної спілки утворюється з надходжень від кредитних операцій спілки, продажу пропагандистських матеріалів, виробів із власною символікою, проведення свят, фестивалів, лекцій, інших культурно-масових
заходів після покриття матеріальних витрат, сплати передбачених законодавством України податків та інших
платежів до бюджету. Доход, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні спілки.
15. Для забезпечення фінансової стабільності кредитна спілка утворює резервний фонд. Розмір резервного фонду
та порядок його формування визначаються статутом кредитної спілки.
Резервний фонд має становити 5—15 відсотків від коштів спілки.
Резервний фонд використовується за рішенням загальних зборів кредитної спілки.
Кредитна спілка може зберігати кошти резервного фонду на депозитних рахунках у банках.
Розподіл коштів резервного фонду між членами спілки здійснюється у разі ліквідації спілки в установленому порядку.
16. Позичковий фонд кредитної спілки утворюється за рахунок вступних та членських внесків і використовується
для надання позик членам спілки. Розмір позичкового фонду затверджується загальними зборами членів спілки.
Кредитна спілка може приймати до позичкового фонду пожертвування від фізичних та юридичних осіб.
17. Вкладом члена кредитної спілки є вступний та членські внески. Вклад члена кредитної спілки становить його
частку у майні спілки.
Частина доходу спілки розподіляється на вклади її членів пропорційно до внесених ними коштів.
У разі припинення членства з ініціативи члена спілки йому сплачується вартість частини майна спілки, пропорційна його частці у майні спілки.
18. Член кредитної спілки може взяти позичку у розмірі, що визначається статутом спілки.
Позичка у частині, яка перевищує грошовий внесок члена спілки, надається під заставу майна або майнових
прав в установленому порядку.
Підставою надання позички є заява члена кредитної спілки, у якій вказується мета одержання позички, джерела
та строк її повернення.
Порядок розгляду заяви, надання позички, а також порядок та умови повернення позички визначаються статутом кредитної спілки.
Статут може передбачати й інші положення стосовно надання позичок кредитною спілкою.
19. Кредитні спілки мають право на добровільних засадах засновувати або вступати між собою в асоціації, які
діють з місцевим або всеукраїнським статусом.
З сайту Верховної Ради України

7.

Зареєстровано
представництво
Канадської кооперативної
асоціації в Україні (ПККА).
Розпочала роботу перша фаза
Канадської програми зміцнення
кредитних спілок України,
її керівником призначено
Ольгу Заверуху
Заверуху--Свинтух
Листопад 1993 р.

Головним завданням ПККА було допомогти
створити й розвинути кредитні спілки як спосіб
покращити фінансовий стан громадян України.
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«Напевно,
найтяжчим було саме переконувати людей,
що треба створювати кредитні спілки
навіть у несприятливих умовах»
Рoзпoчати Проект зміцнення кредитних спілок в Україні
було складнo з кiлькoх причин.
По-перше, пoтрiбнo булo перекoнати Канадський Уряд, щo
кредитний рух можна повернути в Україну. Щоб з’ясувати,
наскільки це реально, Канадський Уряд видiлив кoшти на
пoдoрoж до України.
У цю, першу, нашу подорож
ми побували в багатьoх регіонах України, там ми побачили,
щ о в і д р о д и ти к р е д и тн о кооперативний рух можна.
Пiсля нашoгo повернення до Канади й звiту про подорож, Уряд
Канади видiлив понад 1 млн
кан. дoл. на першу фазу Проекту.
По-друге, кoли ми приїхали в
Україну в 1993 році, то застали
великi змiни — уперше iнфляцiя
дoсягала 1 000 % на мiсяць.
Крім того, усе в Києв i
пoдoрoжчало, й нам булo важко

8.

знайти приміщення для oфiсу,
щоб вартість оренди відповідала затвердженому бюджету.
Aле завдяки зусиллям багатьoх людей, зокрема, наших
працівників — Ірини Драгомирецької й Петра Маковського —
ми влаштувалися; відразу
вирoбили план дiй та пoчали
працювати. Знайшлися далекоглядні люди, кoтрi пoвiрили, що
під час гiперiнфляцiї варто
рoзбудoвувати систему кредитної кооперації. Напевно, найтяжчим було саме перекoнувати людей, щo треба дiяти
н ав i т ь у н е с п р е я т л и в и х
умoвах.
Нам дoпoміг указ Президента Леоніда Кравчука від 20 вересня 1993 року, який дoзвoлив
oрганiзувати кредитні спілки.
Однак під час першої фази
Проекту нам не вдалося провести через Верховну Раду Закон
про кредитні спілки, тому це

Ольга ЗАВЕРУХА-СВИНТУХ,
керівник першої фази
Канадської програми зміцнення кредитних спілок
України, почесна голова
Української кооперативної
ради Канади (УКРК)

стало одним із завдань другої
фази. Як зазвичай буває, створення закoнoдавства — пoвiльна справа, адже необхідно перекoнати урядoвцiв і депутатів, щo пoтрiбно створювати
закoнoдавствo, аби система
працювала на гідному рiвнi.
Ми переклали на українську
мoву Закoн про кредитні спілки, що діє в Канаді, i запрoсили
радника вiд Мiнiстерства
фiнансiв з прoвiнцiї Oнтарio,
щoб вiн дoпoмiг у цiй справi.

Наказом НБУ затверджено Положення про погодження Статуту
кредитних спілок з питань кредитування та розрахунків
і надання позичок кредитними спілками
Березень 1994 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
НАКАЗ
№ 41 від 17.03.94 м.Київ
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(Наказ втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 133 (z0388-02) від 09.04.2002)
Про Положення про погодження Статуту кредитних спілок з питань кредитування та розрахунків і
надання позичок кредитними спілками
{Із змінами, внесеними згідно з Листом Нацбанку № 23011/107 (v_107500-94) від 02.08.94 Постановою Національного банку № 59 (v0429500-97) від 07.03.97}
Згідно з Постановою Правління Національного банку України № 25 від 07.02.94 р.
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про погодження Статуту кредитних спілок з питань кредитування та розрахунків і
надання позичок Кредитними спілками.
2. Надіслати Положення Республіканському банку Криму та регіональним управлінням Національного банку
України для керівництва в роботі.
Голова

Правління В.А.Ющенко
Затверджено
наказом Національного банку України
від 17 березня 1994 року № 41

Положення
про погодження Статуту кредитних спілок з питань
кредитування та розрахунків і надання позичок
кредитними спілками
I. Погодження Статуту кредитної спілки з питань кредитування та розрахунків
Згідно з Указом Президента України від 20 вересня 1993 року № 377/93 «Про Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні»(надалі Тимчасове положення) Статут кредитної спілки з питань кредитування та розрахунків
(надалі Статут) погоджується з Національним банком України.
Погодження Статуту до його подання на державну реєстрацію здійснюється за регіональною належністю відповідно з Республіканським банком Криму, управлінням Національного банку по м.Києву і Київській області, обласними управліннями Національного банку України (надалі Національний банк) у двотижневий строк. Статут подається для розгляду Національному банку у трьох примірниках.
Поданий Національному банку Статут повинен відповідати вимогам Тимчасового положення (Указ Президента
від 20 вересня 1993 року № 377/93) та Типового Статуту (постанова Правління Національного банку України від 7
лютого 1994 року № 25).
При розгляді Статуту Національний банк ретельно перевіряє:
- склад кредитної спілки може бути створений у кількості не меншій як 50 осіб; (Абзац п'ятий розділу I в редакції Листа Нацбанку № 23011/107 (v_107500-94) від 02.08.94)
- визначення джерел коштів для формування позичкового, резервного та інших фондів;
- кредитні операції (пункт 11 Тимчасового положення та статті 17, 18 Типового Статуту);
- функції загальних зборів, Правління, Кредитного та Наглядового комітетів з питань кредитування та розрахунків (пункт 12 Тимчасового положення та статей 4, 5, 6 і 7 Типового Статуту).
Національний банк у разі встановлення невідповідності Статуту вимогам чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України у письмовій формі надає Кредитній спілці, а при необхідності органу державної реєстрації, свій висновок щодо питань з кредитування і розрахунків.
У разі погодження на титульній сторінці трьох примірників Статуту робиться надпис: «Статут Кредитної спілки
________________ (назва) з питань кредитування та розрахунків погоджено».
Керівник регіонального управління ______ __________________ Національного банку України підпис (прізвище,
ім'я, по батькові) ____________ дата печатка
Національний банк веде облік погоджених статутів у спеціальному журналі (№ п/п, назва спілки, адреса та номер телефону, дата надходження та погодження Статуту, прізвище, ім'я та по батькові керівника). Один примірник Статуту залишається у Національному банку, два інших повертаються Кредитній спілці.
II. Надання позичок Кредитними спілками
Порядок надання позик визначається Тимчасовим положенням (пункти 8, 11 і 18) та Типовим Статутом (статті
6, 17 і 18).
Позичка надається за рішенням Правління Спілки або її Кредитного комітету лише своїм членам як готівкою,
так і в безготівковій формі.
У разі наявності у Спілки вільних коштів позички можуть надаватися іншим Кредитним спілкам та Асоціаціям
кредитних спілок на потреби їх розвитку (придбання обчислювальної техніки, обладнання та майна) тільки у безготівковій формі.
Позички надаються на підставі заяви і після укладання угоди між Спілкою та позичальником і можуть бути
короткостроковими та довгостроковими.
В угоді мають бути передбачені: мета отримання позички, строк повернення, сплата за позичку, відповідальність сторін щодо виконання умов угоди.
При наданні Спілкою позички необхідно дотримуватися таких умов:
- сума позички одному членові не повинна перевищувати 10 відсотків від Позичкового фонду Кредитної спілки;
- у частині, яка перевищує грошовий внесок члена спілки, позичка надається під заставу майна або майнових
прав в установленому порядку з укладенням договору під заставу;
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- позичальникам, які мають прострочену заборгованість, нові позички не надаються;
- загальна сума наданих Спілкою позичок членам, іншим Кредитним спілкам, Асоціаціям кредитних спілок не
може перевищувати створеного Позичкового фонду Кредитної спілки.
III. Інші операції.
Відкриття рахунків кредитним спілкам здійснюється згідно з Інструкцією № 3 про відкриття банками рахунків
у національній та іноземній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 27.05.96 р. № 121 (v0121500-96) із змінами та доповненнями, внесеними постановами Правління від 23.09.96 р. №
245 (v0385500-96) та від 11.12.96 р. № 319 (v0319500-96).
Операції з готівкою здійснюються згідно з Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами
банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 20.06.95 р. № 149
(v0149500-95).
Безготівкові розрахунки здійснюються згідно з Інструкцією № 7 про безготівкові розрахунки в господарському
обороті України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 02.08.96 р. № 204
(v0204500-96), із змінами та доповненнями, внесеними постановами Правління від 06.12.96 р. № 316 (v0316500-

9.

Канадська програма зміцнення кредитних спілок України
розпочала реалізовувати один зі своїх напрямків —
створювати модельні кредитні спілки (МКС)
Листопад 1994 р.

