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СПІВПРАЦЯ ЗАРАДИ ЗАГАЛЬНОГО
ДОБРОБУТУ
Кредитна спілка “Єдність” протягом 14
років працює на фінансовому ринку
Херсонської області. Більшість наших
позичальників — виробники ранньої
овочевої продукції.
Саме для них діють кредитні продукти,
які створюють доступні умови кредитуван&
ня, постійно розробляються та оновлюють&
ся кредитні пропозиції. Позичальники КС
“Єдність” завжди можуть звернутися по по&
раду чи консультацію до наших представни&
ків у селах Херсонської області, які допомо&
жуть обрати оптимальний кредитний про&
дукт та супроводжуватимуть протягом усьо&
го строку кредитування.

Користуючись послугами нашої кредит&
ної спілки, позичальники можуть придбава&
ти супутні товари для ведення особистого
селянського господарства за цінами, нижче
за ринкові. Фахівці нашої установи постій&
но вивчають попит сільгоспвиробників на
певні види товарів і допомагають селянам
орієнтуватися в широкому асортименті про&
позицій та робити правильний вибір. Ми ак&
тивно пропонуємо нашим членам не тільки
фінансові продукти, але й задовольняємо
попит у товарах, необхідних для їхньої ді&
яльності.
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Наприклад, до нас звернувся член нашої
кредитної спілки, який зіштовхнувся з
проблемою реалізації товару через зноше&
ність та постійну необхідність ремонту авто&
мобіля. Інспектор кредитний запропонував
кредитну програму “Авто в кредит”. Разом з
позичальником були прораховані доходи та
витрати за сезон, обговорена прийнятна су&
ма сплати кредиту. Отриманий кредит доз&
волив сім`ї придбати новий автомобіль, сво&
єчасно вивезти продукцію на ринки області
і отримати запланований дохід.
Ще одному нашому спілчанину — сіль&
госпвиробникові також негайно знадоби&
лись кошти: в період активного поливу вий&
шло з ладу насосне обладнання, і це загро&
жувало загибеллю врожаю. Кредитна спілка
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технічних ресурсів для сільськогосподар&
ського виробництва у галузях овочівництва
та вирощування фруктів і ягід.
За підтримки Проекту USAID АгроІнвест
доброю традицією стало проведення для
членів нашої кредитної спілки щорічних се&
мінарів&тренінгів, на яких присутні сільгосп&
виробники отримують актуальні рекоменда&
ції з агротехніки овочів відповідно до при&
родно&кліматичних умов, практичні навички
виробництва ранньої овочевої продукції в
теплицях, рекомендації щодо вибору овоче&
вих культур, про переваги та вимоги до якос&
ті овочів, комерційні сорти і гібриди овоче&
вих культур та прогноз ринку овочів.

У нашій кредитній спілці продовжує ак&
тивно діяти кредитний продукт “Теплячок”,
розроблений для сільгоспвиробників, які
вирощують продукцію в теплицях. Крім то&
го, було проведено семінар “Кредитування
сучасних тепличних конструкцій”, на якому
спеціалісти Проекту USAID АгроІнвест на&
дали інформацію про сучасні тепличні тех&
нології, які допомагають отримувати вро&
жай в теплицях у ранні строки.
Основними принципами роботи кредит&
ної спілки “Єдність” були і залишаються мо&
ральна підтримка, фінансова допомога,
зміцнення господарської бази, задоволення
нагальних потреб та поліпшення добробуту
своїх членів.
Колектив кредитної спілки „Єдність”
(м. Херсон)
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змогла оперативно надати кредит і графіку
поливу було дотримано.
Ми використовуємо будь&яку можли&
вість для підтримки наших спілчан: в рам&
ках експерименту наші члени мали нагоду
безкоштовно отримати насіння високовро&
жайного огірка від партнерів кредитної
спілки.
Протягом 2009 року кредитна спілка “Єд&
ність” співпрацювала з німецьким проектом
DGRV «Підтримка фінансової діяльності на
селі». З 2011 року КС “Єдність” співпрацює
з Проектом USAID АгроІнвест, який допо&
магає у впровадженні передового світового
досвіду з розвитку фінансової кооперації.
В рамках Проекту Голова правління на&
шої кредитної спілки відвідав Королівство
Нідерланди, де українські кредитні спілки
ознайомились з роботою кооперативного
банку “Рабобанк Груп”, який спеціалізуєть&
ся на роботі з агровиробниками. Представ&
ники кредитних спілок ознайомились з гол&
ландськими постачальниками матеріально&
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