
ЗМІСТ НОМЕРА:БЮЛЕТЕНЬ
КРЕДИТНИХ
СПІЛОК
УКРАЇНИ

Засновник: 
Національна асоціація
кредитних спілок України

Свідоцтво про реєстрацію: 
КВ №10354 від 06.09.2005 року

Виходить з квітня 2005 року

Передплатний індекс — 94634

Випускаючий 
редактор — Оксана Гайдук 

Дизайн, макетування
та верстка — Андрій Козинець

Передрук 
можливий лише 
з  посиланням на “Бюлетень
кредитних спілок України”

Національна асоціація 
кредитних спілок України

Адреса: 
вул. В.Чорновола, 25, 19/ий
поверх, к.49, Київ, 01135
тел./факс: (044) 501/18/75
eлектронна адреса: 
unascu@unascu.org.ua

Рада НАКСУ

Засідання ради НАКСУ ............................................................... 2

Фінансовий аналіз

Аналіз фінансової звітності кредитних спілок � 
членів НАКСУ за 2010 рік ............................................................ 5

Динаміка показників членів НАКСУ

Динаміка основних показників кредитних спілок � 
членів НАКСУ (станом на 01.01.2011) ....................................... 14

Підсумки діяльності кредитних спілок

Підсумки діяльності кредитних спілок у 2010 році ....................... 17

З життя кредитних спілок

КС "Івано�Франківська": відповідальність � перш за все ............... 20

КС "Моя родина": нам 5 років  ................................................... 23

Соціальна місія "Авангарду" ...................................................... 25

Люди, що працюють за покликанням ......................................... 28

КС "Нарцис" � надія, опора і підтримка ...................................... 30

Богоугодный банкинг ................................................................ 33

Новини партнерів

Роль бюро кредитних історій у післякризовий період .................. 35

Поради та рекомендації

Зміни до процедури примусового стягнення органами ДВС .......... 37

Шановні�	оле�и!

На�ад�ємо
вам,
що
з�ідно
з
За�оном
У�раїни
"Про
б�х�алтерсь�ий
облі�
та

фінансов�
звітність
в
У�раїні"
(стаття
14
"Подання
та
оприлюднення
фінансової

звітності")
�редитні
спіл�и
зобов'язані
не
пізніше
1
червня
наст�пно�о
за
звітним

ро��
оприлюднювати
річн�
фінансов�
звітність
шляхом
п�блі�ації
�
періодичних

виданнях
або
розповсюдження
її
�
ви�ляді
о�ремих
др��ованих
видань.

Національна
асоціація
�редитних
спіло�
У�раїни
пропон�є
�редитним
спіл�ам

оп�блі��вати
свою
фінансов�
звітність
за
2010
рі�
в
"Додат��
до
"Бюлетеня

�редитних
спіло�
У�раїни".

Вартість
п�блі�ації
для
�редитних
спіло�
-
членів
НАКСУ
с�ладає
500��рн.,

для
�редитних
спіло�,
що
не
є
членами
НАКСУ
-
700��рн.

Ре	візити�для�оплати:

Одерж�вач
платеж�:
ТОВ
"Інформаційно-�онс�льтаційна
сл�жба"

Код
ЄДРПОУ
31409058,
п/р
2600507108
в
П�АТ
"СЕБ
Бан�",
МФО
300175

Призначення
платеж�: за�посл��и�з�п�блі	ації�фінансової�звітності�в

"Додат	��до�"Бюлетеня�	редитних�спіло	�У	раїни" з�ідно
рах�н��
б/н
від

22.02.2011
ро��.

Заяв�и
на
п�блі�ацію
разом
з
формами
звітності
�
встановленом�
форматі

(заяв	а�та�форми�-�на�сайті�www.unascu.org.ua)
надсилати
на
еле�тронн�

адрес�
iks@unascu.org.ua
до
16
травня
2011
ро��.


Довід�и
за
телефонами:
(044)
501-18-74,
501-18-75.



23 березня 2011 року відбулося чергове
засідання Ради Національної асоціації
кредитних спілок України. На засіданні
були присутні члени Ради: Анатолій Занюк,
Олег Арсьонов, Віктор Ейсмонт, Людмила
Васюхно, Олена Грузіна, Ольга Зеленська,
Євген Дзюба, Ігор Кріль, Юрій Ковальов,
Зіновій Ковбель, Олена Маковій, Ігор
Росипайло, Людмила Руднєва, Мирон
Сарвадій, Ганна Семенчук, Валентина
Швайко; члени Наглядового Комітету
НАКСУ: Ірина Боголюбова, Оксана
Булаєнко, Володимир Науменко, Олена
Холодьон; від Виконавчої дирекції НАКСУ 9
Петро Козинець, Людмила Кравченко,
Катерина Калустова.

На початку засідання члени Ради обговорили
та затвердили Протоколи минулих засідань.
Після цього учасники засідання заслухали Звіт
Виконавчої дирекції за період, що пройшов піс$
ля останнього засідання Ради НАКСУ. Прези$
дент НАКСУ Петро Козинець поінформував
присутніх щодо напрямків та аспектів діяльнос$
ті за останній період. Було зазначено, що звіти
про діяльність кредитних спілок $ членів
НАКСУ у 2010 році свідчать про в цілому ус$
пішну роботу з позитивною динамікою 126$ти
кредитних спілок $ членів НАКСУ, які закінчи$
ли фінансовий рік без збитків, 13 спілок мають
проблеми, які можливо виправити, і 9 установ
залишаються в критичному стані, впливаючи на
статистику в цілому по системі. У зв'язку з цим

на засіданні обговорювались конкретні заходи
впливу на дану ситуацію. 

Далі Президент НАКСУ повідомив присут$
ніх про те, що залишається напруженою ситуа$
ція з ліцензуванням.

У частині лобіювання керівництво НАКСУ ве$
де активну роботу. Зокрема, під час кампанії фор$
мування громадських Рад при центральних орга$
нах виконавчої влади, Петра Козинця обрано чле$
ном громадської Ради при Міністерстві фінансів
України, Катерину Калустову $ першим заступни$
ком Голови громадської Ради при Державному ко$
мітеті фінансового моніторингу України. 

Окрім того, разом з рядом інших асоціацій
фінансового ринку НАКСУ надіслала свої
жорсткі зауваження до Верховної Ради України
щодо законопроекту про внесення змін до "За$
кону про фінансові послуги", ініційованого
Держфінпослуг, та до ряду інших законопроек$
тів та нормативних документів. 

НАКСУ бере участь у підготовці з'їзду спо$
живачів та надавачів фінансових послуг, який
готується під егідою Комітету ВР, була учасни$
ком спеціального засідання в Держфінпослуг, де
обговорювався проект Заходів Кабінету мініс$
трів України по проблемах у кредитно$коопера$
тивному русі.

Президент НАКСУ наголосив, що суттєво
активізовано пропагандистську діяльність.

Значну увагу присутніх було зосереджено на
взаємовідносинах з Держфінпослуг, які на сьо$
годнішній день продовжують бути напруженими. 

Віце$президент НАКСУ Людмила Кравчен$
ко поінформувала членів Ради НАКСУ про но$
ву редакцію Закону України "Про виконавче
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провадження". При цьому було наголошено на
тому, що головними новаціями цього Закону
стало доповнення можливостей виконавчої
служби в частині обмеження виїзду боржників
за кордон, отримання доступу до державних ре$
єстрів та комісійної реалізації майна в межах
певної вартості. Також Людмила Кравченко до$
вела до відома присутніх про існування в рамках
Департаменту державної виконавчої служби
Міністерства юстиції України сектору з питань
запобігання корупції, який уповноважений на
проведення розслідувань з приводу дій або без$
діяльності органів ДВС.

Також у ході засідання члени Ради висловили
одностайну незгоду щодо запропонованих
ВАКС пропозицій до проекту Плану заходів з
метою підтримки подальшого розвитку системи
кредитної кооперації. Зокрема, мова йде про
пропозицію ВАКС щодо здійснення виплат

вкладникам проблемних спілок через спеціалі$
зований фонд гарантування вкладів з одночас$
ним переведенням відповідних проблемних ак$
тивів з певним дисконтом у стабільно діючі кре$
дитні спілки. Члени Ради НАКСУ одностайно
вважають таку пропозицію непрофесійною та
економічно необґрунтованою. Крім того, це дис$
кредитує сам фонд гарантування ще до його
створення.

Окремо Президент НАКСУ поінформував
присутніх про ситуацію з проектом Закону,
пов'язаного зі змінами функціонування
Держфінпослуг. Дане питання також було обго$
ворено членами Ради НАКСУ. 

Учасники засідання постановили взяти до ві$
дома Звіт Виконавчої дирекції, підготувати та
провести семінар$роз'яснення з питань виконав$
чого провадження та змін в Податковому Кодек$

сі, що стосуються діяльності кредитних спілок,
та доручити Виконавчій дирекції НАКСУ звер$
нутись до ВАКС з офіційним листом з приводу
своєї незгоди з пропозиціями асоціації до проек$
ту Плану заходів з метою підтримки подальшо$
го розвитку системи кредитної кооперації.

Далі у ході засідання Директор фінансового де$
партаменту НАКСУ Катерина Калустова предста$
вила присутнім загальну інформацію по кредит$
них спілках $ членах НАКСУ в розрізі головних
показників діяльності КС, виходячи з фінансових
даних спілок за результатами 2010 фінансового ро$
ку. Констатовано, що переважна більшість спілок $
членів НАКСУ (85,1 %) стабільна у своєму роз$
витку і наближається до докризових показників.
Діяльність 8,8 % кредитних спілок дає підстави
сподіватися на відновлення їх стабільного фінан$
сового стану і подальшого розвитку. Проблемними
лишаються 6,1 % від загальної кількості КС. Кате$
рина Калустова звернула увагу присутніх на нор$
ми Податкового Кодексу, які стосуються діяльнос$
ті кредитних спілок, особливо тих, що мають фі$
лійну мережу. Наголошено, що для убезпечення
діяльності КС при неоднозначності трактування
деяких норм, які неможливо узагальнити та уніфі$

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ№2(36)�березень-	вітень�2011�р.