Спільний проект Канадської кооперативної асоціації й Української кооперативної ради Канади,
який фінансувало Канадське агентство міжнародного розвитку, є проектом технічної допомоги, що
працював в Україні 17 років і був розділений на три фази.
Перша фаза тривала з березня 1993 до березня 1996 року. Це був проект відродження кредитних
спілок в Україні. Результати першої фази такі: проводили ознайомчо-роз’яснювальні семінари про кредитні спілки в Україні, підібрали 7 модельних кредитних спілок, яким надавали відповідну технічну
допомогу, провели стажування 13-ти представників українських кредитних спілок у Канаді, організували 12 зворотних стажувань представників канадських кредитних спілок в Україні, підготували
й видали посібник «Основи кредитної кооперації», надали підтримку в підготовці проекту Закону
України «Про кредитні спілки», сприяли створенню Національної асоціації кредитних спілок України
(НАКСУ). Ідею про діяльність кредитних спілок було закріплено у важких економічних умовах, коли
інфляція в Україні доходила до 1 000 % на місяць.
20 листопада 1994 р. відбулася офіційна презентація першої в Україні модельної кредитної спілки
«Вигода» (м. Стрий), під час якої Ольга Заверуха-Свинтух розповіла членам цієї кредитної спілки (яких
зібралося понад 250) про відродження кредитно-кооперативного руху в Україні — згідно з програмою
зміцнення, що фінансував Уряд Канади.
Програма мала на меті проведення семінарів-практикумів, консультацій за участі канадських
представників, стажування активістів кредитно-кооперативного руху в Канаді, надання матеріальної
й методичної допомоги, забезпечення модельних кредитних спілок оргтехнікою тощо.
Про цю подію Зеновій Медюх (на той час голова кредитного комітету КС «Вигода») писав у канадському журналі «Координатор» таке: «…Посестра «Будучності» — КС «Вигода» з прикарпатського Стрия,
20 листопада 1994 р. розпочала рахунок модельних кредитних спілок в Україні. Розуміємо, що це відповідальність, праця та обов’язок. Йдеться про шляхи, якими піде кредитовий рух в Україні. Відчуваємо, що ми не самі, і це додає нам сили і впевненості в нових кроках на шляху до прогресу, добробуту
члена — громадянина, суспільства та держави»**.

10.

Розпочала роботу друга фаза Канадської програми зміцнення
кредитних спілок України (КПРКСУ)
Квітень 1996 р.

Друга фаза — з квітня 1996 до березня 2001 року — була проектом створення та розвитку кредитних спілок в Україні, керівником призначили Богдана Козія. Результати другої фази такі: створили й

** М. Мандрик «10 років служіння громаді», м. Стрий, 2002 р., — Стор. 131—132.
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надали технічну допомогу 21 модельній кредитній спілці, розвинули мережу змодельованих кредитних
спілок, створили класифікаційну систему для самооцінки кредитних спілок, більше 320 фахівців кредитних спілок підвищили свою кваліфікацію, беручи участь у навчальних семінарах, 40 фахівців стажувалися в Канаді, понад 70 тис. осіб взяли кредити через кредитні спілки, отримали підтримку приватні підприємці, що дало можливість створити більше 5 тис. робочих місць, понад 600 робочих місць
створили в кредитних спілках, відкрили веб-сторінку, започаткували Фонд технічної допомоги кредитним спілка (ФТДКС) при НАКСУ, запустили програму «Старт» тощо. В Україні зареєстровано близько
400 кредитних спілок, з КПРКС співпрацювало 155 кредитних спілок.

М

Володимир КАЗАРІНОВ,
голова правління кредитної
спілки «Кредит-СоюЗ»

«Мабуть,
головне з того,
що ми отримали
від партнерства
з проектом, — це
інформація
про кредитні
спілки»***

ожна сказати, що зустріч з Канадським проектом була щасливою випадковістю, яка визначила подальший
шлях нашої спілки. Ідея заснувати кредитну спілку на базі
громадської організації «Союз
Чорнобиль України», щоб вирішувати фінансові проблеми
осіб, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, виникла ще наприкінці 1996 року. Про таку форму фінансової допомоги нам було відомо з Тимчасового положення
«Про кредитні спілки», іншої
інформації ми не мали. Дуже
складно відбувалася реєстрація
кредитної спілки. Саме в цей
період щаслива доля звела нас з
представником другої фази Канадського проекту Іриною Максимівною Драгомирецькою.
Так ми дізналися про існування Проекту, його завдання
й можливості. Мабуть, головне
з того, що ми отримали від
партнерства з Проектом, — це
інформація про кредитні спілки. Форми отримання цих
знань були різні: стажування
в інших спілках, участь у семінарах, навчання, тренінги. Завдяки такій співпраці з Проектом, наша кредитна спілка,
будуючи свою діяльність на
кращих прикладах, з кожним
роком набирала оберти. Поширювалося членство, спектр й
якість фінансових послуг. Перші роки працювали на громадських засадах, усі кошти спрямовували на кредити. Як би не
технічна допомога Проекту на

початку 1998 р. (ми отримали
два персональних комп’ютери,
копір, телефон і факс), а згодом
зворотна фінансова допомога
(10 тис. грн), не впевнений, що
ми змогли б досягнути теперішнього стану.
Я думаю, як би всі кредитні
спілки пройшли через Канадський проект, маючи на меті
слугувати членству, мабуть не
було б зараз проблем на ринку
кредитної кооперації. Упевнений, бо можу навести приклад.
Усі кредитні спілки в Черкаський області, які були створені в
межах співпраці з Канадським
проектом, працюють і виконують свої зобов’язання.
Таких спілок 8, і я пишаюся,
що частка їхнього успіху — це
моя праця в якості інструктора КПРКСУ. Я працював із задоволенням, бо власний досвід служіння спілчанам, відчуття реальної можливості допомогти
людям, щира вдячність тих,
хто вирішив свої тимчасові
труднощі за нашої допомогою,
надихали на поширення кредитного руху.
До тепер згадуємо, яку увагу
приділяли керівники КПРКСУ
нашим намаганням. І. Драгомирецька, П. Микуляк, Б. Козий
відвідували Черкащину в ті час,
коли на всю область була одна
кредитна спілка «Кредит-СоюЗ»
з активами 40 тис. грн і членством у 300 осіб. Вони вірили
в зміну такого стану, брали
участь у зустрічах з керівництвом області, розробці спільних
планів розвитку кредитної коо-

*** Коментар зі спецвипуску «Вісника кредитної кооперації», жовтень 2010 р.
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перації на Черкащині. Так зараз
Черкащина посідає третє місце
в Україні за кількістю спілок,
але цьому передували Меморандум між ОДА та КПРКСУ щодо
сприяння розвитку кредитних
спілок на Черкащині, фонду за
рахунок обласного бюджету;
спеціальне розпорядження щодо
сприяння становленню кредитних спілок, у межах якого надавали безоплатні приміщення,
телефони, та постійна готовність з боку КПРКСУ прийти на
допомогу.
До завершенню другої фази
Проекту на Черкащині вже було 8 кредитних спілок, з них
7 — у районних центрах, але
головне, що ці спілки були готові працювати надалі самотужки, бо фахівці пройшли навчан-

11.

ня завдяки КПРКСУ, мали відпрацьовані технологічні процеси,
р о з роб ле н у д о к ум ент ац і ю
й, нарешті, — намір працювати на користь громади.
Із зростанням фінансових
можливостей змінювалися
й наші акценти в кредитуванні. Поряд з існуючими кредитними продуктами, направленими на задоволення потреб соціального напрямку (лікування,
навчання, витрат на житло,
ведення особистого господарства), з’явилися кредити на газифікацію, ведення фермерського
господарства, комерційні, придбання авто.
Нові продукти вимагали нових умов. Знову звернулися за
розробками вже до ПЗКСУ, саме
тоді тривала третя фаза Ка-

надського проекту. Кам’янська
філія «Кредит-СоюЗу» монопольно забезпечила програму газифікації району завдяки застосуванню позикових кіл. У подальшому це напрацювання поширили на 12 філій, які працюють
в сільський місцевості.
Посібник, що розроблений
ПЗКСУ, з реорганізації кредитних спілок став для нас путівником під час об’єднання спілок
Черкаської області.
Рішення про об’єднання також виникло завдяки Канадському проекту. Кредитні спілкивихованці КПРКСУ, зокрема
«Кредит-СоюЗ», «Шевченків
Край», «Вільшанка», «Корсунь»,
об’єдналися в кредитну спілку
«Кредит-СоюЗ» і надають послуги 20 тис. членам».

Закон України «Про кредитні спілки
спілки»»
Вересень 1999 р.

Указ Президента України Про кредитні спілки, який не вступив у дію у зв'язку з відхиленням проекту Закону про кредитні спілки згідно з Постановою ВР № 1023-XIV (1023-14) від 09.09.99.
Постанова Верховної Ради України: проект Закону України про кредитні спілки, внесений на розгляд Президентом України у зв'язку з виданням Указу від 22 червня 1999 року № 701/99 «Про кредитні
спілки», відхилити.
Постанова Верховної Ради України: Внесений Кабінетом Міністрів України проект Закону України
про кредитні спілки прийняти у першому читанні.

12.

Прийнято Закон України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг
Липень 2001 р.

Цей Закон встановлює загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг. Метою цього Закону є
створення правових основ для захисту інтересів споживачів фінансових послуг, правове забезпечення
діяльності і розвитку конкурентоспроможного ринку фінансових послуг в Україні, правове забезпечення єдиної державної політики у фінансовому секторі України.

13.

Прийнято Закон України «Про кредитні спілки
спілки»»
Грудень 2001 р.

На засіданні Верховної Ради України прийнято Закон України «Про кредитні спілки», який вступив у силу в січні 2002 року.
Цей Закон визначає організаційні, правові та економічні засади створення та діяльності кредитних
спілок, їх об’єднань, права та обов’язки членів кредитних спілок та їх об’єднань.

32

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

Жовтень 2012

14.

Утворено Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України
Грудень 2002 р.

Президент України підписав укази про утворення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (Указ Президента України «Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України» № 1153/2002 від 11 грудня 2002 р. ) та про призначення головою Держфінпослуг
Суслова Віктора Івановича (№ 1218/2002).

15.

Указ Президента України
«Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України
України»»
Квітень 2003 р.

Цей Указ прийнятий у розвиток положень Закону України від 12 липня 2001 р. № 2664-III «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» і затверджує Положення про
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України. Указ встановлює, що Комісія
є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, зокрема в сфері регулювання ринків фінансових послуг. У своїй діяльності вона керується Конституцією і законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також відповідним Положенням.
Основними завданнями Комісії є проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері надання фінансових послуг; розробка й реалізація стратегії розвитку ринків фінансових послуг; здійснення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг і додержанням законодавства в цій сфері; захист прав споживачів фінансових послуг шляхом застосування заходів впливу
з метою запобігання порушенням законодавства на ринках фінансових послуг та їх припинення; узагальнення практики застосування законодавства України з питань функціонування ринків фінансових послуг, розробка і внесення пропозицій щодо його вдосконалення; запровадження визнаних на
міжнародному рівні правил розвитку ринків фінансових послуг; сприяння інтеграції в європейський
та світовий ринки фінансових послуг.

16.

Сформований стартовий склад Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України
Червень 2003 р.

Своїм Указом Президент України призначив перший склад членів Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України.
Оленчика Андрія Ярославовича призначено членом Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України — директором департаменту нагляду за кредитними установами (від 11.06.2003
№ 520/2003).

17.

Утворено Державний реєстр фінансових установ
Вересень 2003 р.

З моменту утворення Державного реєстру фінансових установ було розпочато річний період перереєстрації кредитних спілок, а також ліцензування їхньої діяльності.

18.

Прийнято перший нормативний акт у сфері регулювання
кредитних спілок
Жовтень 2003 р.
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Першим нормативним актом у сфері регулювання кредитних спілок був Примірний статут кредитної спілки.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
02.10.2003 № 67
Про затвердження Примірного статуту кредитної спілки
З метою забезпечення єдиного методологічного підходу при розробці статутів кредитними спілками на виконання норм Закону України «Про кредитні спілки» щодо перереєстрації діючих та державної реєстрації новоутворених кредитних спілок Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:
1. Затвердити Примірний статут кредитної спілки, що додається.
2. Рекомендувати кредитним спілкам дотримання вимог Примірного статуту кредитної спілки при розробці
статутів в зв'язку з перереєстрацією діючих та державною реєстрацією новоутворених кредитних спілок.
3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю забезпечити публікацію цього
розпорядження у засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за
кредитними установами Оленчика А. Я.
Голова Комісії

19.

В.Суслов

Засновано
Всеукраїнську асоціацію кредитних спілок (ВАКС)
Листопад 2003 р.

За ініціативи 33 кредитних спілок 7 листопада 2003 року відбулися установчі збори Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок (ВАКС). З метою представництва, захисту інтересів своїх членів та обслуговування їх на регіональному рівні, починаючи з 2004 року, по всій Україні були створені регіональні
об’єднання кредитних спілок — місцеві асоціації кредитних спілок (МАКС).
У березні 2006 року, коли в Україні вже існувало 16 МАКСів, у них виникла потреба консолідувати
свої зусилля для представлення та захисту інтересів кредитних спілок на національному рівні, що забезпечило б побудову системи знизу доверху.
25 листопада 2006 року ІV позачергова Конференція ВАКС ухвалила рішення про трансформацію в
асоціацію для місцевих асоціацій на засадах ухваленої урядом нашої держави в червні 2006 року Концепції розвитку системи кредитної кооперації в Україні, за якою система мала б складатися з трьох
рівнів: кредитні спілки — місцеві асоціації — всеукраїнська асоціація. Також була прийнята нова редакція Статуту ВАКС і внутрішніх положень як асоціації для асоціацій.
На V конференції ВАКС, 19 травня 2007 року, обраний новий склад органів управління ВАКС.
З 2010 року ВАКС, за рішенням членів асоціації, значно розширила напрямки своєї діяльності. Відтоді ВАКС працює за такими головними напрямками:
 захист та представництво професійних інтересів кредитних спілок-членів асоціації;
 законодавчі ініціативи, методична та інформаційно-просвітницька підтримка, утворення інфраструктури системи кредитних спілок;
 взаємоузгодження та координація роботи ВАКС і місцевих асоціацій кредитних спілок.
Члени ВАКС — це класичні кредитні спілки, які працюють на кооперативних засадах і в яких
забезпечується верховенство інтересів їхніх членів.

20.

Перша кредитна спілка включена
до Державного реєстру фінансових установ
Лютий 2004 р.

Першою кредитною спілкою, яку внесли до Державного реєстру фінансових установ й яка отримала ліцензію, стала Церковна кредитна спілка «Анісія» (м. Львів).
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21.

Розпочала роботу третя фаза Канадської програми
зміцнення кредитних спілок України (КПРКСУ)
Серпень 2004 р.

Третя фаза — з серпня 2004 до квітня 2010 року — була Канадською програмою зміцнення кредитних спілок в Україні (КПЗКСУ), її керівником призначили Володимира Кіся (2004—2005 рр.) і Богдана
Козія (2006—2010 рр.). Основна мета проекту, на відміну від двох попередніх, полягала в розвитку
інфраструктури, спрямованої на забезпечення стабільної й ефективної діяльності кредитних спілок,
що базувалася на трьох головних напрямках:
 зміцнення первинних кредитних спілок;

 безпека депозитів членів кредитних спілок;
 зміцнення Організаційної структури кредитних спілок в Україні.
Протягом дії цієї фази всі заходи було спрямовано на те, щоб зміцнювалися первинні кредиті спілки, оскільки від їхньої фінансової стабільності залежить і підтримка та побудова всієї системи кредитних спілок в Україні.
Пропагували проводити прозору діяльність кредитних спілок, але не можна сказати, що це вдалося
й усі кредитні спілки були прозорими в своїй діяльності. Такі висновки зроблені
з того, що невелика кількість кредитних спілок брали участь у Стратегії капіталізації кредитних спілок
України, яку започаткувала Канадська програма, де один із критеріїв участі — висвітлення своєї фінансової звітність на веб-сайті Канадської програми. Складним виявилося завдання для ряду кредитних спілок організувати навчання для членів Спостережних рад, а коли все ж ці навчання провели, то
виявилося, що члени Спостережних рад відкрили для себе багато нових аспектів, про які мали б знати
й які повинні були виконувати на практиці в своїх спілках.
Значну підтримку надавали для створення сприятливих умов дієвості й ефективності місцевих асоціацій кредитних спілок, завдяки чому такі асоціації були створені в усіх областях України та містах
Києві й Севастополі. За участю місцевих асоціацій кредитних спілок розширювали мережу навчальних центрів для навчання кадрів і членів кредитних спілок. Усе це давало можливість підвищувати
рівень знань для діючих кадрів і навчати нових, ділитися досвідом і розширювати послуги для своїх
членів.
В Україні швидко зростала кількість кредитних спілок; багато з них були недостатньо капіталізованими і фінансово нестабільними. Такий висновок зробив пан Роберт Шарбоно, один із консультантів з
Канади, якого запросила КПЗКСУ. Внаслідок цього рекомендовано організуватися кредитним спілка
для створення стабілізаційної програми. За ініціативи ряду кредитних спілок і за підтримки КПЗКСУ
було ухвалене рішення про утворення «Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» (ПЗВ).
Передбачалося, що це об’єднання проводитиме виїзний моніторинг кредитних спілок, фінансове оздоровлення кредитних спілок-учасників ПЗВ.
Для цього КПЗКСУ надали відповідне фінансування. Активність кредитних спілок в ОКС «ПЗВ», як
і в Стратегії капіталізації кредитних спілок, яку проводила КПЗКСУ, була не масовою. Результат такої
активності став відомий під час перших кроків фінансової кризи. Більшість кредитних спілок не мали власний капітал, члени цих спілок зверталися за поверненням своїх вкладів, що могли зробити не
всі кредитні спілки.
Система кредитних спілок України почала потерпати від фінансової кризи. Кредитні спілки не дуже прагнули формувати Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок, адже туди треба було
відраховувати певні відсотки. КПЗКСУ зверталася до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з проханням підтримати формування такого фонду за участю держави. У результаті, розпочали готувати проект Закону про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок,
який зареєстрований і знаходиться на розгляді у Верховній Раді.
За підтримки КПЗКСУ й за участю Держфінпослуг проведено пілотний проект тимчасової адміністрації в кредитній спілці «Надія» (м. Гадяч). Репліковано модель кредитної спілки «Громада» (м. Херсон)
досвід сільського кредитування в Полтавській, Луганській, Чернігівській областях, надавалася підтримка «Віснику кредитної кооперації», підготовлено та випущено ряд посібників для кредитних спілок
тощо.
На завершення проекту CIDA затвердило Стратегію капіталізації кредитних спілок України, згідно
з якою кредитні спілки змогли отримати незворотні кошти. Про цю Стратегію було направлено 736
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листів, тобто кожній кредитній спілці, та розміщено оголошення на сайті Канадського проекту для усіх
кредитних спілок. У результаті, взяти участь зголосилося тільки 38 кредитних спілок.
Ці спілки пройшли перевірку фахівцями КПЗКСУ й отримали рекомендації щодо підвищення менеджменту й якості фінансових послуг, які вони надають своїм членам. У кінці проекту було ухвалене
рішення щодо розподілу 6,7 млн грн серед 34 кредитних спілок, які дотримувалися стандартів і виконали всі критерії.
Канадський проект розпочав свою діяльність із відродження кредитного руху в Україні, побудував
мережу кредитних спілок в усіх регіонах, починаючи з села, малого містечка й завершуючи великими
містами та обласними центрами, сформував фундамент, на якому мали можливість працювали й інші
проекти, що приходили в Україну й підтримували розвиток кредитного руху.
Таким чином, протягом останніх років діяльність Канадського проекту була спрямована на просування кредитних спілок України в напрямку самодостатності, прозорої діяльності, побудови інтегрованої системи. Для цього віддано працювали співробітники й консультанти київського офісу КПЗКСУ,
зокрема, Богдан Козій, Ірина Драгомирецька, Лідія Григор’єва, Олена Оксюта, Марина Дученко, Ірина
Іваночко, Яніна Руда, Людмила Шапран. На цій ниві було досягнуто значних успіхів, проте ще багато
потрібно зробити, щоб завершити побудову стабільної системи кредитного руху в Україні. Залишається надія на те, що діючі кредитні спілки спільно зі своїми Об’єднання й іншими діючими елементами
структури будуть вдосконалювати й продовжувати розпочату справу, незважаючи на різноманітні
перешкоди та кризи.

22.

«Підтримка фінансової діяльності в сільській місцевості
місцевості»»
від GIZ ТА DGRV
Листопад 2004 р.

Програма «Підтримка фінансової діяльності в сільській місцевості» призначена поліпшити фінансові послуги в сільській місцевості за допомогою встановлення регулятивних рамкових умов і фінансового нагляду для макрофінансового сектору (на селі), а також запропонувавши відповідні покращені фінансові послуги для населення.
Проект «Підтримка фінансової діяльності в сільській місцевості» діє з 2004 р. У його першій фази —
що тривала до 2007 р. — діяльність була зосереджена на тому, щоб надати допомогу Державній комісії
з регулювання ринків фінансових послуг у формуванні законодавчого регулювання діяльності кредитних установ і створенні ефективного державного нагляду.
Щоб у рамках Проекту реалізувати всі його фази, передбачено три рівні: мікро-, мезо- й макрорівень. Зупинимося на кожному з них окремо.
Макрорівень. Мета — покращити регулятивні рамки й фінансовий нагляд для сільського мікрофінансування сектору. Наслідки: кращий захист ощадних вкладів завдяки професійному фінансовому
нагляду більша довіра та стабільність фінансової системи розвиток динамічного фінансового сектору в
сільській місцевості сприяння заснуванню нових кредитних спілок, філій і більш швидке й надійне
зростання макрофінансових установ зростаюча пропозиція фінпослуг (якісно та кількісно) місцева
мобілізація заощаджень, зміцнення регіонального економічного циклу.
Макро- й мезорівні. Мета — зміцнити систему кредитних спілок (організація в асоціації, об’єднання
в мережу, центральний банк, освіта й підвищення кваліфікації, контроль, впровадження системи самоконтролю). Наслідки: підвищення прозорості й стабільності сектору, зростання довіри населення до
кредитних спілок, внутрішньосекторальний контроль сприяє спрощенню й зростанню якості фінансового нагляду.
Мікрорівень. Мета — покращення ефективності роботи кредитних спілок для надання пропозицій
фінансових послуг, що відповідають проблемам сільської місцевості. Наслідки: по-перше, пропозиції
фінансових послуг зростають якісно й кількісно, мобілізуються місцеві заощадження, зміцнюється регіональний економічний цикл; по-друге, регіональний економічний розвиток і привабливість сільського економічного простору сприяють покращенню життєвого рівня цільової групи в сільській місцевості.
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23.