3

РАД
А Н

АКСУ



кувати, постала необхідність з кожного такого пи$
тання офіційно звертатися до місцевих податко$
вих служб, в юрисдикції яких знаходиться КС.

Наступним на порядку денному засідання бу$
ло розглянуто питання про проведення чергової
XVIII Звітно$виборної Конференції НАКСУ.
Після обговорення було прийняте рішення про$
вести конференцію 26 травня у Києві, беручи до
уваги, що в цей же час заплановано проведення
загальних зборів ОКС НАКСУ. Учасники засі$
дання підтвердили чинність встановлених квот
щодо кількості голосів делегатів згідно з катего$
ріями КС системи НАКСУ та постановили звер$
нутись до кредитних спілок $ членів НАКСУ з
проханням надати до Номінаційної комісії НАК$
СУ пропозиції щодо кандидатур на заміщення
посад у Наглядовому комітеті. Нагадаємо, згідно
з Положенням про Наглядовий Комітет НАКСУ,
затвердженим зі змінами рішенням XIII Звітно$
виборної Конференції, має бути переобрано 4
члени Наглядового комітету НАКСУ.

Під час обговорення питання про прийом та
виключення з членів НАКСУ Директор фінан$
сового департаменту представила членам Ради
кредитну спілку "Івано$Франківська" (м. Івано$

Франківськ), яка виявила бажання увійти до
складу асоціації. Було констатовано, що спілка
повністю відповідає вимогам "Положення про
членство в НАКСУ". Члени Ради постановили
прийняти дану спілку в члени НАКСУ. 

Далі Катерина Калустова поінформувала при$
сутніх про те, що КС "Центральне кредитне това$
риство" (м. Кіровоград), КС "Друга Криворізька"
(м. Кривий Ріг), КС "Ля Ріба" (м. Сімферополь),
КС "ФІН$КРЕДИТ" (м. Біла$Церква), КС "Екс$
прес" (м. Івано$Франківськ), які мають спеціаль$
ний статус, виконують всі норми Положення про
членство в НАКСУ, а динаміка розвитку та їх фі$
нансовий стан дозволяють позбутися членства в
Асоціації зі спеціальним статусом. Тому членами
Ради було прийняте рішення надати цим спілкам
членство в НАКСУ на загальних підставах. 

Крім того, Рада НАКСУ прийняла рішення
задовольнити заяви кредитних спілок "Злагода"
(м. Вінниця) та "Дія" (м. Мена Чернігівської об$
ласті) про добровільний вихід з Національної
асоціації.

На завершення засідання Президент НАКСУ
Петро Козинець повідомив присутніх про тра$
диційне запрошення від Всесвітньої Ради Кре$
дитних Спілок на щорічну Конференцію, яка
буде проходити цього року в місті Глазго (Шот$
ландія) з 24 по 27 липня. Учасники засідання
постановили доручити Виконавчій дирекції
НАКСУ продовжити роботу по формуванню де$
легації від НАКСУ.

Також члени Ради розглянули ряд звернень
до Ради НАКСУ та прийняли по них відповідні
рішення. Зокрема, було підтримано пропозицію
Анатолія Занюка запровадити у "Бюлетені кре$
дитних спілок України" рубрику дискусійного
характеру щодо шляхів подальшого розвитку
НАКСУ.
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Членами НАКСУ станом на 01.01.2011 є 149
кредитних спілок. У розрахунках даних, приве$
дених на одну кредитну спілку, враховується 148
кредитних спілок $ членів НАКСУ, що подали
звітні дані за 4 квартал 2010 року. 

На 1 січня 2011 року активи кредитних спі$
лок $ членів НАКСУ склали 696 468 019 грн.,
що свідчить про зростання активів у порівнян$
ні з 3$м кварталом 2010 року на 1,3 млн. грн. В
той же час, порівняно з 2009 роком, активи
зменшились майже на 1 млн. грн.

Уявлення про наявну структуру членства в
НАКСУ дає наступна таблиця:

Середні активи кредитних спілок $ членів
НАКСУ в четвертому кварталі 2010 року про$
довжували зростати і склали 4 706 тис. грн., ста$
ном на 1 жовтня 2010 року цей показник складав
4 697 тис. грн. Структура членства в НАКСУ за
останній квартал майже не змінилась.

Кредитний портфель зменшився порівняно з
третім кварталом на 1,3 %, і на 1.01.2011 року
склав 651,7 млн. грн. Питома вага кредитного
портфеля в активах складає 93,5 %, на 1.10.2010
цей показник дорівнював 95 %.

Заощадження членів на депозитні рахунки,
порівняно з 3$м кварталом 2010 року, зросли на
0,5 млн. грн., а протягом 2010 року $ зменшились
на 8,3 млн. грн. 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК — ЧЛЕНІВ НАКСУ ЗА 2010 РІК

ЗВЕДЕНІ ДАНІ КРЕДИТНИХ 
СПІЛОК — ЧЛЕНІВ НАКСУ 
(ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ)

АКТИВИ 
Діаграма 1. Сумарні активи кредитних спілок (грн.)
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Таблиця 1. Структура кредитних спілок — членів НАКСУ
за активами
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КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ
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Діаграма 2. Кредитний портфель кредитних спілок (грн.)
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Діаграма 3. Заощадження членів кредитних спілок (грн.)
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Вклади членів КС на депозитні рахунки зали$
шаються основним джерелом коштів у кредит$
них спілках $ членах НАКСУ. Від процентних
ставок за цими вкладами залежать в основному
процентні ставки за кредитами.

Структура вкладів на депозитні рахунки май$
же не змінилась: на 64 % (на 1.10.2010 цей показ$
ник складав 66 %) депозитний портфель скла$
дався з середньострокових вкладів (від 3 до 12
місяців), безстрокові вклади складали майже
3 %, короткострокові вклади $ 4 % портфеля, а 29
% депозитного портфеля припадало на довгос$
трокові вклади. 

Останній квартал знову показав зменшення
кількості членів кредитних спілок, і на 1.01.2011
року кількість членів склала 440 931 ($1,2 % по$
рівняно з минулим звітним періодом).

Наступна таблиця розкриває структуру кре$
дитних спілок $ членів НАКСУ за кількістю чле$
нів спілок.

Найчисленнішими за кількістю є групи спі$
лок, в яких обслуговується від 1000 до 2000
членів (37 спілок). При цьому 62,92 % членів
обслуговуються у великих кредитних спілках
з кількістю членів понад 5000 осіб. В кредит$
них спілках з кількістю членів до 1000 осіб
обслуговується лише 6,48 % загальної кількос$
ті членства, в той же час, кількість таких спі$
лок складає 41,9 % від загальної кількості КС $
членів НАКСУ.

Кількість позичальників в четвертому кварта$
лі 2010 року зменшилась і склала 92 525 осіб,
протягом року вона зменшилась на 10 тис. осіб.

На 1.01.2011 кількість вкладників в кредит$
них спілках зменшилася на 4,5 % (875 осіб), а за
останні 12 місяців $ на 14 %.

КІЛЬКІСТЬ ЧЛЕНІВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК�

Діаграма 5. Кількість членів кредитних спілок
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Таблиця 2. Структура кредитних спілок за кількістю членів
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Діаграма 4. Cтруктура вкладів на депозитні рахунки 
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КІЛЬКІСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ�

Діаграма 6. Кількість позичальників кредитних спілок
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Сумарний капітал кредитних спілок продов$
жував зростати і склав 148 млн. грн., що майже
на 1,8 млн. грн. більше, ніж у 3$му кварталі 2010
року, і на 3,5 млн. грн. більше за 4$й квартал 2009
року.

Основною складовою капіталу кредитних
спілок лишається пайовий капітал, питома вага
якого у складі загального капіталу дорівнює
69,2 %. На 1.01.2011 сумарний пайовий капітал
складав 102 421 689 грн., що на 8 тис. грн. менше
даних 3$го кварталу, але на 8,8 млн. грн. більше
за 2009 рік. 

В четвертому кварталі 2010 року власний ка$
пітал кредитних спілок $ членів НАКСУ зріс і
склав 45,6 млн. грн., що на 4 % більше, ніж у 3$му
кварталі 2010 року.

Суттєве зменшення резервного капіталу у
четвертому кварталі 2009 року стало наслідком
покриття за рахунок нього збитків, а в останньо$
му кварталі 2010 року, незважаючи на покриття
збитків кредитними спілками за рахунок резер$
вного капіталу, сумарний резервний капітал зріс
і склав 79,7 млн. грн., порівняно з 2009 роком він
зріс на 6,8 %.

Діаграма 7. Кількість вкладників кредитних спілок
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КАПІТАЛ КРЕДИТНИХ СПІЛОК — 
ЧЛЕНІВ НАКСУ

СУМАРНИЙ КАПІТАЛ�

Діаграма 8. Сумарний капітал кредитних спілок (грн.)
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Діаграма 9. Пайовий капітал кредитних спілок (грн.)
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Діаграма 11. Резервний капітал кредитних спілок (грн.)
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Діаграма 10. Власний капітал кредитних спілок (грн.)
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В четвертому кварталі 2010 року загальна
сума прострочених кредитів зросла порівня$
но з 3$м кв. 2010 року на 0,1 % і склала 223,4
млн. грн., але протягом останніх 12 місяців
зменшилась на 14 млн. грн. 

Наступна діаграма дає уявлення про структу$
ру прострочених кредитів.

В структурі прострочених кредитів продов$
жують переважати прострочені кредити термі$
ном більше 12 місяців. В порівнянні з мину$
лим кварталом їх питома вага у загальній
простроченості збільшилась на 3 %. Структура
простроченості в цілому змінилася в бік змен$
шення на 1 % питомої ваги кредитів, простро$
чених від 6 до 12 місяців. Також слід відміти$
ти тенденцію щодо зменшення частки прос$

трочених кредитів 1$го рівня на 1 % порівняно
з третім кварталом 2010 року. Така зміна
структури прострочення вимагає від кредит$
них спілок додаткових витрат на формування
резерву забезпечення покриття втрат від не$
повернених кредитів.