Концепція розвитку системи кредитної кооперації
Червень 2006 р.

Кабінет Міністрів України видав розпорядження Про схвалення Концепції розвитку системи кредитної кооперації.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 7 червня 2006 р. № 321-р
Київ
Про схвалення Концепції розвитку системи кредитної кооперації
1. Схвалити Концепцію розвитку системи кредитної кооперації,
що додається.
2. Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Мінекономіки, Мінфіну, Мінагрополітики, Держпідприємництву, Мін’юсту за участю Національного банку і професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування розробити і затвердити в тримісячний строк план заходів, спрямованих на реалізацію Концепції,
схваленої цим розпорядженням.
Прем'єр-міністр України

24.

Ю.ЄХАНУРОВ

Створено Об
Об’’єднання кредитних спілок «Програма захисту
вкладів
вкладів»» (ПЗВ)
Червень 2007 р.

5 червня 2007 року на установчих зборах було ухвалене рішення про утворення Об’єднання юридичних осіб «Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» (далі — «Програма захисту вкладів») і затверджений його Статут.
Засновниками Об’єднання стали 6 кредитних спілок з різних куточків України. Це — Церковна
кредитна спілка «Анісія» (м. Львів), кредитна спілка «Україна» (м. Харків), кредитна спілка «Харківська
каса взаємодопомоги» (м. Харків), кредитна спілка «Оберіг» (м. Малин, Житомирська обл.), кредитна
спілка «Самопоміч» (м. Заліщики, Тернопільська обл.) та кредитна спілка «Станіславська» (м. ІваноФранківськ). Згодом до них приєдналася та кредитна спілка «Азовська кредитна компанія» (м. Маріуполь, Донецька обл.). На сьогодні учасниками «Програми захисту вкладів» є 49 кредитних спілок (42
учасники «Програми захисту вкладів» і 7 кандидатів в учасники «Програми захисту вкладів»).
Предметом діяльності «Програми захисту вкладів» є вжиття заходів фінансової, організаційної, правової та методологічної підтримки кредитних спілок-учасників ПЗВ з метою забезпечення належного
рівня їхньої фінансової стабільності, прозорості, ринкової ефективності й соціальної відповідальності,
а також представництва та захисту їхніх інтересів у взаємовідносинах з державою, елементами інфраструктури та іноземними партнерами.
Цілі діяльності «Програми захисту вкладів» визначено, виходячи з основоположної філософії та концептуальної моделі ПЗВ як унікального утворення кредитних спілок, яке поєднує в собі три якості:
«ПЗВ — єдиний системний бренд», «ПЗВ — система колективної безпеки» та «ПЗВ — ринковий клуб».
Зокрема, цілями Програми захисту вкладів є:
 гарантування високого рівня ділової репутації й авторитету кредитних спілок-учасників ПЗВ і
формування їхнього єдиного публічного ринкового бренду;
 здійснення функцій лобіювання, системного представлення та захисту інтересів кредитних спілок-учасників ПЗВ у взаємовідносинах з державними органами, у тому числі контролюючими,
правоохоронними та судовими;
 забезпечення фінансової стабільності кредитних спілок-учасників ПЗВ і захист грошових вкладів їхніх членів;
 координація та підтримка ефективної ринкової політики кредитних спілок-учасників ПЗВ, у
тому числі в умовах системних фінансових криз і суттєвих змін ринкової кон’єктури;
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запровадження на саморегулівних засадах міжнародних кооперативних принципів і стандартів
ефективного пруденційного нагляду для кредитних спілок-учасників ПЗВ;
 проведення безвиїзного (дистанційного) та виїзного моніторингу фінансового стану, практики
надання фінансових послуг і діяльності системи управління кредитних спілок-учасників ПЗВ;
 здійснення постійного навчального, консультативного й інформаційного супроводження діяльності кредитних спілок-учасників ПЗВ;
 запровадження ефективних механізмів підвищення рівня ліквідності та рефінансування кредитних спілок-учасників ПЗВ;
 утворення або централізоване залучення до співпраці з кредитними спілками-учасниками ПЗВ
необхідної сервісної інфраструктури та ділових партнерів;
 представлення інтересів кредитних спілок-учасників ПЗВ у взаємовідносинах з міжнародними
організаціями й іноземними партнерами.
«Програма захисту вкладів» є добровільним об’єднанням кредитних спілок, відкритим для всіх кредитних спілок.

25.

Про стан і тенденції розвитку кредитних спілок в Україні
Грудень 2007 р.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Розпорядження
11.12.2007 м. Київ № 8369

Про стан та тенденції розвитку кредитних спілок в Україні
Розглянувши, підготовлені департаментом нагляду за кредитними установами матеріали про стан
та тенденції розвитку кредитних спілок в Україні, заслухавши та обговоривши інформацію члена Комісії — директора Департаменту нагляду за кредитними установами Оленчика А.Я. з цього питання,
відповідно до частини другої статті 28 Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:
1. Інформацію про стан та тенденції розвитку кредитних спілок в Україні (додаток 1) взяти до відома та використання в роботі.
2. Роботу департаменту нагляду за кредитними установами в сфері державного регулювання та
нагляду за діяльністю кредитних спілок вважати задовільною.
3. Погодитися із запропонованими департаментом нагляду за кредитними установами пріоритетами регуляторної та наглядової політики Держфінпослуг у сфері діяльності кредитних
спілок на 2008 рік (додаток 2).
4. Департаменту нагляду за кредитними установами (Оленчик А.Я.):
4.1. підготувати для направлення до Кабінету міністрів України та Ради національної безпеки і оборони України узагальнену інформацію про стан та тенденції розвитку кредитних спілок в Україні і
пропозиції щодо вдосконалення законодавства та розширення інституційних можливостей Держфінпослуг у сфері державного регулювання та нагляду за діяльністю кредитних спілок. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням надати необхідні доручення щодо опрацювання у складі заінтересованих центральних органів виконавчої влади питання про можливість утворення за участю держави єдиної загальнонаціональної системи гарантування вкладів членів кредитних спілок.
4.2. підготувати звернення до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ
України, Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації України та Державного комітету фінансового моніторингу України з пропозицією опрацювати механізм оперативної взаємодії в процесі виявлення та припинення незаконних фінансових схем, що здійснюються під “вивіскою” кредитних спілок.
4.3. підготувати звернення до Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої
політики України з пропозицією опрацювати механізм оперативної взаємодії в процесі виявлення та
припинення порушень прав членів кредитних спілок під час отримання ними відповідних фінансових
послуг.
4.4. протягом першого кварталу 2008 року надати на розгляд Комісії конкретні пропозиції щодо
можливості передачі окремих повноважень Держфінпослуг одній із всеукраїнських асоціацій кредит38
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них спілок.
4.5. у місячний строк надати Голові Держфінпослуг конкретні пропозиції щодо організаційних заходів Держфінпослуг з метою реалізації напрямів підвищення ефективності та оперативності нагляду
за діяльністю кредитних спілок.
5. Продовжити співпрацю з системою кредитних спілок на основі відповідних договорів з асоціаціями кредитних спілок та через спільну роботу в рамках утворених при Держфінпослуг консультативних органів. Пріоритетом такої співпраці визнати реалізацію заходів, передбачених розділом 2 Плану
заходів, спрямованих на реалізацію Концепції розвитку системи кредитної кооперації, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.06.06 № 321-р, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 05.09.06 № 6189.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови
Литвина А.В.
Голова Комісії
В. Альошин
Протокол № 378 засідання Комісії від 11.12.07.

26.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань діяльності системи
кредитної кооперації
Березень і грудень 2008 р.

З метою підвищення ефективності державного регулювання діяльності кредитних спілок, захисту
майнових прав членів кредитних спілок та посилення контролю за їх діяльністю для розгляду Верховною Радою 20 березня 2008 року було подано схвалений на засіданні Кабінету Міністрів проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності системи
кредитної кооперації» (реєстраційний номер 2256).
Цей законопроект 17 грудня 2008 року Верховна Рада прийняла в першому читанні.

27.

Розпочалася друга фаза Проекту DGRV/GIZ ««Реформування
Реформування
фінансової діяльності в сільській місцевості
місцевості»»
Травень 2008 р.

У другій фазі (2008—2010 рр.) діяльність Проекту була зосереджена на тому, щоб допомогти вдосконалити законодавство й нагляд за кредитними спілками, налагодити співпрацю з ВАКС і ОКС
«ПЗВ», відпрацювати заплановану програму в пілотних регіонах.
Реалізація проекту передбачає роботу з кредитними спілками, які є в Україні. Для цього представники проекту обирали «пілотні» кредитні спілки в «пілотних» регіонах за такими основними критеріями:
1. «Пілотні» регіони — з огляду на орієнтованість на сільську місцевість, достатню кількість функціональних, економічно стабільних кредитних спілок, наявність установи вторинного ринку.
2. «Пілотні» кредитні спілки — зважаючи на функцію моделі, всі важливі показники регулятора зорієнтованість на сільську місцевість (місцезнаходження, пропозицію послуг), а також чи є спілка членом певної асоціації або «Програми захисту вкладів». Таким чином, було обрано дев’ять кредитних спілок у чотирьох областях України.

28.

Законопроекти № 6010 і 3265
Січень і березень 2010 р.
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28 січня 2010 р. народний депутат Олександр Клименко вніс на розгляд Верховної Ради проект
Закону України «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про кредитні спілки» (щодо створення саморегулівної організації кредитних спілок)» (реєстраційний номер 6010). За результатами розгляду в першому читанні цей законопроект повернули на доопрацювання.
18 березня 2010 р. народний депутат Олександр Клименко вніс на розгляд Верховної Ради проект
Закону України «Про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок». За результатами розгляду в
першому читанні цей законопроект перенесено на повторне перше читання. Наразі законопроект
опрацьовується в комітеті.

29.

Розпочалася третя фаза Проекту DGRV/GIZ ««Реформування
Реформування
фінансової діяльності в сільській місцевості
місцевості»»
Травень 2010 р.

У травні 2010 року розпочалася третя фаза проекту «Реформування фінансової діяльності в
сільській місцевості». Її мета — покращення нормативно-правової бази, регулювання й фінансового
нагляду за сектором мікрофінансування, в тому числі КС, а також пропозиції відповідних фінансових
послуг для мікро-, малих та середніх підприємств та населення у сільській місцевості.
У третій фазі Проект консультує законодавців, Міністерство фінансів України і Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України, з метою створення для КС належних умов, у тому
числі регулювання і нагляду. Кабінет Міністрів України прийняв розроблену при участі Проекту
стратегію сектору кредитної кооперації, а Верховна Рада України прийняла у першому читанні
поправки до відповідного закону. Зараз Проект працює над зауваженнями та пропозиціями до
проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції розвитку системи
кредитної кооперації (із врахуванням уроків економічної та фінансової кризи в Україні та
напрацьованого кредитними спілками досвіду подолання кризових явищ).

30.

Українська об
об’’єднана кредитна спілка (УОКС
УОКС)) стала
правонаступницею Львівської об
єднаної
кредитної спілки
об’’
Червень 2010 р.

Українська об’єднана кредитна спілка є правонаступником Львівської об’єднаної кредитної спілки.
Львівська об’єднана кредитна спілка створена в жовтні 2005 року.
У березні 2010 року Львівська об’єднана кредитна спілка була перейменована в Українську об’єднану кредитну спілку (далі — УОКС) та змінила ознаку членства на членство у Всеукраїнській асоціації
кредитних спілок. Місцезнаходження УОКС — м. Львів.
Станом на 31 грудня 2012 року членами УОКС є 45 кредитних спілок.
24 червня 2010 року об'єднана кредитна спілка «Українська об'єднана кредитна спілка» отримала
ліцензії, що відкриває можливості для нового етапу її розвитку та початку практичної співпраці з фінансовими партнерами.
Основні результати роботи УОКС за 2011 рік
 надано 40 кредитів на суму 9'230'000 грн на різні цілі, у тому числі на підтримку ліквідності;
 сформовано капітал у розмірі 2,3 млн грн;
 виплачено кредитним спілкам понад 215 000 грн у вигляді відсотків на внески (вклади) на депозитні рахунки в УОКС;
 понад 160 тис. грн направлено на формування резервного капіталу за рахунок доходу УОКС;
 укладено договір кредитної лінії на суму 1,5 млн грн з фінансовою компанією «Ойкокредит –
Україна»;
 підписано договір про співпрацю та розподіл функцій між Всеукраїнською асоціацією кредитних спілок, «Програмою захисту вкладів» та Українською об’єднаною кредитною спілкою;
 встановлено ділові зв’язки з ПАТ «Фольксбанк» (розробляється спільні програми обслуговування
кредитних спілок; кредитні та депозитні продукти; оформлена кредитна лінія для УОКС);
 здійснюється беззбиткова діяльність.
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31.

Тимчасова слідча комісія по кредитним спілкам
Липень і грудень 2010 р.

2 липня 2012 р. було утворено Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин сучасного стану справ у системі кредитної кооперації. Вона мала провести
невідкладний комплексний аналіз і надати правову оцінку з боку Верховної Ради України обставинам
і причинам ситуації, що склалася на ринку кредитних спілок, а також виробити цілісні пропозиції щодо усунення законодавчих й інституційних передумов для масового порушення прав споживачів небанківських фінансових послуг.
Проект постанови було внесено Народними депутатами України Прасоловим І. М., Пеклушенком О. М. і Клименком О. І. та зареєстровано Верховною Радою України 3 червня 2010 року.
22 грудня 2012 р. Тимчасова слідча комісія надала звіт, де зазначила, що визнає відсутність довгострокової державної політики по розвитку й підтримці національної системи кредитної кооперації
й наявність проблем у регулюванні діяльності кредитних спілок в Україні.

32.

Проект USAID ««Розвиток
Розвиток фінансового сектору
сектору»» презентував
дослідження фінансової грамотності та захисту
прав споживачів фінансових послуг в Україні
Грудень 2010 р.

За результатами дослідження, ступінь поширення фінансових послуг в Україні залишається низьким, 39 % населення не мають банківського рахунку, більшість громадян користуються лише банківськими фінансовими послугами.
Найбільш поширеними фінансовими послугами є оплата комунальних платежів через банк (78 %),
користування банківським рахунком (61 %), проведення платежів через термінали (38 %), обмін валюти (31 %).
Майже 30 % опитаних у рамках дослідження мають заборгованість (взяли кредит) і близько 20 %
користуються послугами переказу коштів. Лише 11 % має ощадний депозит у банку та практично не
користується інвестиційними послугами. Такими фінансовими інструментами, як акції, облігації або
інвестування в недержавні пенсійні чи інвестиційні фонди, користується лише 2 % респондентів.
72 % респондентів зазначили, що не мають непогашеної кредитної заборгованості, 28 % — мають.
24 % отримали споживчий кредит, 2 % — кредит на авто й 2 % — іпотечний.
Також дослідження показало, що населення зацікавлено отримувати багато інформації про фінансові продукти. Так 29 % опитуваних хотіли б дізнатися більше про споживче кредитування, 16 % —
про депозитні рахунки, 14 % — про банківські картки, 13 % — про поточні банківські рахунки.
Незважаючи на це, 23 % респондентів взагалі не зацікавлені в тому, щоб отримувати інформацію
про фінансові послуги, причому люди старшого віку (45
(45—
—60 років) є найбільш пасивним щодо отримання знань (28 % людей старшого віку не цікавляться жодними фінансовими послугами). Таку відсутність інтересу до фінансових послуг проект пояснює низкою причин: брак коштів, слабка довіра, нерозуміння того, як користуватися фінансовими послугами.
Крім того, у рамках дослідження, респонденти надали відповідь про джерела інформації при виборі
фінансової установи: 52 % обирає установу за порадою родичів і друзів, 25 % — звертаються до консультантів, 23 % — знайомляться з інформаційними матеріалами цих фінансових установ. До речі,
рекламі та рекомендаціям незалежних фінансових консультацій люди не приділяють суттєвої уваги.
Результати досліджень показали й те, що в 24 % респондентів виникали проблеми в роботі з фінансовими установами. Найчастіше це відбувалося навколо банківських депозитів і споживчих кредитів
(29 % та 28 % відповідно).
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У цілому, 44 % респондентів вважають, що в разі виникнення конфлікту, він буде вирішений на
користь фінансової установи й лише 17 % налаштовані оптимістично та вважають, що конфлікт буде
вирішено на їхню користь. Цікаво, що на Заході країни люди більш впевнені у вирішенні конфліктів
на свою користь, ніж в інших регіонах.
Цікавим є результати аналізу ставлення українців до отримання кредитів. Так більше третини
(38 %) вважає виправданим купувати в кредит, близько 18 % — брати на себе кредитні зобов'язання.
Пересічний громадянин України не сприймає ідею жити в борг. Більшість покладається на себе, а
не на кредитні кошти. 77 % респондентів сказали, що не мають ніяких боргів, і лише 19 % визнали,
що мають кредити або іншу заборгованість.
Більшість респондентів з тих, хто цікавляться новинами фінансового ринку, отримують інформацію з традиційних засобів масової інформації, друкованих видань і телебачення (67 %). «Сарафанне
радіо» є другим вагомими джерелом інформації — 19 % дізнається про фінансові установи від друзів і
знайомих, третім найбільш поширеним джерелом інформації є Інтернет, а саме спеціалізовані вебсайти. Реклама посідає лише четверте місце за популярністю серед джерел інформації.

33.

Опублікований і вступив у дію
Податковий кодекс України
Грудень 2010 р., січень 2011 р.

4 грудня 2010 року в офіційній газеті Верховної Ради України «Голос України» опублікований Податковий кодекс України, ухвалений Верховною Радою України з пропозиціями Президента.
1 січня 2011 року Податковий кодекс вступив у дію (за винятком деяких окремих положень).
У зв’язку з прийняттям Подактового кодексу було внесено зміни в низку законодавчих актів,
що в тому числі стосувалися діяльності кредитних спілок.

34.

Розпочав роботу
Проект USAID ««АгроІнвест
АгроІнвест»
АгроІнвест»
2011 р.

Проект USAID АгроІнвест — проект технічної допомоги, що фінансується Американським агентством з міжнародного розвитку (USAID) і впроваджується компанією «Кімонікс Інтернешнл».
Проект працюватиме в Україні протягом 5 років (з 2011 по 2016 рр.).
Метою проекту — сприяти розвитку сільського господарства України та підвищити конкурентоспроможності агробізнесу, незалежно від організаційно-правової форми та масштабів виробництва.
Крім того, проект ставить за мету сприяти зміцненню експортного потенціалу України як учасниці
глобальної ініціативи з забезпечення продовольчої безпеки. Проект також покликаний допомогти
українським селянам краще розуміти й захищати свої права на землю та продумано розпоряджатися
своєю власністю для зміцнення добробуту своїх сімей та України в цілому.
Проект USAID АгроІнвест працює в трьох напрямах:
1. Підтримка стабільного законодавчого середовища, яке сприятиме розвитку ринкової економіки.
2. Стимулювання доступу аграріїв до фінансування.
3. Сприяння розвитку ринкової інфраструктури для малих і середніх виробників.
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К

редитні спілки — зараз
фактично єдині фінансові
установи в Україні, які кредитують особисті селянські господарства. Часто кредитні спілки підставляють своє фінансове плече і дрібним фермерам.
Історично склалися дві ніші
кредитування для кредитних
спілок: споживче кредитування
та кредитування сільгоспвиробників.
Ще в 2003 році міжнародні
фахівці попереджали, що нішу
споживчого кредитування дуже
скоро займуть банки. Так, фактично, і сталося. Всюди, де
не глянь, — пропозиції взяти
«0%»-вий кредит, отримати
кредит без паспорта й довідки,
оформити кредитну картку.
Але сільгоспвиробники поки що
банкам не по зубах.
До агровиробників потрібен
особливий підхід. Їхня важка
праця не дає щомісячних прибутків, часто, щоб мати копійку,
треба дочекатися наступного
врожаю. Щоденно працюючи на
землі, ці люди мають унікальні
специфічні знання про агровиробництво, які важко вивчити
в університеті або зрозуміти
людині, котра виросла в місті
та приходить до них, намагаючись запропонувати свої послуги.
Секрет успіху кредитних
спілок полягає в їхній близькості до сільгоспвиробника, розумінні його потреб і великій зацікавленості розвивати громаду,
з членами якої працює кожна
окрема кредитна спілка. Добробут жителів певного села, району, області й процвітання

35.

кредитної спілки тісно пов’язані, і це змушує її нести в громаду розвиток, знання про кооперацію, новітні агротехнології,
основи фінансової грамотності.
Проект USAID «Агроінвест»
наразі співпрацює з 64 кредитними спілками, об’єднаними в
дві робочі групи з агрокредитування. За 2011 рік ці спілки видали 5,5 тисяч кредитів дрібним агровиробникам на загальну суму 57,6 млн грн. У 2012
році цей вид кредитування значно активізувався — тільки за
перше півріччя вже було видано
4,7 тисяч кредитів на суму
45,8 млн грн.
Багато це чи мало? Можливо наведені цифри не вражають
у масштабах держави, де мешкають мільйони селян, але якщо врахувати, що за цією статистикою є реальні люди, котрі не мали б де взяти необхідні
їм кошти для обробки землі,
придбання добрив, техніки, насіння, не могли б вкласти
ці кошти в землю, щоб отримати врожай, якби не кредитна
спілка.
Це дає підстави та натхнення працювати на розвиток кредитної кооперації. Дає
підстави бажати, щоб мережа
класичних кредитних спілок
охопила кожне село нашої країни, несучи людям фінансовий
захист й ідеї кооперації.
Проект USAID «Агроінвест»
щиро вітає кредитно-кооперативний рух України з 20-річним
ювілеєм і бажає успішно подолати всі перешкоди, продовжити
плідну роботу на розвиток
України. Слава Україні!

Наталя ІЛЬЇНА,
спеціаліст з фінансування
сільського господарства
Проекту USAID
«АгроІнвест»

«Секрет успіху
кредитних спілок
полягає в їхній
близькості
до сільгоспвиробника»

Затверджений план заходів
щодо врегулювання проблемних питань кредитної кооперації
Червень 2011 р.