Подальші діаграми відображають динаміку
співвідношень РЗПВ до нормативного значен$
ня, простроченості до власного капіталу, а також
співвідношення суми прострочених кредитів, не
перекритих РЗПВ, до кредитного портфеля по
системі в цілому.

Співвідношення фактично сформованого
РЗПВ в четвертому кварталі до його норматив$
ного значення продовжує збільшуватись, і на
1.01.2011 р. достатність РЗПВ, в процентах до
нормативного значення, склала 40,9 %, що на
1,1 % більше, ніж станом на 1 жовтня 2010 року,
і на 3,4 % більше за аналогічний період минуло$
го року.

Співвідношення прострочених кредитів до
власного капіталу в четвертому кварталі 2010
року зменшилось і склало 182,2 %, що на 8,8 %
менше, ніж у третьому кварталі, за останній рік
цей показник зменшився на 19,9 %. 
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Діаграма 12. Сума прострочених кредитів (грн.)
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Діаграма 13. Структура прострочених кредитів
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Діаграма 15. Достатність резерву забезпечення покриття
втрат від неповернених кредитів (в процентах 
до нормативного значення)

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОСТРОЧЕНИХ
КРЕДИТІВ ДО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
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Розпорядженням Державної комісії з регулюван$
ня ринків фінансових послуг України від 19 березня
2009 року № 200, дію якого продовжено на 2010 рік,
було внесено зміни до порядку розрахунку нормати$
ву 3.1.2. Під час розрахунку нормативу не врахову$
ються пролонговані кредити, а також його значення
не поділяється на групи режимів регулювання кре$
дитних спілок і визначається як відношення загаль$
ної суми заборгованості за простроченими, неповер$
неними та безнадійними кредитами, не перекритої
сформованим резервом забезпечення покриття втрат
від неповернених позичок, до загальної суми забор$
гованості за наданими кредитами не може перевищу$
вати 12 відсотків для всіх кредитних спілок.

Невиконання кредитними спілками нормативу
співвідношення суми прострочених, неповернених,
безнадійних та пролонгованих кредитів, не перекри$
тих сформованим РЗПВ, до загальної суми кредитно$
го портфеля зменшилось за останній квартал на 0,3 %
і складає 22,4 % від загального кредитного портфеля.

Діаграма 16. Співвідношення прострочених кредитів до
власного капіталу
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Діаграма 17. Співвідношення прострочених кредитів, не
перекритих сформованим РЗПВ, до 
кредитного портфеля 
(нормативне значення — 12%)
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ДОХІД ДО АКТИВІВ, ФІНАНСОВІ 
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Діаграма 19. Співвідношення доходу до активів та
фінансових витрат до активів
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Діаграма 18. Співвідношення доходних активів до платних
зобов'язань (нормативне значення:  
не менше 100%)
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Діаграма 20. Розподіл за видами витрат кредитних спілок
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ють переважати порівняно з витратами на фор$
мування спец. резерву та витратами на утриман$
ня офісу, і у четвертому кварталі 2010 року скла$
ли 6,7 %, що дорівнює показнику третього квар$
талу 2010 року і на 3,5 % більше за витрати на
формування РЗПВ, які, в свою чергу, зросли по$
рівняно з третім кварталом 2010 року на 0,6 %.

Втім, для різних категорій кредитних спілок
як структура витрат в цілому, так і структура
операційних витрат мають певні особливості,
про що свідчать дані наступних таблиць. 

Питома вага процентних витрат в цілому
пропорційна розміру активів кредитних спілок.
Співвідношення операційних витрат до загаль$
них активів спілок зворотно пропорційне розмі$
ру активів. Найбільший відсоток витрат на фор$
мування резервного капіталу притаманний спіл$
кам з активами від 2 до 5 млн. грн.

Розмір активів кредитних спілок впливає та$
кож і на структуру операційних витрат. Міні$
мальна питома вага витрат на оплату праці в
складі операційних витрат притаманна кредит$
ним спілкам з активами до 100 тис. грн. Ці ж
спілки мають один з найбільших розмір витрат
на утримання офісу. Найбільший відсоток вит$
рат на нарахування заробітної плати та обов'яз$
кових платежів $ у кредитних спілок з активами
від 500 тис. грн. до 1 млн. грн.

В цілому уявлення про структуру операцій$
них витрат для різних груп кредитних спілок
дає наступна таблиця:

Таблиця 3.  Загальна структура витрат кредитних спілок

Розмір
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Процентні
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18,34
% 11,28
% 28,69
% 35,08
% 41,56
% 48,42
% 42,97
%

Операційні

витрати
разом

71,78
% 19,48% 54,44
% 45,29
% 41,41
% 38,19
% 39,69
%

Витрати
на

форм�вання

РЗПВ

9,88% 67,90
% 14,83
% 16,29
% 8,75
% 6,25
% 10,61
%

Витрати
на

форм�вання

резервно�о

�апітал�

0,00
% 0,15
% 1,04
% 1,33
% 3,79
% 1,50
% 2,12
%

Витрати
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проценти
на
паї

0,00
% 1,19
% 1,00
% 2,01
% 4,49
% 5,64
% 4,61
%
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�
5
�
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н
.
�
�
р
н
.

Р
а
з
о
м
�
п
о
�
Н
А
К
С
У

Витрати
на

страх�вання

�редитів
та

депозитів

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,9 % 0,5 %

Зарплата 35,6
% 51,3
% 63,7
% 52,8
% 57,2
% 56,7
% 56,5
%

Офісні

витрати
54,4
% 45,3
% 35,0
% 45,3
% 40,9
% 40,6
% 41,2
%

Витрати
на

форм�вання

спільних

фінансових

фондів

4,3
% 0,5
% 0,3
% 0,6
% 0,1
% 0,1
% 0,2
%

Інші

витрати
5,7
% 2,9
% 1,0
% 1,3
% 1,7
% 1,7
% 1,6
%

Таблиця 4. Структура операційних витрат кредитних спілок

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПО ЧЛЕНАХ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК НАКСУ

АКТИВИ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СПІЛКИ�

 1 579,5  

 1 558,4  

 1 522,6  

 1 549,6  

 1 478,9  

1420,0

1440,0

1460,0

1480,0

1500,0

1520,0

1540,0

1560,0

1580,0

1600,0

рі��2009 1-й��в.�2010 1�півр.�2010 9�міс.�2010 рі��2010

Діаграма 21. Активи на одного члена спілки (грн.)

СЕРЕДНІ РОЗМІРИ КРЕДИТУ,
ПРОСТРОЧЕНОГО КРЕДИТУ ТА
БЕЗНАДІЙНОГО КРЕДИТУ 
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Діаграма 22. Середній розмір кредиту, середній розмір
простроченого кредиту, середній розмір 
безнадійного кредиту (грн.)
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Структура кредитного портфеля майже не
змінилася, зросла частка кредитів на інші потре$
би та комерційних кредитів. Споживчі кредити
продовжують переважати в структурі кредитно$
го портфеля, але їх частка в останньому кварта$
лі зменшилась на 0,3 %. Споживчі кредити за$
безпечують спілкам 47,1 % доходності. Найниж$
чою доходністю характеризуються фермерські
(0,5 % доходу від 1,6 % портфеля) та особисті се$
лянські кредити (0,8 % доходу від 2,0 % портфе$
ля). Такий підхід є цілком зрозумілим, в той же
час для забезпечення необхідного рівня доход$
ності кредитного портфеля та його відповіднос$
ті строкам залучення коштів кредитним спілкам
необхідна його диверсифікація.

Поквартальна динаміка видачі кредитів
представлена наступною діаграмою:

ЗАОЩАДЖЕННЯ НА ОДНОГО 
ВКЛАДНИКА

�

 24 327,5  

 23 220,9  

 21 998,1   22 061,5  

 21 298,5  

19 500,0

20 000,0

20 500,0

21 000,0

21 500,0

22 000,0

22 500,0

23 000,0

23 500,0

24 000,0

24 500,0

25 000,0

рі��2009 1 - й��в.�201 0 1 �півр.�201 0 9�міс.�201 0 рі��201 0

Діаграма 23. Заощадження на одного вкладника, грн.

КАПІТАЛ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СПІЛКИ �

 335,6  

 327,8  

 305,5  

 313,4  

 306,4  

290,0

295,0
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315,0

320,0

325,0

330,0

335,0

340,0

рі��2009 1 - й��в.�201 0 1 �півр.�201 0 9�міс.�201 0 рі��201 0

Діаграма 25. Капітал на одного члена спілки (грн.)

СТРУКТУРА ВИДАНИХ КРЕДИТІВ�
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7%

Діаграма 26. Структура виданих кредитів

ДОХОДНІСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ЗА
ВИДАМИ КРЕДИТІВ

�
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23,8%
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Діаграма 27. Доходність кредитного портфеля 
за видами кредитів

СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 
ЗА ВИДАМИ

�
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21,6%

Інші

22,7%

Діаграма 25. Структура кредитного портфеля за видами
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Дані вищенаведеної діаграми свідчать про те, що у
порівнянні з третім кварталом сума виданих кредитів
зменшилась на 14,5 млн. грн., але, в той же час, сума
виданих кредитів в 4$му кварталі 2010 року більша на
26,5 млн. грн., ніж в останньому кварталі 2009 року. 

Наступна таблиця дає уявлення про річну дина$
міку видачі кредитів за цільовим призначенням.
Дані представлені наростаючим підсумком з по$
чатку року.

Середній розмір кредитів, що видавалися кредит$
ними спілками $ членами НАКСУ в минулому році,
складає 6404 грн., що свідчить про зростання порівня$
но з 2009 роком середнього розміру кредитів на 478
грн. Структура кредитів, виданих протягом 2010 ро$
ку, не змінилася. Найбільшу кількість мали споживчі
кредити, а найменшу $ фермерські.

Загальна картина буде неповною, якщо не
представити відсоток комерційних, фермерських та
особистих селянських кредитів в кредитних
портфелях спілок різних категорій (Діаграма 29).