План заходів щодо врегулювання проблемних питань кредитної кооперації розроблено Держфінпослуг на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.04.2011 № 76881/8/1-10 до постанови Верховної Ради України «Про затвердження звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин сучасного стану справ в системі кредитної кооперації».
У зв’язку із нестабільною ситуацією в сфері кредитної кооперації, починаючи з 2009 року спостерігалось накопичення проблем із платоспроможністю кредитних спілок, і як наслідок набуття системного характеру невиплат депозитних коштів членам кредитних спілок. У певної частини кредитних спілок є проблеми пов'язані із неналежним управлінням, дотриманням корпоративних принципів, над-
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мірною ризиковою політикою, що в умовах фінансової кризи і зумовило різке падіння платоспроможності кредитних спілок. На відміну від банків кредитні спілки не мають фінансової підтримки з боку
Національного банку України, вклади членів кредитних спілок не захищені Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб.
Усі ці проблемні моменти та вплив фінансової кризи показали, що в законодавстві, яке регулює
відносини в сфері кредитної кооперації, є достатньо прогалин та наявні норми, що потребують концептуального вдосконалення як в частині діяльності кредитних спілок, так і в організації їхнього корпоративного управління та державного нагляду.
План передбачав провести велику роботу щодо розроблення нових і вдосконалення діючих актів
законодавства щодо діяльності кредитної кооперації з метою:
 Поліпшення ситуації на ринку кредитної кооперації, в тому числі шляхом стабілізації діяльності
кредитних спілок та забезпечення повернення депозитних вкладів їх членам спілки.
 Підтримки подальшого розвитку кредитної кооперації.







Удосконалення пруденційного нагляду за кредитними спілками.
Мінімізації впливу на діяльність кредитних спілок кризових явищ, що можуть виникнути в майбутньому та мінімізації зловживань з боку керівництва кредитних спілок (обмеження готівкових
операцій, зобов'язання надавати інформацію регулятору щодо виданих кредитів, депозитів,
складу органів управління, чітке обмеження обсягів кредитів, гарантування вкладів, саморегулівні організації тощо).
Інформування громадськості про діяльність кредитних спілок, можливості та ризики роботи
кредитної кооперації.
Вирішення інших проблемних питань, що гальмують розвиток ринку кредитної кооперації.

36.

Верховна Рада ухвалила, Президент підписав
Закон про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо національних комісій
Липень, серпень 2011 р.

7 липня на пленарному засіданні Верховної Ради України було прийнято в другому читанні
та в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг.
Законом внесено зміни до низки законодавчих актів, в тому числі до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та, зокрема, змінено організацію
діяльності Держаної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та її членів.
2 серпня Президент України Віктор Янукович підписав Закон України № 3610–VI «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг».

37.

Ліквідовано Держкомфінпослуг,
створено Нацкомфінпослуг
Листопад 2011 р.

Указом Президента України № 1069/2011 від 23.11.2011 ліквідовано Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України. Цим Указом, зокрема, визнано такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держфінпослуг, а також призначено Голову
ліквідаційної комісії.
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У той же час, Указом Президента № 1070/2011 від 23.11.2011 утворено Національну комісію, що
здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). Зазначеним
Указом Президента затверджено Положення про Національну комісію, яка здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг, та визначено граничну чисельність працівників у кількості
293 штатні одиниці.
Укази Президента ухвалені на виконання Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

38.

Призначені Голова та члени Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Нацкомфінпослуг внесено до Єдиного Державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб
осіб--підприємців
Лютий 2012 р.

17 лютого 2012 р. Указом Президента № 108/2012 Андрія Леонідовича Стасевського призначено
Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Також 17.02.2012 Указами Президента Членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, призначені: Берлін Віктор Михайлович, Бірюк Сергій Олексійович, Бурмака Микола Олексійович, Левченко Валентина Петрівна, Литвин Андрій Володимирович.
20 лютого 2012 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, була внесена до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців. Голова Нацкомфінпослуг Стасевський Андрій Леонідович приступив до виконання службових обов’язків.

39.

У Національному плані дій на 2012 рік
приділено увагу розвитку системи кредитної кооперації
Березень 2012 р.

Президент України Віктор Янукович підписав Указ про Національний план дій на 2012 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010—2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», у якому йдеться про розвиток системи кредитної кооперації.
Так у Націонаьному плані дій зазначено, що розвиток системи кредитної кооперації має відбуватися шляхом «внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо реформування та розвитку національної системи кредитної
кооперації, передбачивши, зокрема:
 запровадження диференційованих регуляторних вимог для окремих категорій кредитних спілок
з урахуванням фінансових та операційних ризиків;
 удосконалення системи державного регулювання і нагляду за діяльністю кредитних спілок, у
тому числі шляхом надання Національному банку України права здійснення пруденційного нагляду за діяльністю кредитних спілок, які залучають вклади населення;
 запровадження дієвих механізмів виведення неплатоспроможних кредитних спілок із ринку






фінансових послуг;
запровадження механізмів саморегулювання кредитних спілок з метою підтримання фінансової
стабільності кредитних спілок та забезпечення дотримання ними правил поведінки на ринку
фінансових послуг;
створення умов для функціонування другого рівня системи кредитної кооперації, у тому числі
кооперативних банків та об'єднаних кредитних спілок, а також сервісної інфраструктури ринку
кредитних спілок».

45

СПЕЦВИПУСК

40.

Кредитним спілкам в Україні — 20 років!
2012 р.

Кредитні спілки відкриті для кожного вже 20 років!
У цей знаменний для української кредитної кооперації рік вітаємо
кредитні спілки, особливо членів Всеукраїнської асоціації кредитних спілок і О
О’’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів
вкладів»», з професійним святом і 20
20--річчям з моменту відродження на теренах Незалежної України!
Ваша справа така благородна і така необхідна пересічним українцям,
позначена щирістю, добром і взаємною допомогою!
Значну частину свого життя ви віддаєте непростій і такій потрібній
звичайним людям справі. І, не зважаючи ні на які перешкоди, зберігаєте душевну теплоту та бажання почути кожного, що так відрізняє вас
від інших кредитних установ!
Бажаємо всім працівникам кредитних спілок міцного здоров’я, витримки і терпіння!
Бажаємо професійних успіхів, фінансового зростання, цікавих проектів і вдячних членів кредитних спілок! А якщо раптом стане сумно, відкрийте листи, які Ваші члени написали в рамках акції «Дамо позитив!
позитив!»,
», і
подивіться, скільки людей подякували вам, скільки добрих і теплих слів
сказали про вашу діяльність!
У цьому році багато хто з вас у професійне свято знову проведе
День відкритих дверей у своїх кредитних спілках.
Нехай цей день буде професійно вдалим, нехай і представники державних органів, і засоби масової інформації, і звичайні пересічні громадяни побачать, що ми відкриті для кожного!
Продуктивної роботи, наснаги й прагнення завдяки вашій праці змінити на краще життя кожного одного українця!
Засновники «Вісника кредитної кооперації
кооперації»»
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Керівники кредитних спілок
і місцевих асоціацій
про свою історію
й нинішню ситуацію на ринку
Один з найважливіших принципів
кредитної спілки «Слобожанська» звучить так:
«Заощадження харків’ян працюють на харків’ян»!

Х

Костянтин ГОНЧАРЕНКО,
заступник голови правління Харківської обласної
кредитної спілки
«Слобожанська» (м. Харків)

арківська обласна кредитна спілка «Слобожанська» була створена з ініціативи групи громадян міста Харкова в 1996 році. Ініціаторами
створення кредитної спілки виступили представники різних
професійних груп: серед 50 засновників були працівники банківської системи, представники
керівної ланки промислових
підприємств і вищих навчальних закладів міста.
Пройшовши реєстрацію кредитної спілки, на той момент як
громадської організації, Харківська обласна кредитна спілка
«Слобожанська» розвивається за
принципом діяльності «каси
взаємодопомоги» на підприємствах міста Харкова.
Протягом 1997—2000 років
членами кредитної спілки стають близько 25 000 осіб, представників робочих колективів
великих заводів міста Харкова,
таких як
«Електроважмаш»,
«Серп і молот», «Харківський
завод тракторних двигунів»,
«Харківський
електромеханічний завод» тощо. Надаючи в ті
роки
безвідсоткові
позички
працівникам підприємств під

гарантії третіх осіб, кредитна
спілка знімала колосальну напружену ситуацію в трудових
колективах підприємств, адже
це був практично єдиний механізм, за допомогою якого тисячі
громадян Харкова могли отримати реальні готівкові гроші,
оскільки тоді зарплати на зазначених підприємствах люди
не отримували місяцями.
Після 2000 року фінансовоекономічна ситуація в Україні
змінилася, що не могло не позначитися на Харківському регіоні. Низка підприємств скоротила тисячі робочих місць, підприємства реорганізовувалися,
деякі ліквідовувалися. Реорганізація не пройшла й повз фінансовий сектор, у тому числі торкнулася кредитних спілок. Після
прийняття
Законів
України
«Про кредитні спілки», «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових
послуг», кредитні спілки стають
фінансовими установами небанківського сектора. У цей час
реєструються нові кредитні спілки, в діяльності й цілях яких
вже практично немає кооперативної та соціальної складової.
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Однак більшість кредитних
спілок, які були створені ще як
громадські організації, в роки
бурхливого розвитку комерційного (підприємницького) ринку
фінансових послуг, проводячи
кредитно-фінансову політику,
зберігаючи класичні принципи
кас
взаємодопомоги,
зуміли
влитися в жорстке конкурентне
середовище на фінансовому
ринку України. Однією з таких
з упевненістю можна назвати й
Харківську обласну кредитну
спілку «Слобожанська». Головними споживачами послуг кредитної спілки «Слобожанська»
стають представники дрібного
й середнього бізнесу, фермери,
держслужбовці,
працівники,
студенти, викладачі ВНЗ міста
Харкова, пенсіонери, військовослужбовці.
Наприкінці 90-х років фінансово-економічна
політика
кредитної спілки дозволила не
тільки перенести валютну кризу
1998 року, зберігши баланс взаємин вкладників і позичальників, але й залучити нових вкладників, завдяки чому ми змогли
розширити
обсяги
кредитування.
Особливу увагу в кредитній
політиці
кредитної
спілки
«Слобожанська»
приділяється
прозорості послуг, що надають-

ся,
відсутність
«прихованих
платежів», завдяки чому умови
видачі та погашення кредиту
зрозумілі позичальнику. Індивідуальний підхід до кожного члена кредитної спілки при виникненні тимчасових труднощів
в оплаті кредиту дозволили
створити основу членства позичальників,
морально-відповідальних за виконання своїх зобов’язань за кредитами, впевнених у доброчесності з боку кредитної спілки. Понад 15 років
позичальники кредитної спілки
«Слобожанська»,
погашаючи
кредити, звертаються знову, що
говорить про довіру до кредитної спілки як кредитора й конкурентоспроможності наданих
послуг.
При реконструкції гуртожитку в житловий будинок для працівників та викладачів одного з
ВУЗів м. Харкова кредитна спілка «Слобожанська» запропонувала фінансові програми, за
якими члени житлового кооперативу змогли заощадити кошти й у подальшому оплати оплатити ремонтні роботи.
Завдяки цьому реконструкція багатоквартирного житлового будинку була успішно
завершена. У результаті, 70 сімей отримали практично нове
житло.

У пік кризи 2008—2009 року
кредитна
спілка
«Слобожанська» не на один день не
призупинила видавати кредити. На тлі наростаючого занепокоєння вкладників жодного
нарікання з їхнього боку з питань, пов’язаних з поверненням
вкладів, не надходило, що дало
можливість зберегти стабільну
роботу організації.
На сьогодні ХОКС «Слобожанська» бачить свій розвиток
у зміцненні позицій у наданні
дрібних,
середніх
кредитів
представникам аграрного сектору, фермерам: це будівництво
присадибних теплиць, купівля
ПММ, посівного матеріалу, добрив, придбання худоби.
Крім того, ми хочемо зберегти й збільшити обсяги кредитування членів кредитної спілки
на цілі, що стимулюють розвиток внутрішнього споживання
жителями м. Харкова та області
товарів і послуг нашого регіону.
Адже ті кошти, які вкладники
Харківської територіальної громади
розмістили
в
ХОКС
«Слобожанська», повинні працювати на благо харків’ян.
Один
з
найважливіших
принципів кредитної спілки
«Слобожанська» звучить так:
«Заощадження харків’ян працюють на харків’ян»!

Наша спілка допомагає своїм членам по-новому
подивитися на світ і знайти у ньому достойне
місце. Саме в цьому і є гарантія успіху
нашої благородної справи

Х

очу написати про те, що не
може не пробудити в людині доброту. Доброту, яка народжується в глибині душі і постійно кличе кожного на добрі
справи. Кожного, кому не байдужа власна доля і майбутнє
своєї родини, кожному, хто дійсно любить людей і кому небай-
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дужа доля країни. Для мене особисто це стало справою всього
мого життя.
Група однодумців, працівників авіазаводу «АВІАНТ» яку
очолила Григор’єва Лідія Федотівна провела збори засновників і
28 квітня 1995 року, була створена кредитна спілка «Борис-

Валентина ГРИША,
голова правління КС «Борисфен»
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фен», втілилась в життя ідея
кооперативного руху.
Це зараз інформації про кредитні спілки достатньо: і література, і семінари, і навчання. А у
1995 році це була нова, незнайома справа. Але у нас була одна мета, ми вірили, що створимо спілку і будемо працювати
на користь один одного. Ми всі
відчували необхідність такого
об’єднання, де «один за всіх і всі
за одного», де внески двох дають можливість третьому взяти
кредит. Об’єдналися незаможні,
але активні люди. Ми знали, що
достойне життя — це природне
право кожної людини. Ми бачили майбутнє. І наша спілка відбулась. Роки нашого становлення — це ріст нашого членства і
активів. А це прямий доказ зростання довіри наших членів,
зростання нашого професіоналізму.
17 років діяльності кредитної спілки «Борисфен» — це вже
історія, це роки напруженої
праці, це час, коли можна підвести підсумки роботи, проаналізувати допущені помилки, це
час прийняття планів на майбутнє і час сказати слова подяки

всім, хто був з нами в ці, далеко
непрості, роки.
17 років діяльності КС пройшли в умовах напруженої роботи по утриманню позицій КС на
фінансовому ринку. Це не дивлячись на те, що часи становлення
кредитної
спілки
«Борисфен» припали не на кращі часи економічного розвитку
нашої країни коли члени нашої
спілки-авіабудівники працювали на своєму підприємстві 1—2
дні в неділю, і це протяго
9 років. Але ми, вистояли!
Окрім цього у цей час кредитна спілка «Борисфен» являлась
модельною кредитною спілкою.
У нас пройшли навчання татарські кредитні спілки з Криму,
кредитна спілка «Респект» з
Вишгорода, кредитна спілка
«Військовослужбовців».
Завдяки Канадському проекту розвитку кредитних спілок в
Україні КС «Борисфен» одержала технічну і фінансову допомогу, працівники спілки мали можливість брати участь у навчальних семінарах, семінарахпрактикумах, пройти стажування в Канадських кредитних
спілках.

На сьогодні кредитна спілка
має гарні результати, має довіру своїх членів. До нас звертаються за консультаціями і порадами, як до друзів, а ми радо
допомагаємо. Наша спілка допомагає
своїм
членам
поновому подивитися на світ і
знайти у ньому достойне місце.
Саме в цьому і є гарантія успіху
нашої благородної справи.
Користуючись нагодою колектив кредитної спілки «Борисфен» вітає всіх учасників кредитно-кооперативного руху із
20-ти річчям відродження кредитно-кооперативного руху в
Україні та Міжнародним днем
кредитних спілок.
Бажаємо Вам творчих успіхів, у всіх починаннях, надійних партнерів, розуміння й підтримки колег та друзів, віри в
свої сили і єдності в діях.
Шановні, несіть ідеї миру,
добра та любові, які ідуть з наших сердець і допомагають
протистояти труднощам, освічують дорогу в прекрасне майбутнє.
Нехай Господь Бог береже
всіх нас та наші родини, нехай
береже нашу Україну.

Наш вклад в історію кредитного руху України
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Людмила ІВАНОВА,
голова правління
Кредитної спілки
«Надія» (м. Гадяч)

-річний ювілей ще раз
підтвердив, що історія
кредитного руху в Україні складається з історії кожної кредитної спілки.
Нам особливо приємно про
це говорити, адже маємо велику історичну спадщину.
Перший кредитний кооператив виник саме в Гадячі. Тут
були громадські сіножаті, що їх
здавали в оренду. У 1869 році
за це було отримано 1 462 рублі.
Тоді було вирішено створити
громадську касу — Гадяцьке
ощадно-позичкове товариство,
до якого записалося 28 ремісників і кравців. Середня позика,

яка видавалась, становила 27
рублів. За ці гроші можна було
відкрити пристойний бізнес.
Про успішну діяльність гадяцької кредитівки свідчить хоча б
те, що вона проіснувала до 1919 року. Нову сторінку в діяльності спілки було відкрито у
1998 році, тоді ж вона отримала
назву «Надія».
Але подальший шлях виявився досить непростим.
У 2006 році в результаті протистояння між спостережною
радою та колишнім головою
правління спілки Шульгою Г. І.
виник публічний конфлікт, в
який було втягнуто членів кре-
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дитної спілки. Проаналізувавши
ситуацію, що склалася, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
своїм розпорядженням відсторонила Шульгу Г. І. від управління фінансовою установою та
призначила тимчасову адміністрацію, яка здійснювала функції
виконавчого й наглядового органів управління.
Тимчасова адміністрація, а
потім і новообрані органи
управління спрямували свої
зусилля, перш за все, на виконання спілкою зобов’язань перед вкладниками та дієвий контроль за виконанням членами
кредитних зобов’язань перед
спілкою. Було проведена колосальна робота. Неоціненну допомогу у виконанні наших пов-

новажень надали Канадська
програма зміцнення кредитних
спілок України (керівник Богдан Козій), Полтавська асоціація кредитних спілок області
«Полтавська кооперативна ліга» (голова — Гончаренко В. В.),
особисто Оленчик А. Я., Вишневський І. І., Драгомерецька І. М., висококваліфіковані
фахівці Канадської програми й
ВАКС. За це ми їм безмежно
вдячні.
Враховуючи позитивні тенденції в діяльності спілки, Канадська програма зміцнення
кредитних спілок в Україні прийняла рішення надати нам технічну допомогу для поповнення
капіталу.
З того часу минулого понад
два роки. Завдяки поєднанню

зусиль нашої команди та підтримки вірних друзів, нам вдалось досягти бажаної мети.
Сьогодні ми виконуємо норми щодо адекватності капіталу
й інших пруденційних норм,
встановлених державним регулятором.
Наглядний приклад. Резервний капітал у розмірі 25,2 % —
ще одне підтвердження того,
що спілка є життєздатною установою та має необхідні ресурси,
щоб працювати стабільно довготривалий час.
У переддень свята від імені
нашої кредитної спілки вітаю
всіх спілчан з ювілеєм. Бажаю
всім новітнього бачення свого
майбутнього, значного потенціалу в досягненні задуманого.
Успіхів і натхнення.

Львівська Асоціація Кредитних Спілок

З

адум про створення обласної асоціації кредитні спілки Львівщини обговорили вісім років тому
під час зустрічі в мальовничому селищі Підкамінь, тепер відомому майже всій Україні як місце
проведення однойменного етнофестивалю.
Потреба в постійному спілкуванні, обміні досвідом, участі в розбудові системи кредитної кооперації, сподівання про зростання впливу КС на економічний розвиток регіону та велика віра у власну потугу й об’єднала нас у Львівській асоціації кредитних спілок.
Упродовж цих років ми жили насичено цікаво, а часом і гнітюче рутинно. Пройшли етапи організаційних проблем, значного зростання кількості учасників, добровільних виходів і примусових виключень. Сьогодні нас тринадцять, але ми не переймаємося надуманою магією цього числа.
Для ефективного використання власних і зовнішніх ресурсів як фінансових, так і людських, співпрацюємо з партнерами з міжнародних інституцій (ностальгічний спогад — КПРКСУ, TACIS) державних структур (ЛОДА), законодавчих органів (Львівська облрада), навчальних закладів (Львівський банківський інститут УБС НБУ), пресою й телебаченням.
Значним здобутком у межах області та прикладом для інших теренів України є участь кредитних
спілок ЛАКС у програмі «Енергозбереження». Цього року обласна рада підтримала ще одну програму,
що активно лобіювали КС, — кредитування в АПК з відшкодуванням відсотків з обласного бюджету.
Ми й надалі співпрацюватимемо із місцевою владою щодо реалізації спільних програм, бо це наш обов’язок як соціально-відповідальних фінансових установ і найкращий механізм служіння громаді. Адже
кредитні спілки ЛАКС керуються в своїй роботі кооперативними засадами.
Наша асоціація започаткувала кілька проектів, які функціонували потім на всеукраїнському рівні.
Згадайте обслуговуючий кооператив «Проф-Консалт» як взірець єднання Сходу і Заходу України, адже
працювали спільно три асоціації: Львівська, Донецька та Луганська. Реалізується зараз і створена на
базі КС ЛАКС — УОКС. Ми стали такими собі «експортерами» ідей і проектів, вибачайте нам за нашу
нескромність. Читачі популярної на Львівщині газети «Експрес» змогли дізнатися про діяльність спілок
ЛАКС з циклу публікацій у медіа-проекті під рубрикою «Новини ЛАКС». Гадаємо, пізнавальним для чле50
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нів КС і жителів області були телезустрічі в програмі «Суспільний діалог» Львівської телерадіокомпанії.
У своїй діяльності наша асоціація виступає й у ролі місцевого мецената. Кілька цеглинок для потреб
Національного музею в Львові ім. Андрея Шептицького та музею Михайла Дзиндри додали учасники
ЛАКС.
Для спільного обговорення та вирішення нових завдань чи назрілих проблем практикуємо проведення розширених рад. Тому «все» про «все» знають всі або — ніхто.
Особливістю нашої асоціації є членство учасників у різних всеукраїнських асоціаціях: 7 членів
ВАКС і 5 членів НАКСУ. Одна спілка — «безпартійна».
Наша згуртованість заради спільної справи може бути прикладом для всеукраїнського керівництва
в процесі пошуку такого потрібного всім порозуміння.
На думку КС ЛАКС треба переходити від гасла про силу єдності до прояву єдності заради сили системи.
Це й буде запорукою в майбутньому до святкування 100-річчя кредитних спілок в Україні!
Хочеться жити! Многая літа!
Голова Правління ЛАКС
Ірина Козак (під патронатом голови Ради ЛАКС Петра Маковського)

У чому наша сила?