Питома вага бізнес$кредитів в кредитному пор$
тфелі всіх кредитних спілок $ членів НАКСУ складає
25 %, порівняно з другим кварталом цей показник
збільшився на 0,1 %. Найбільшою часткою бізнес$
кредитів характеризуються кредитні портфелі кре$
дитних спілок з активами більше 5 млн. грн. (27,7 %),
а найменшою (0 %) $ кредитні портфелі кредитних

спілок з активами до 100 тис. грн. Найбільша питома
вага кредитів наданих на ведення фермерських госпо$
дарств $ 2,3 % $ притаманна групі спілок з активами
від 1 до 2 млн. грн., а на ведення особистих селянських
господарств $ 2,7 % $ кредитним спілкам з активами
від 2 до 5 млн. грн.

Розпорядженням Державної комісії з регулюван$
ня ринків фінансових послуг України від 19 березня
2009 року № 200, дію якого продовжено на 2010 рік,
було внесено зміни до порядку розрахунку нормати$
ву 3.1.1. Наразі норматив 3.1.1. не враховує пролонго$
вані кредити і включає в себе загальну суму заборго$
ваності за простроченими, неповерненими та безна$
дійними кредитами, не перекриту сформованим ре$
зервом забезпечення покриття трат від неповернених
позичок, та не має перевищувати 100 відсотків від су$
ми регулятивного капіталу кредитної спілки. 

Аналізуючи представлену діаграму, на якій відоб$
ражене дотримання кредитними спілками нормативу
3.1.1, можемо зробити висновок, що порушення нор$
мативу на 01.01.2011 р. продовжує зменшуватись, що
є наслідком поліпшення фінансового стану кредит$
них спілок. Якщо станом на четвертий квартал 2009
року порушення нормативу складало 43,2 %, то ста$
ном на 1 січня 2011 року це порушення складає 20,6 %.

Діаграма 28. Поквартальна динаміка видачі кредитів (грн.)
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Таблиця 5.  Річна динаміка видачі кредитів за 
цільовим призначенням

рі	�2009 3�міс.�2010 6�міс.�2010 9�міс.�2010 рі	�2010

Надано

	редитів
565
718
106 138
339
091 308
828
062 462
975
280 602
561
222

�іль�ість 95
467 21430 46
877 71
431 94
079

Комерційні 50
930
805 8
414
372 22
570
268 30
917
897 42
470
372

�іль�ість 2
494 446 964 1
434 1
820

Фермерсь	і 7
928
028 2
646
220 4
582
635 5
074
061 5
865
601

�іль�ість 365 88 156 182 237

Особисті 11
563
558 3
282
092 6
977
912 11
496
390 15
792
169

�іль�ість 1
548 574 1
075 1
500 1
874

Житлові 72
406
276 19
855
509 41
454
953 63
709
631 81
600
452

�іль�ість 13
582 2
638 5
568 8
429 10
919

Споживчі 239
837
112 56
542
546 128
890
436 210
403
084 278
937
298

�іль�ість 52
955 12
091 27
354 42
149 55
705

Інші 183
052
327 47
568
351 104
351
857 141
374
217 177
895
330

�іль�ість 24
523 5
593 11
760 17
737 23
524

23,5%
22,7%

14,9%

25,1%

21,7%

3,5%

0,0%

1,6%1,3%
0,0%

2,3%

0,0%0,0%
0,0%

1,7%
1,3%
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Діаграма 30. Дотримання нормативу 3.1.1.
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Діаграма 29. Структура кредитних портфелів 
кредитних спілок різних категорій
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Висновок

Узагальнений аналіз буде неповним без поділу
кредитних спілок на прибуткові та збиткові, що
необхідно для отримання об'єктивної картини. 

Станом на 31 грудня 2010 року балансовий збиток
став результатом діяльності 22 кредитних спілок. Не$
залежно від того, що кількість збиткових КС постійно
скорочується, отриманий ними збиток збільшується і
перекриває прибуток, отриманий іншими КС. Проте,
незважаючи на зростання збитку, яке у 2010 році
склало 19,3 млн. грн., протягом року цими спілками
були повернені внески (вклади) на депозитні рахун$
ки на суму 13,4 млн. грн. Прострочена заборгованість
за кредитами у 2010 році зросла на 8,5 млн. грн. і скла$
ла 140 млн. грн. (62,7 % від загальної суми простроче$
ної заборгованості по НАКСУ в цілому. Протягом ро$
ку цими спілками витрачено на формування РЗПВ
7,2 млн. грн., а сума сформованого ними РЗПВ скла$
ла 23,2 млн. грн. Питома вага прострочених кредитів,
не перекритих РЗПВ, у кредитному портфелі цих спі$
лок складає 68,6 %. Таким чином, ці спілки спрямову$
ють свою роботу виключно на повернення простроче$
них та неповернених кредитів.

Необхідно зауважити, що група збиткових кре$
дитних спілок є неоднорідною $ група КС, балансо$
вий збиток яких складає понад 1 млн. грн., налічує 9
спілок, на них припадає 50,1 млн. грн. балансового
збитку, який складає 35,3 % від їхніх активів. Акти$
ви цієї групи складають 141,9 млн. грн., кредитний
портфель $ 143,6 млн. грн., середній борг позичаль$
ника $ 35,9 тис. грн., а загальна сума прострочених
кредитів $ 128,5 млн. грн., при цьому сума сформо$
ваного РЗПВ складає 20,2 млн. грн., в результаті пи$
тома вага прострочених кредитів, не перекритих
РЗПВ, у кредитному портфелі складає 75,4 %. 

Перспектива відновлення діяльності 13 спілок з
балансовим збитком менше 1 млн. грн. виглядає
більш оптимістично. Незважаючи на те, що це спіл$
ки з активами значно меншими, ніж у попередньої
групи $ сумарні активи цієї групи складають 27,1
млн. грн., а кредитний портфель 26,6 млн. грн., $ пи$
тома вага прострочених кредитів, не перекритих
РЗПВ, по цій групі спілок складає 31,6 %, що вдвічі
менше, ніж у попередньої групи. Така ситуація дає
змогу прогнозувати можливість відновлення діяль$
ності більшості з цих спілок. 

Головною проблемою для цієї групи є необхідність
зменшення операційних витрат, в тому числі і шляхом
скорочення персоналу. Оптимістичний прогноз під$
тверджується ще і тим, що станом на 1 січня 2011 ро$
ку співвідношення балансового збитку до активів цієї
групи склало 15,5 %. Крім того, у трьох з них сума от$
риманого протягом 2010 року збитку могла бути пе$
рекритою за результатами року за рішенням спосте$
режної ради за рахунок резервного капіталу, одна но$
востворена спілка станом на 1 березня поточного року
перекрила збиток минулого року в повному обсязі.

126 кредитних спілок $ членів НАКСУ не ма$
ли балансового збитку станом на 1 січня 2011
року. Необхідно зауважити, що кількість таких
спілок зросла порівняно з третім кварталом на 4
спілки. Основні показники цієї групи кредитних
спілок виглядають наступним чином:

$ сумарні активи склали 527,4 млн. грн. і
зросли на 37,5 млн. грн. (7,7 %) ;

$ сумарний кредитний портфель склав на
кінець року 481,5 млн. грн., він збільшився на
19,2 млн. грн. (4,2 %);

$ внески (вклади) на депозитні рахунки
склали 328,4 млн. грн. і зросли на 20 млн. грн.
(6,5 %);

$ кількість членів кредитних спілок склала
384,8 тис. осіб;

$ кількість позичальників склала 86,3 тис.
осіб, середня заборгованість позичальника за
кредитом становила 5,6 тис. грн.;

$ кількість вкладників склала 13,1 тис.
осіб, а середня сума вкладу $ 25 тис. грн.

Протягом 2010 року цими спілками було вида$
но 91,2 тис. кредитів на загальну суму 582,3 млн.
грн. Загальна сума прострочених кредитів станом
на 1 січня 2011 року склала 83,4 млн. грн. і зменши$
лася протягом року на 2,2 млн. грн. (2,6 %). Незва$
жаючи на це, даною групою спілок протягом року
було витрачено на формування РЗПВ 7,3 млн. грн.
і станом на 1 січня 2011 року його сумарний розмір
досяг 53,6 млн. грн. (збільшився на 15,7 %, при цьо$
му питома вага прострочених кредитів, не перекри$
тих сформованим РЗПВ, у кредитному портфелі
цих спілок станом на 1 січня 2011 року склала
6,2 %. Капітал прибуткових спілок протягом року
збільшився на 20,2 млн. грн.(13,5 %) і склав на 1
січня 2011 року 170,3 млн. грн., у тому числі:

$ пайовий капітал збільшився на 7,3 млн.
грн.(10 %) і склав 80,2 млн. грн.;

$ резервний капітал збільшився на 7,7 млн.
грн.(12,4 %) і склав 70,2 млн. грн.;

$ додатковий капітал збільшився на 3,7
млн. грн.(36,6 %) і склав 13,8 млн. грн.;

$ балансовий прибуток збільшився на 3,7
млн. грн. (30,7 %) і склав 6,1 млн. грн.

Наведені дані дозволяють зробити наступний
висновок: переважна більшість кредитних спі$
лок $ членів НАКСУ (85,1%) стабільна у своєму
розвитку і наближається до докризових
показників. Діяльність 8,8 % спілок дає підстави
сподіватися на відновлення стабільного
фінансового стану і подальшого розвитку.
Проблемними лишаються 6,1 % від загальної
кількості спілок. 