З

часу відродження кредитної кооперації в Україні
промайнуло вже 20 років. Це
були роки відродження, становлення, розвитку. Звичайно, вистояли найкращі, і сьогодні ми
розуміємо, що за ці роки в кредитній кооперації залишились
особливі люди, — ті, хто вміють
виживати за будь-яких умов,
хто вміють боротися і перемагати.
Що ж це за система така —
кредитна кооперація?
Для себе я зрозуміла: лише
будучи чесною перед членами
своєї кредитної спілки, можна
завоювати довіру, лише за умови взаєморозуміння один до
одного можна заслужити повагу. Ось так щодня, лише щирими добрими справами, незважаючи ні на що, можна побудувати сильну, потужну спілку.
Проте, кооперація складається не лише із стосунків між
членами кредитної спілки, а
основним чинником її існування є взаємостосунки між кредитними спілками, як в областях,
так і в Україні. Справжня кооперація, на мою думку, це тоді,
коли кредитні спілки не бачать
один в одному конкурентів, а
щиро працюють на благо кожен
своїх членів. Адже як важливо,

зателефонувати в ту мить, яка,
здається, вирішує все, й почути
щиру та мудру пораду колег.
Обмін досвідом, інформацією,
ресурсами й, навіть, позичальниками та вкладниками — ось
що визначає ступінь довіри та
взаємної підтримки між спілками. Я щиро дякую всім членам
Рівненської асоціації кредитних
спілок за те, що кожен з вас є
прихильником і сповідником
саме такої кооперативної ідеї.
Існування обласних асоціацій, Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок — це підтвердження існування кредитнокооперативного руху в Україні.
Великий рух є тоді, коли він
починається з маленьких обертів, спочатку в одній спілці, потім в обласній асоціації і, зрештою, у всеукраїнській асоціації.
Це — велика сила.
Не будьмо байдужими, єднаймося в хороших ідеях, підтримуймо один одного, рухаймося та продовжуймо будувати
свій
кредитно-кооперативний
світ разом. Адже наше завдання сьогодні — зберегти єдність.
Ми повинні відстояти наше
право бути, приносити користь
простим людям за будь-яких
умов, і лише коли будемо єдині
в цій думці, досягнемо бажано-

Ольга ІГНАТЬЄВА,
голова правління
Рівненської асоціації
кредитних спілок

го. І зовсім не важливо до якої
асоціації належить спілка, чи є
членом асоціації взагалі, але
єдність кооперативної думки й
є наша сила, і є наш рух для
всіх.
З нагоди нашого професійного свята, щиро вітаю всіх колег. Нехай цьогорічний ювілейний рік принесе нам всім велику удачу в усіх наших кооперативних справах. Бажаю всім у
роботі мудрості, в душі спокою,
в житті гармонії.
З святом Вас, дорогі колеги,
і будьмо щасливі на шляху слу51

СПЕЦВИПУСК

Тетяна РОМАНЕНКО,
голова правління
Асоціації кредитних спілок
Запорізької області

Тільки завдяки тому,
що ми діємо спільно,
ми можемо
розвиватися й досягати
нових висот!

М

оє знайомство з Асоціацією кредитних спілок Запорізької області відбулося в
2006 році. На той момент наша
кредитна спілка тільки проходила етап реєстрації, і, якщо
чесно, я дуже погано уявляла,
що ж таке «кредитна спілка».
Інформації було мало, а питань
виникало все більше і більше.
Одного разу, зовсім випадково, по місцевому телебаченню
побачила сюжет. До екрану мене привабило знайоме поєднання: «кредитна спілка».
І вже до кінця сюжету не
могла відірватися! Виявилося, в
нашій області є організація, яка
об’єднує кредитні спілки. Ініціатором створення та керівником
була Безсонова Лариса Анатоліївна, котра й розповідала в сюжеті про Асоціацію кредитних
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спілок Запорізької області.
Усім був цікавий сюжет,
тільки координат Асоціації так і
не повідомили. Однак в моїй
свідомості вже зачепилася думка про те, що в Запоріжжі є
люди, які можуть допомогти
знайти відповіді на мої запитання.
І незабаром моя знайома,
яка знала, що мене цікавить
інформація про кредитні спілки, подзвонила і сказала: «Ось
тобі телефон, дзвони і йди на
семінар».
Семінар проводився Асоціацією спільно з проектом ТАСІС.
З першого знайомства з людьми, присутніми на цьому заході,
я зрозуміла — нам по дорозі.
Якби не інформаційна підтримка під час становлення нашої
кредитної спілки, то ми не могли б досягти того, що є сьогодні.
Це стосується не тільки кредитної спілки, але й моїх особистих
професійних якостей.
Головою правління Асоціації
мене обрали в серпні 2008 року.
Не встигла я прийняти справи,
як «звалився на голову» криза
на фінансовому ринку.
У 2008 році в ході підготовки до Дня кредитних спілок
довелося і проводити в ліцеї
уроки економіки, і виступати
на радіо, готувати поздоровлення колегам й їхати поздоровляти працівників кредитної спілки в Енергодарі.
Той самий перший досвід
організації таких заходів допомагає досі.
Дуже здивувало, що, виявляється, люди слухають радіо.
Так, і звичайно, діти в ліцеї!
Анкетування показало, що дітям цікаво отримувати інформацію з рук практиків. Для популяризації нашої роботи й для
виховання нової хвилі грамотних і лояльних членів кредитних спілок це дуже перспективна ділянка роботи. Мабуть, ще
одна пам’ятне подія — це Кон-

ференція, яку ми проводили на
о. Хортиця. На запрошення відгукнулися колеги з Дніпропетровська, Кривого Рогу, Луганська. Найважливішим вважаю
можливість спілкуватися в колі
колег, котрі мають такі ж проблеми, як і ми. У кожного з нас
є свої «родзинки» і «знахідки»,
що ми використовуємо в роботі.
І дуже здорово, коли колеги з
інших областей готові поділитися своїм досвідом. Але й ми не
залишимося в боргу! Як важливо знати, що є люди, які готові
тобі допомогти професійною
порадою, інформацією та й
просто добрим словом!
Як представник від Запорізької області я входжу до складу
правління ВАКС.
Дуже хочу висловити подяку
всім небайдужим до питань
становлення та розвитку кредитної кооперації в Україні. Коли
працюєш у себе в кредитній
спілці, мимоволі думаєш тільки
про насущні проблеми сьогоднішнього дня. І далеко не завжди
замислюєшся про більш глобальні питання розвитку системи
в цілому.
Так ось саме ВАКС змушує
замислюватися про важливість
кожного гвинтика, без якого не
зможе працювати вся система
злагоджено й ефективно. Шановні колеги! Від усієї душі вітаю
всіх з нашим професійним святом!
Протягом 20 років по крупинці створювалося те, що ми маємо сьогодні: кредитна кооперація в Україні відроджується,
кредитні спілки все більш професійно працюють на фінансовому ринку, ми разом робимо
таку важливу роботу!
Бажаю всім вам стабільності, лояльного ставлення з боку
держави, фінансового благополуччя вкладників і порядності
позичальників! Бажаю всім
працівникам кредитних спілок
пам’ятати про соціальну значу-
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щість їх роботи, підвищувати
свій рівень професіоналізму!
Користуючись нагодою, хочу
висловити подяку своїм колегам
в Запорізькій області за їхній
внесок у роботу нашої обласної
Асоціації.

С

вяткуючи 20-річчя відродження кредитних спілок в
Україні, варто згадати, що кооперативний рух базується на
громадськiй iнiцiативi, покликанiй не тiльки допомогти громадi вижити в скрутнi економiчнi часи, а й сприяти її динамiчному розвитковi. Тож не
дивно, що першi паростки цiєї
iнiцiативи з’явились в Європi,
зокрема в Українi, в часи Першої свiтової вiйни. Першi кредитнi спiлки почали виникати в
сiльських громадах. А в мiстах
вони утворювались у парафiяльних громадах, в осередках «Просвiти» тощо, базуючись
на взаємнiй довiрi та принципi:
допомагаючи сусiду — допомагаєш собi, а допомагаючи собi
й сусiду — допомагаєш державi
стати заможнiшою та соцiально
справедливою. Саме кредитiвки
допомогли людям пережити
лихолiття, а економiцi країни —
вийти з колапсу. Особливо це
стосувалося Галичини, де численнi кредитнi спiлки успiшно
працювали аж до 1939 року.
Звiсно, в радянськi часи ця громадська iнiцiатива, як i низка
iнших, була припинена. I тiльки
згодом, пiсля проголошення незалежностi української держави, коли економiка черговий
раз опинилась у кризовiй ситуацiї, в Українi знову почав
вiдроджуватися кооперативний
рух, а отже, i кредитнi спiлки.
Так, восени 1995 року троє
вiдважних львiв’ян i свiдомих
громадян — архiєпископ Петро,
Олександр Качковський i Воло-

Також хочу висловити подяку членам правління ВАКС,
яким небайдуже подальший
розвиток кредитних спілок в
Україні. Підтримуйте своїм ентузіазмом нас знову і знову! Дякую всьому персоналу ВАКС:

димир Сидоровський — пiдписують установчу угоду, яка
засвiдчила створення церковної
кредитної спiлки «Анiсiя» (з грецької — успiх, користь). I йшлося передусiм про успiх i користь
громади. Адже свята Анiсiя
вiдома тим, що роздала свої
маєтки неiмущим. Працювати
доводилося в надзвичайно складних умовах. Однак нас не зламали нi стрiмке зростання долара в 1998 роцi, нi перипетiї Помаранчевої революцiї, анi сьогоднiшня нестабiльнiсть на ринку. Ми працюємо виключно
з нацiональною валютою (а саме
рiзке подорожчання валютних
кредитiв болiсно вдарило по
позичальниках банкiв пiд час
останньої кризи), надаємо
здебiльшого мiкрокредити. Ми
спiвпрацюємо з органами мiсцевої влади. Останнiм цiкавим
проектом є наша участь у програмi «Енергозбереження», згiдно з якою Львiвська облдержадмiнiстрацiя вiдшкодовує вiд
15 % за кредитами, наданими
на запровадження енергоощадних технологiй на пiдприємствах та на ремонт i переобладнання помешкань, якi дозволяють суттєво скоротити витрати
на їх обiгрiв (встановлення iнди
-вiдуального опалення, утеплення зовнiшнiх стiн, встановлення
вiкон i дверей з пiдвищеною
теплоiзоляцiєю тощо). А для жителiв Городоцького району цi
кредити майже безвiдсотковi,
адже райадмiнiстрацiя додатково компенсує ще 10 % їх вартостi.

які б складні завдання перед
вами не ставило правління —
ви завжди з ними справляєтеся!
Тільки завдяки тому, що ми
діємо спільно, ми можемо розвиватися й досягати нових висот!

Володимир СИДОРОВСЬКИЙ,
голова правління
Церковної кредитної
спілки «Анісія»

Нас не зламали
нi стрiмке
зростання
долара в 1998 роцi,
нi перипетiї
Помаранчевої
революцiї,
анi сьогоднiшня
нестабiльнiсть
на ринку

Нехай цьогорічний ювілейний рік принесе нам
велику удачу в усіх наших кооперативних справах!
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