Катерина Калустова, Віце�президент
Національної асоціації кредитних спілок

України з питань саморегулівності, Директор
фінансового департаменту НАКСУ
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ЧЛЕНІВ НАКСУ (СТАНОМ НА 01/01/2011)
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Àâàíãàðä Ñåâàñòîïîëü 31.12.2010 894 1 042 2 998 382,67 3 565 966,00 2 485 709,54 483 443 3 531 450,00

Àãðî-Êðåäèò Ñòàðîáiëüñüê 31.12.2010 3 372 3 560 2 884 258,51 4 064 934,87 3 288 495,43 992 2 533 6 735 279,88

ÀÆIÎ Êè¿â 31.12.2010 161 166 99 623,00 108 705,87 119 793,53 38 38 175 000,00

Àéäàð êðåäèò Íîâîïñêîâ 31.12.2010 6 634 6 930 8 306 750,52 6 300 419,96 5 575 468,09 876 1 342 3 219 720,00

Àë üÿíñ-C Êó ï’ÿíñüê 31.12.2010 678 809 908 383,48 1 484 611,91 1 236 159,48 342 369 1 998 780,00

ÀÐ ÌÎÓ Îäåñà 31.12.2010 1 060 1 064 3 148 306,50 3 371 810,81 3 138 353,19 337 138 1 642 960,00

À×ÊÑ Ñiìôåðîïîëü 31.12.2010 214 276 313 216,33 607 433,51 588 874,04 90 110 992 850,00

Áåðåãèíÿ Íîâîâîëèíñüê 31.12.2010 671 639 125 909,13 126 703,35 156 517,13 73 61 193 400,00

Áë iö-Êðåäèò Ñåâàñòîïîëü 31.12.2010 1 275 1 288 5 049 547,02 4 543 169,02 4 936 795,18 232 31 274 144,00

Áë àãî Áåðäÿíñüê 31.12.2010 1 379 1 548 2 042 964,00 2 138 580,00 2 380 585,00 505 512 2 815 130,00

Áë àãîäiéíèöÿ ñ. Øó ëüãèíêà 31.12.2010 810 863 1 104 667,58 1 448 955,06 1 067 950,90 263 379 1 729 920,00

Áóêîâèíà ×åðíiâöi 31.12.2010 866 873 4 334 125,20 4 395 865,16 3 898 272,64 170 124 3 097 506,00

Áóêîâèíñüêèé Àë üÿíñ ×åðíiâöi 31.12.2010 1 608 1 664 10 083 737,12 10 422 261,88 9 069 656,43 752 373 5 076 170,86

Áþäæåò Ìàðió ïîëü 31.12.2010 1 097 1 138 1 033 077,24 878 731,15 1 056 072,31 294 121 759 056,00

Âçàºìíèé êðåäèò Ìåë³òîïîëü 31.12.2010 8 554 8 654 2 174 284,82 2 189 839,84 2 072 522,15 458 689 3 294 237,00

Âçàºìîïîìi÷ ×åðâîíîãðàä 31.12.2010 655 650 661 459,73 635 571,81 560 294,72 125 189 577 017,49

Âiäðîäæåííÿ Òðó ñêàâåöü 31.12.2010 2 185 2 247 1 592 500,45 1 481 035,16 1 447 613,07 304 258 1 868 910,19

Âîë îäàð Êè¿â 31.12.2010 451 503 31 392 536,52 38 060 056,71 29 343 916,80 94 121 60 740 556,59

Ãàðàíò Êè¿â 31.12.2010 599 630 1 175 264,35 1 101 451,56 1 345 731,23 145 144 2 027 800,00

Ãåòüìàí Ïðèëó êè 31.12.2010 1 993 2 321 4 031 673,00 4 820 818,00 4 761 975,00 1 083 1 114 7 289 200,00

Ãië üäiÿ âóãë åêîïiâ ×åðâîíîãðàä 31.12.2010 1 283 1 366 1 152 450,00 1 292 236,00 1 089 401,00 389 266 1 265 415,00

Ãîñïîäàð ñìò. Ìàêàðiâ 31.12.2010 1 538 1 734 2 165 293,45 2 231 899,16 2 376 668,36 433 461 3 829 650,00

Ãðèöåâà Êàë èòêà ñìò. Ãðèöiâ 31.12.2010 918 1 027 694 127,61 900 571,96 906 319,10 315 436 1 602 600,00

Äæåðåë î Ïë þñ Á³ëãîðîä-Äíiñòðîâñüêèé 31.12.2010 570 560 2 160 662,74 2 670 913,62 2 474 511,02 137 101 1 550 750,00

Äiÿ Ìåíà 31.12.2010 3 593 3 544 1 844 804,17 1 870 861,82 1 629 630,47 631 730 3 192 265,00

Äîáðîáóò Äîíåöüê 31.12.2010 1 004 942 3 150 600,34 2 884 778,79 2 792 131,35 348 532 2 332 025,76

Äîáðîáóò Áàðàíiâêà 31.12.2010 2 886 3 138 3 500 673,00 3 200 533,02 3 344 102,77 866 713 4 244 150,00

Äîáðîáóò Âiííèöÿ 30.09.2010 218 209 4 128 594,78 4 028 570,34 4 455 822,00 107 6 219 490,00

Äîáðîäié Áðÿíêà 31.12.2010 3 168 3 273 1 071 863,35 1 200 549,71 1 128 249,44 826 1 474 3 133 170,00

Äîâiðà Íîâîàéäàð 31.12.2010 3 544 3 671 1 394 015,39 1 673 859,34 1 608 063,34 574 1 341 3 952 060,00

Äîâiðà Äíiïðîïåòðîâñüê 31.12.2010 59 58 9 111,00 8 677,00 4 119,00 5 0 0,00

Äîâiðà Çîëî÷iâ 31.12.2010 6 186 7 125 4 383 375,67 4 801 669,04 3 768 170,67 1 448 1 734 6 499 123,00

Äîâiðà Îõ òèðêà 31.12.2010 559 532 744 104,47 661 396,53 815 724,70 208 994 2 048 720,00

Äîâiðà Çãó ðiâêà 31.12.2010 1 911 2 023 1 966 017,49 875 695,38 1 069 415,62 171 219 1 861 883,67

Äîâiðà-I÷íÿ I÷íÿ 31.12.2010 2 410 2 858 4 440 920,04 6 930 392,55 6 500 128,21 1 281 1 705 12 383 310,00

Äîïîìîãà Áåðåæàíè 31.12.2010 3 981 4 135 1 099 419,45 1 072 840,70 991 133,19 510 651 1 591 925,00

Äðóãà Êðèâîðiçüêà Êðèâèé Ðiã 31.12.2010 50 173 47 000,00 273 787,25 256 018,72 108 175 580 419,54

Åãiäà Ñåâàñòîïîëü 31.12.2010 433 134 4 733 072,98 4 751 318,76 4 964 845,16 107 36 1 983 421,52

Åäåë üâåéñ Âèíîãðàäiâ 31.12.2010 4 370 4 871 5 284 001,47 5 422 632,16 3 114 520,14 876 760 3 743 500,00

Åêñïðåñ Iâàíî-Ôðàíêiâñüê 31.12.2010 179 179 459 416,21 472 546,97 467 806,41 48 11 206 935,00

Åôið Êè¿â 31.12.2010 1 463 1 463 4 810 441,24 4 488 861,00 4 741 418,44 246 1 0,10

ªäíiñòü Ñiìôåðîïîëü 31.12.2010 2 453 2 605 874 176,00 1 094 886,00 869 905,00 302 198 1 043 409,00



БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ№2(36)�березень-	вітень�2011�р.

15

Д
И

Н
АМ

ІКА П
О

КАЗН
И

КІВ ЧЛ
ЕН

ІВ Н
АКСУ 

ªäíiñòü Õåðñîí 31.12.2010 3 330 3 550 3 208 743,92 3 637 520,53 2 587 253,18 453 585 3 935 608,00

ªçó÷ Êîíîòîï 31.12.2010 4 194 4 324 4 555 945,40 4 033 211,98 4 021 413,10 471 671 3 791 556,00

Æiíî÷à âçàºìîäîïîìîãà Õàðêiâ 31.12.2010 152 143 1 116 507,40 1 048 587,77 1 246 813,16 92 31 349 884,23

Çàáîòà Ïåðåâàëüñüê 31.12.2010 801 840 697 977,57 717 804,20 391 603,56 91 163 1 075 350,00

Çàë îãîâîå àãåíòñòâî Ãîðëiâêà 31.12.2010 1 419 1 496 2 996 101,48 3 877 327,57 3 545 863,37 424 205 3 464 124,79

Çàïîðiææÿ Çàïîðiææÿ 31.12.2010 426 522 1 191 984,88 1 328 091,47 1 332 964,39 257 196 1 189 530,00

Çàõèñò Êðèâèé Ðiã 31.12.2010 1 091 1 155 3 243 246,31 3 801 538,88 3 308 609,34 621 1 634 4 957 400,00

Çåìë åâë àñíèê Ñòàðîáiëüñüê 31.12.2010 821 861 1 402 477,12 1 788 285,16 1 915 026,83 223 199 2 021 220,00

Çë àãîäà Óìàíü 31.12.2010 1 886 1 891 6 439 769,00 5 868 238,00 5 490 718,00 314 146 2 729 280,00

Çë àãîäà Ìèêîëà¿â 31.12.2010 736 715 2 846 080,27 2 399 129,03 2 347 179,63 151 122 709 950,00

Çë àãîäà Âiííèöÿ 31.12.2010 5 084 5 382 19 979 876,64 25 846 537,53 21 170 561,82 712 381 19 170 601,77

Çë àòîãðàä ñìò. Êîìiíòåðíiâñüêå 31.12.2010 1 169 1 186 1 859 219,35 1 619 017,50 1 636 783,82 141 69 1 073 071,46

Iíâåñò-Êàïiòàë Ëó ãàíñüê 31.12.2010 452 507 525 136,49 478 523,85 507 225,57 148 128 547 170,00

Éâàí Õó ñò 31.12.2010 1 668 1 729 2 237 643,88 2 057 725,34 2 426 112,26 430 433 2 160 341,00

Êàçíà Àë÷åâñüê 31.12.2010 987 917 1 977 532,67 1 942 218,08 2 033 536,66 576 597 2 484 970,00

Êàë èíîâèé ìiñò Ìó êà÷åâî 31.12.2010 292 364 385 854,77 541 564,22 516 595,03 148 131 636 500,00

Êàðàò Êó ï'ÿíñüê 31.12.2010 5 921 6 440 8 769 819,27 10 693 995,69 9 603 694,23 1 825 1 931 11 653 399,45

Êîìïàíüéîí Ëó ãàíñüê 31.12.2010 9 192 10 481 8 891 864,39 9 293 977,47 11 446 218,69 3 295 2 953 14 065 590,00

Êîðþêiâñüêà Êîðþêiâêà 31.12.2010 3 060 3 237 2 839 041,21 3 738 487,54 2 912 835,57 758 842 5 104 676,00

Êðåäèò ×îðíîáèë ü Óìàíü 31.12.2010 2 303 2 492 4 312 877,42 4 778 901,27 4 500 422,19 636 1 273 10 208 320,00

Êðåäèò-Åêñïåðò Áîðèñïiëü 31.12.2010 95 1 168 393 692,34 2 944 893,94 2 597 798,70 643 809 5 148 391,66

Êðåäèòñòàë ü Ìàðèó ïîëü 31.12.2010 15 459 16 133 20 362 499,35 21 855 989,50 18 658 386,36 3 873 4 891 24 096 400,00

Êðèìñüêå ÒÂÊ Ñiìôåðîïîëü 31.12.2010 805 799 3 452 267,08 2 929 893,22 2 406 374,65 77 28 612 378,00

ÊÑ ïðîôñïië îê

ÌÂÑ Óêðà¿íè Êè¿â
31.12.2010 1 319 1 436 2 799 114,77 3 748 101,57 3 558 026,11 394 374 4 162 700,00

ÊÑÎÊÃ Êè¿â 31.12.2010 568 577 3 040 552,95 2 972 162,89 2 990 298,79 165 156 2 738 937,92

Ëàâàíäà ñìò. Ãðåáiíêè 31.12.2010 168 173 71 454,21 65 142,90 57 784,41 19 15 90 850,00

Ëóãàíü Êðåäèò Ëó ãàíñüê 31.12.2010 149 149 151 578,25 73 254,64 65 324,87 20 14 63 300,00

Ëüâiâ Ëüâiâ 31.12.2010 1 276 1 300 1 069 644,67 1 321 810,67 1 267 935,93 223 128 903 750,00

Ëÿ Ðiáà Ñiìôåðîïîëü 31.12.2010 97 142 70 988,12 169 973,35 133 343,91 18 63 794 770,00

Ìàðêiâêàêðåäèòñïië êà Ìàðêiâêà 31.12.2010 1 568 1 734 1 628 264,27 2 032 541,48 2 065 979,20 651 760 3 264 672,00

Ìåë iòîïîë ü êðåäèò Ìåë³òîïîëü 31.12.2010 401 504 1 172 959,64 1 517 296,30 1 471 807,23 218 263 2 787 700,00

ÌÎß ÐÎÄÈÍÀ ×åðíiãiâ 31.12.2010 387 485 1 090 243,77 1 069 432,40 1 472 944,00 136 109 1 532 873,60

Ìðiÿ Óæãîðîä 31.12.2010 52 485 51 355 60 245 615,00 54 710 004,00 53 047 965,00 14 437 6 989 17 324 573,00

Íàäiÿ Òëó ìà÷ 31.12.2010 3 549 3 849 2 703 320,16 3 417 978,49 3 387 966,64 956 1 128 5 681 520,00

Íàðîäíà  ñêàðáíèöÿ Áîðùiâ 31.12.2010 6 816 7 189 4 487 579,11 4 680 037,76 4 812 137,34 1 385 1 605 6 537 013,20

Íàðîäíà âîë ÿ ×åðíiãiâ 31.12.2010 7 816 7 901 4 717 774,00 4 771 948,00 4 577 298,00 505 373 5 263 557,00

Íàðîäíà êàñà Øåïåòiâêà 31.12.2010 7 482 7 952 2 083 978,18 1 984 931,39 1 441 287,04 501 591 2 526 295,00

Íàðîäíà êàñà Õàðêiâ 31.12.2010 398 407 4 212 703,42 3 960 667,23 3 467 905,92 156 80 2 154 237,00

Íàðîäíèé êðåäèò Òðîñòÿíåöü 31.12.2010 2 531 2 760 1 889 532,17 2 123 571,48 2 097 483,24 560 669 3 415 301,00

Íàðîäíèé êðåäèò Êè¿â 31.12.2010 9 891 1 665 3 311 094,27 3 845 016,87 3 834 906,14 1 035 1 040 6 178 525,41

Íàðöèñ Õó ñò 31.12.2010 1 759 1 798 2 222 401,06 2 064 311,33 1 706 128,48 220 326 1 139 875,00

Íàôòîãàçêðåäèò Iâàíî-Ôðàíêiâñüê 31.12.2010 3 451 3 790 5 960 688,54 7 449 370,33 6 218 442,30 1 351 1 668 12 377 335,58

Íàø êðåäèò Êè¿â 31.12.2010 271 268 1 166 174,12 1 244 613,83 1 144 847,14 90 58 740 050,00

Íàøà ñïðàâà Êó ï’ÿíñüê 31.12.2010 2 660 2 815 4 093 197,39 4 473 754,86 2 876 796,22 377 456 4 669 440,77

Íàøi Ëþäè ×åðíiâöi 31.12.2010 3 206 3 503 9 832 580,39 12 177 358,67 11 608 702,22 676 622 9 384 305,00

Îá'ºäíàíà êðåäèòíà

ñïië êà ÍÀÊÑÓ Êè¿â
31.12.2010 94 91 9 735 049,95 7 740 632,28 5 514 500,00 86 108 12 430 300,00

Îáåðåãè ×åðêàñè 31.12.2010 1 543 1 547 2 511 093,11 1 988 729,59 2 185 035,93 101 12 52 024,29

Îáåðiã Ñâiòëîâîäñüê 31.12.2010 781 777 1 003 800,81 908 215,11 824 129,82 98 25 279 130,00

ÎIIÌÔ Îäåñà 31.12.2010 206 206 600 195,62 137 520,88 1 675 738,79 59 0 0,00

Îðiçîí ñìò. Ïiäêàìiíü 31.12.2010 1 553 1 560 2 094 965,11 2 358 919,24 2 369 038,04 299 374 2 098 076,42

Îñâiòà Êè¿â 31.12.2010 228 244 349 032,45 378 705,50 359 182,95 69 79 529 650,00

Îñâiòà Âiííèöÿ 31.12.2010 721 735 195 647,20 137 398,42 127 060,41 60 62 189 120,00

Îùàäíiñòü Êàì'ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé 31.12.2010 22 866 22 943 27 944 117,76 30 020 831,75 21 313 716,18 6 722 8 351 39 366 062,42

Ïàðòíåð Ñëàâó òè÷ 31.12.2010 2 039 2 256 1 837 430,48 2 542 701,69 2 173 061,40 499 556 4 028 800,00
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Ïàðòíåð-Iíâåñò Îäåñà 31.12.2010 177 124 1 787 856,71 1 490 328,41 1 381 960,85 101 0 0,00

Ïàðòíåð-Ïë þñ Ïîëîííå 31.12.2010 643 700 727 966,95 646 677,23 776 308,96 219 203 747 870,00

Ïåðøèé äiàë îã Êiðîâîãðàä 31.12.2010 1 050 840 1 451 738,49 1 420 742,19 1 509 102,06 238 190 1 620 102,51

Ïîìi÷ ÍàÓÊÌÀ Êè¿â 31.12.2010 606 597 551 601,22 565 673,10 427 781,88 82 128 852 650,00

Ïîñòóï-Êðåäèò Êè¿â 31.12.2010 123 124 611 607,29 549 200,34 338 009,75 37 15 143 000,00

Ïðåçèäåíò-Êë óá ×åðíiãiâ 31.12.2010 2 018 2 018 6 414 666,43 415 816,93 5 439 949,47 174 0 0,00

Ïðèäóíàâ'ÿ Içìà¿ë 31.12.2010 10 362 11 027 4 018 492,91 4 696 650,18 4 331 597,41 1 390 1 836 9 123 572,54

Ïðèêàðïàòòÿ Êîëîìèÿ 31.12.2010 1 141 1 314 2 994 629,00 3 628 279,00 3 416 783,00 467 494 4 607 621,00

Ïðèêàðïàòòÿ-ñiì Iâàíî-Ôðàíêiâñüê 31.12.2010 511 555 1 628 584,33 2 116 204,59 1 885 383,07 229 86 1 605 850,00

Ïðîâåñiíü Êiðîâîãðàä 31.12.2010 448 428 459 187,35 313 414,27 505 905,72 87 5 9 300,00

Ïðîìåòåé Ñåâàñòîïîëü 31.12.2010 150 154 981 707,38 935 704,29 945 655,73 49 19 132 800,00

Ïðîìiíü ñ. Êë³òèöüê 31.12.2010 614 729 710 687,47 988 515,69 967 987,05 282 259 1 144 931,25

Ïðîôi Ñiìôåðîïîëü 31.12.2010 341 395 978 954,21 1 165 726,71 1 144 884,13 162 106 1 122 670,00

Ðåàë  Êðåäèò Êè¿â 31.12.2010 1 915 1 945 7 309 179,70 6 906 773,68 7 222 888,46 1 030 107 564 334,62

Ðåñïåêò Âèøãîðîä 31.12.2010 652 660 1 854 945,08 1 731 501,86 1 619 093,93 128 138 1 617 118,97

Ðåñóðñ Ñiìôåðîïîëü 31.12.2010 187 189 164 760,89 196 434,26 187 249,00 33 61 457 370,00

Ðiäíå êîë î ×åðíiâöi 31.12.2010 993 1 035 7 391 110,61 9 154 199,04 6 309 905,68 180 146 7 061 895,00

Ñàìîïîìi÷ Iâàíî-Ôðàíêiâñüê 31.12.2010 1 854 1 947 723 427,10 824 466,02 1 129 485,02 352 294 1 122 030,00

Ñàìîïîìi÷ Áó ÷à÷ 31.12.2010 7 581 7 902 3 870 960,48 4 511 937,65 4 757 611,10 1 353 1 714 7 991 694,00

Ñàìîïîìi÷ Êiðîâîãðàä 31.12.2010 241 222 354 772,49 432 522,63 318 264,03 69 173 501 623,00

Ñàìîïîìi÷ Êiöìàíü 31.12.2010 972 1 040 1 004 626,09 1 208 064,33 1 107 300,05 240 305 1 696 675,11

Ñàìîïîìi÷ Êàëó ø 31.12.2010 1 510 1 609 1 325 056,23 1 656 258,53 1 602 352,37 495 527 2 619 970,00

Ñâàòîâà-Ëó÷êà Ñâàòîâå 31.12.2010 3 116 1 950 5 144 875,20 4 462 993,58 3 310 569,45 449 1 026 1 536 101,11

Ñâiòîâèä Ïåðâîìàéñüê 31.12.2010 8 554 8 847 12 302 418,70 14 279 842,31 15 672 336,08 2 716 2 797 18 481 200,00

Ñâÿòèé Ìàðòèí Ìó êà÷åâî 31.12.2010 19 159 20 904 14 956 378,97 15 070 206,88 16 234 370,29 3 381 3 398 15 688 280,00

Ñåë ÿíñüêèé êðåäèò ×åðíiãiâ 31.12.2010 768 782 1 349 223,00 1 139 492,00 1 196 357,00 125 102 747 765,00

Ñºâºðîäîíåöüê-

ðàäiîòåõíiêà Ñºâºðîäîíåöüê
31.12.2010 21 129 21 130 44 130 686,53 43 815 859,44 44 088 973,57 411 4 7 029,00

Ñêàðáíèöÿ Ãîðîäåíêà 31.12.2010 2 936 3 479 5 661 197,27 7 246 580,41 6 719 461,16 1 420 1 911 12 127 256,00

Ñíÿòèíñüêà êðåäèòíà

ñïië êà Ñíÿòèí
31.12.2010 5 062 5 699 3 575 890,00 3 950 913,00 4 011 148,00 1 322 1 222 5 656 694,00

Ñîñíèöüêà ñìò. Ñîñíèöÿ 31.12.2010 1 313 1 342 1 211 838,88 1 306 847,15 1 152 676,29 263 388 1 885 250,00

Ñîôiÿ Ëüâiâ 31.12.2010 273 268 191 998,17 187 111,31 163 393,86 58 81 335 200,00

Ñïàðòàê Ðiâíå 31.12.2010 1 285 1 279 4 254 574,00 4 272 383,00 4 837 686,00 193 70 1 564 340,00

Ñõiä Äîíåöüê 31.12.2010 775 676 1 906 117,32 1 510 802,02 1 210 360,11 256 304 1 920 272,10

ÑÕIÄ-IÍÂÅÑÒ Ñëîâ’ÿíîñåðáñüê 31.12.2010 88 99 258 656,41 263 385,33 77 132,00 13 13 203 900,00

Ñÿéâî Êàðïàò Ìó êà÷åâî 31.12.2010 10 922 2 144 3 027 445,19 2 622 480,46 3 621 850,30 1 199 324 1 252 100,00

Òåðåáîâë ÿ Òåðåáîâëÿ 31.12.2010 5 379 5 736 3 338 578,89 3 928 783,66 3 540 333,19 1 166 1 653 6 128 908,20

Òîâàðèñòâî âçàºìíîãî

êðåäèòó Ñåâàñòîïîëü
31.12.2010 963 958 6 819 623,00 6 079 546,02 4 349 480,58 131 13 86 300,00

Óêðà¿íñüêà ïðîâiäíà ñìò. Ìàêàðiâ 31.12.2010 1 368 1 698 2 237 329,02 3 010 706,27 3 041 356,23 574 562 3 707 856,00

ÔIÍ-ÅÊÎ Êè¿â 31.12.2010 7 928 8 082 9 833 984,30 9 833 269,70 12 111 874,59 1 297 638 7 534 609,07

ÔIÍ-ÊÐÅÄÈÒ Á³ëà Öåðêâà 31.12.2010 91 103 154 888,76 106 037,26 88 175,43 36 38 152 620,00

Ôîðò Êè¿â 31.12.2010 770 814 2 089 980,17 1 851 279,77 1 494 772,82 111 161 2 398 500,00

Ôîðòåöÿ ×åðêàñè 31.12.2010 13 683 13 680 71 136 326,36 66 251 847,13 60 785 184,36 1 556 0 0,00

ÕIÌÇÀÂÎÄ ×åðíiâöi 31.12.2010 306 287 4 054 349,01 1 612 632,80 3 484 380,97 120 0 0,00

ÕÎÊÒ Õàðêiâ 31.12.2010 10 235 10 315 6 999 799,64 7 772 422,94 6 847 019,95 804 657 7 503 136,00

Õðèñòèÿíñüêà Ôîðòåöÿ Äíiïðîäçåðæèíñüê 31.12.2010 1 601 1 577 2 255 569,74 2 377 984,57 1 993 382,14 604 226 1 338 255,65

Öåíòð Êðåäèò Óëüÿí³âêà 31.12.2010 4 637 5 635 7 822 452,41 8 850 328,30 8 604 864,15 2 146 2 732 14 676 983,00

Öåíòðàë üíå êðåäèòíå

òîâàðèñòâî Êiðîâîãðàä
31.12.2010 52 137 1 187,26 191 810,93 164 258,44 66 80 324 295,77

×åðíiâöi ×åðíiâöi 31.12.2010 993 1 008 2 012 064,97 2 004 479,29 3 289 643,54 288 243 2 765 935,00

×îðíîìîðñüêèé Ñiìôåðîïîëü 31.12.2010 100 100 197 461,00 233 336,00 155 086,00 12 0 0,00

Øàíñ-Ïë þñ Ðàäèâèëiâ 31.12.2010 1 533 1 679 1 527 312,38 1 714 902,62 1 431 968,57 498 647 2 711 580,00

Þæ-Êðåäèò Þæíîó êðà¿íñüê 31.12.2010 1 557 1 550 3 150 640,92 1 937 845,95 1 902 731,64 136 6 213 100,00

ÞÐÒ Áiëîãiðñüê 31.12.2010 2 288 2 490 4 466 755,93 5 144 606,13 4 433 884,00 661 872 7 676 911,00



Станом на 31.12.10 у Державний реєстр фінансо9
вих установ було внесено інформацію про 659
кредитних спілок. Це на 12,7 % (96 одиниць)
менше за показник минулого року 9 755. Насам9
перед, це пояснюється істотним погіршенням фі9
нансового становища кредитних спілок за 20099
2010 рр., суттєвим зниженням показників пла9
тоспроможності та ліквідності. Невиконання за9
ходів впливу, що раніше застосовувалися до
кредитних спілок, призвело до посилення кон9
тролю з боку Держфінпослуг та, як наслідок,
виключення інформації з Державного реєстру
фінансових установ та анулювання свідоцтва
про реєстрацію фінансової установи кредитним
спілкам у зв'язку із систематичним невиконан9
ням заходів впливу та відсутністю за заявленим
місцезнаходженням.

Кількість діючих ліцензій, які видані Дер$
жфінпослуг кредитним спілкам на кінець 2010
року, становить 440. Детальна інформація щодо
ліцензій у розрізі фінансових установ наведена в
таблиці 1.

Таблиця�1.�Ліцензії�2010�ро	��(видані,

тимчасово�з�пинені,�ан�льовані,�дію�я	их�б�ло

поновлено,�термін�дії�я	их�за	інчився)

За результатами звітного періоду, як і ра$
ніше, більшість кредитних спілок (346)
об'єднувала відносно невелику кількість
членів $ до 1000 осіб. При цьому, достатньо
велика кількість кредитних спілок (239)
об'єднує понад 1000 членів, що ускладнює
проведення загальних зборів, які є вищим
органом управління кредитних спілок, та
прийняття своєчасних управлінських рі$
шень. Так, станом на 31.12.10 р. розподіл за

кількістю членів кредитних спілок зображе$
но на рис. 1.

Рис.�1.�Гр�п�вання�	редитних�спіло	�за�	іль	істю

членів�станом�на�31.12.10�(за�даними�звітності

585�	редитних�спіло	)

Станом на 31.12.10 кількість членів кредит$
них спілок становила 1 570,3 тис. осіб, з яких 343
тис. осіб, або 21,8 % $ члени КС, які мають діючі
кредитні договори, та 78,9 тис. осіб (5,0 %) $ чле$
ни спілок, які мають внески (вклади) на депо$
зитних рахунках (рис. 2).

Рис.�2.�Динамі	а�	іль	ості�членів�	редитних

спіло	�за�2008-2010�рр.

У цілому система кредитних спілок України
станом на 31.12.10 р. демонструвала незначне
підвищення основних показників діяльності в
порівнянні з минулими періодами (рис. 3).
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Рис.3.�Динамі	а�основних�по	азни	ів�діяльності

	редитних�спіло	�за�2008-2010�рр.

Групування перших за обсягом активів кре$
дитних спілок за 2010 рік наведено в табл. 2.

Дані табл. 20 свідчать, що частка 200
кредитних спілок становить майже 90 % від
загального обсягу активів кредитних спілок, а на
частку 10 кредитних спілок припадає 37,2 % від
загального обсягу активів кредитних спілок.

Динаміка кредитування та залучення внесків
членів кредитних спілок за 2008$2010 рр.
зображена на рис. 4.

Рис.�4.�Динамі	а�	редит�вання�та�зал�чення

внес	ів�членів�	редитних�спіло	�за�2008-2010�рр.

Станом на 31 грудня 2010 року в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року внески

(вклади) членів кредитних спілок на депозитні
рахунки зменшилися на 34,3 %; кредити, надані
членам кредитних спілок, зменшилися на 14,3 %
(рис. 4). Динаміка кредитування кредитними
спілками своїх членів зображена на рис. 5.

Рис.5.�Динамі	а�	редит�вання�	редитними

спіл	ами�своїх�членів�за�2008-2010�рр.

Враховуючи загальне зменшення кількості
членів кредитних спілок за 2008$2010 рр. з
2669,4 до 1570,3 тис. осіб, в тому числі кількості
позичальників з 578,1 тис. осіб до 343 тис. осіб,
спостерігається покращення якості наданих кре$
дитними спілками послуг щодо надання креди$
тів (за 2010 рік кредит отримали 300 тис. пози$
чальників на суму 2 135 млн. грн., середній роз$
мір кредиту становив 7,1 тис. грн., в порівнянні з
2009 роком (8,3 тис. грн.) зменшився на 14,5%).
Обсяги кредитування кредитними спілками
своїх членів, заборгованість за простроченими
та неповерненими кредитами, а також питома
вага прострочених та неповернених кредитів у
кредитному портфелі кредитних спілок за 2008$
2010 рр. відображено на рис.6.

Рис.�6.�Питома�ва�а�прострочених�та

неповернених�	редитів���	редитном��портфелі

	редитних�спіло	�за�2008-2010�рр.
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Загалом структура кредитів за видами за
2008$2010 рр. не зазнала великих змін. Кредитні
спілки, враховуючи низьку платоспроможність
позичальників, значно зменшили обсяги креди$
тування, ввели більш жорсткі умови для надан$
ня кредитів та санкції в разі неповернення їх по$
зичальниками.

Рис.�7.�Стр�	т�ра�	редитів�за�видами�

станом�на�31.12.10.

На кінець 2010 року сума внесків (вкладів)
членів кредитних спілок на депозитні рахунки
становила 1 945 млн. грн. та суттєво зменшилася
порівняно з аналогічним періодом минулого
року (на 34,3 %) (рис. 8). Середня сума внеску
(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний
рахунок зменшилася наприкінці 2010 року (24,7
тис. грн.) порівняно з аналогічним періодом
минулого року на 2,4 % (25,3 тис. грн.).

Рис.8.�Динамі	а�зал�чення�внес	ів�членів

	редитних�спіло	�на�депозитні�рах�н	и�за�2008-

2010�рр.

Таким чином, дані рис. 8 свідчать про те, що
за 2010 рік обсяги залучень внесків (вкладів)
членів кредитних спілок на депозитні рахунки
становить 49,2 % докризового рівня 2008 року і
65,7 % обсягів залучень минулого року.

Статистичну інформацію зведено з урахуван$
ням звітних даних за 2010 рік кредитних спілок,
які знаходяться під наглядом департаменту тим$
часового адміністрування фінансово$кредитних
установ та подали звітність.

У 2010 році кількість кредитних установ
продовжувала зменшуватися. Порівняно з
2009 роком їхня кількість зменшилася на 10,5
%, насамперед за рахунок скорочення кіль$
кості кредитних спілок. Поряд із скорочен$
ням кількості кредитних спілок зменшився
загальний обсяг їхніх активів порівняно з
2009 роком на 18,6 відсотка. Разом з тим, уп$
родовж 2010 року спостерігалася позитивна
динаміка основних показників їхньої діяль$
ності, у тому числі збільшення активів у 4
кварталі 2010 року порівняно з 1 кварталом
2010 року на 14,7 відсотка. 

Стрімке скорочення активів кредитних спі$
лок у період кризи змінилося незначним їх наро$
щуванням із середини 2010 року. Розмір активів
на кінець 2010 року становив 56,6% стосовно
докризового рівня 2008 року. Саме кредитні
спілки, порівняно з іншими небанківськими фі$
нансовими установами, виявилися найбільш
вразливими до проявів фінансової кризи та най$
менш спроможними щодо її якнайшвидшого по$
долання. Як наслідок, кредитування членів кре$
дитних спілок у 2010 році зменшилося і стано$
вило 60,1 % порівняно з докризовим рівнем 2008
року, а також зменшилося і залучення внесків
(вкладів) на депозитні рахунки до 49,2%, відпо$
відно. 

Кредитні спілки, враховуючи низьку пла$
тоспроможність позичальників, значно змен$
шили обсяги кредитування, ввели більш
жорсткі умови для надання кредитів та сан$
кції в разі неповернення їх позичальниками.
З метою подолання кризових явищ на ринку
кредитної кооперації Держфінпослуг у 2010
році підготовлено проект змін до Концепції
розвитку системи кредитної кооперації та
проект відповідного плану заходів з метою
підтримки подальшого розвитку системи
кредитної кооперації. 

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ№2(36)�березень-	вітень�2011�р.

19

П
ІД

СУМ
КИ

 Д
ІЯЛ

ЬН
О

СТІ КРЕД
И

ТН
И

Х СП
ІЛ

О
К



БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ №2(36)�березень-	вітень�2011�р.

20

З 
Ж

И
ТТ

Я 
КР

ЕД
И

ТН
И

Х 
СП

ІЛ
О

К

На Західній Україні кредитні спілки,
мабуть, більше, ніж в інших регіонах,
традиційно відіграють важливу роль, це
значимі фінансові установи. У серці
Прикарпаття, Івано9Франківську, діє
немало кредитних спілок. Під час
березневого засідання Ради НАКСУ було
задоволено прохання КС «Івано9
Франківська» прийняти її до складу
Національної асоціації. Наша бесіда — з
головою правління цієї кредитної спілки
Оленою Євгеніївною МАСЛОВОЮ.

— Олено Євгеніївно, кредитна спілка «Іва�
но�Франківська» працює на ринку небанків�
ських фінансових послуг більше 10 років. Як
було створено вашу установу, ким, коли?

— Ідея створення КС «Івано$Франківська»
не моя. Я займалася її реалізацією вже після то$
го, як кредитну спілку було зареєстровано в об$
ласному управлінні юстиції. Зібралася стихійна
ініціативна група жителів Івано$Франківська,
підхопивши ідею тернопільських колег.
Пам’ятаючи про «лихі часи» кінця 90$х років, у
мене, звичайно, були певні побоювання: а чи не
є кредитна спілка фінансовою пірамідою? Проте
після того, як ми зро$
зуміли природу кре$
дитної кооперації, ці
побоювання зникли.

Окрім того, особис$
то я за освітою еконо$
міст, закінчила Казан$
ський фінансово$еко$
номічний інститут,
тривалий час працю$
вала керівником
комп’ютерного секто$
ра у банку, тобто була
добре знайома з фі$
нансовою діяльністю.

Наша кредитна
спілка почала свою ро$
боту 1 червня 2000 ро$
ку, маючи в штаті всьо$
го трьох працівників —

виконавчого директора, кредитного інспектора і
головного бухгалтера. На початку нашої діяль$
ності в Івано$Франківську деякі маркетингові
інструменти ми застосовували вперше. Зокрема,
ми першими стали пропонувати магазинам пос$
луги з кредитування. У відповідь власники мага$
зинів йшли нам назустріч. Ми направляли у ве$
ликі торгові точки наших кредитних інспекторів
для того, щоб люди могли оформляти кредити на
місці (у той час банки не займалися споживчим
кредитуванням). А для того, щоб люди про нас
дізналися, ми багато уваги приділяли пропаганді
— по радіо, шляхом розповсюдження в магази$
нах рекламних проспектів і тому подібне. Таким
чином про нас дізнавалася все більша кількість
потенційних членів КС.

З часом на ринок споживчого кредитування
вийшли банки. Звичайно, перший час нашій
кредитній спілці було нелегко. Потім банки по$
чали приховувати істинну процентну ставку за
кредитами, вуалювати її під різними комісій$
ними зборами. На відміну від них, ми завжди
працювали відкрито, пояснюючи нашим чле$
нам, що вони можуть самостійно коригувати
запропоновану нами процентну ставку у бік
зменшення шляхом, приміром, дострокового
погашення кредиту або погашення його біль$
шими сумами.

КС "ІВАНО�ФРАНКІВСЬКА":
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ � ПЕРШ ЗА ВСЕ
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— А скільки на той
момент ваша КС мала
вкладників?

— Тоді практично
усі 50 осіб, що були
присутніми на зборах,
пішли нам назустріч і
стали вкладниками
нашої кредитної спіл$
ки в різних долях.

— У 2000�2007 ро�
ках була досить висо�
ка активність на фінан�
совому ринку України.
Чи був стрибкоподіб�
ний ріст членства у ва�
шій кредитній спілці?

— Так, приблизно з середини 2005 по 2007 рік
кількість членів нашої кредитної спілки різко
збільшилася. І тут виникла невелика проблема —
люди, погасивши кредит, забувають, що вони все
ще є членами кредитної спілки. Багато хто з них
поміняв адреси, багато хто поїхав за кордон, тому
через різні обставини дуже складно зараз навіть
повідомити членів кредитної спілки про ті або ін$
ші події в житті нашої установи, — листи поверта$
ються пачками, не знаходячи адресата.

— З ростом членства вам довелося збільши�
ти кількість співробітників кредитної спілки?

— З трьох працівників на початку діяльності
нашої КС кількість співробітників збільшилася
до 26 станом на сьогоднішній день. За цей час ми
відкрили 6 відділень: в містах Калуші, Коломиї,
Надвірній, Долині, Тисмениці і одне безбалансо$
ве відділення — безпосередньо в Івано$Франків$
ську. Цікаво, що це відділення ми відкрили саме
в тій будівлі, де кілька років поспіль наша кре$
дитна спілка орендувала приміщення, до прид$
бання власного офісу.

— Чи є у вашої спілки необхідність займати�
ся пропагандою сьогодні — за даними звітів, у
вас відбулося порівняно невелике падіння ак�
тивів в силу об’єктивних причин?

— Так, падіння активів у нас сталося. І причи$
на його в тому, що сьогодні люди почали серйоз$
ніше ставитися до кредитів. Якщо раніше люди$

на була в змозі виплатити кредит, то сьогодні,
перш ніж його отримувати, вона сама чи з на$
шою допомогою ретельніше прораховує, чи змо$
же його погасити.

У будь$яку кредитну спілку приходять пози$
чальники з ненадійною репутацією. Таких людей
ми негайно відсіюємо. Крім того, є люди, які, ска$
жімо так, злегка переоцінили свої можливості.
Хоча кожен кредит ми моніторимо упродовж
усього терміну дії кредитного договору і готуємо
так званий бюджет сім’ї. Але іноді люди видають
бажане за дійсне. І якщо ми бачимо, що наш пози$
чальник через тимчасові обставини не може по$
вертати кредит вчасно, тоді ми йдемо йому назус$
тріч і проводимо реструктуризацію заборгованос$
ті як в межах терміну дії кредитного договору, так
і шляхом збільшення терміну. Таким чином люди
спокійно повертають отримані кредити.

Звичайно, як і у будь$якій небанківській фі$
нансовій установі, у нас виникають сумнівні си$
туації, але це не означає, що кредит пропадає. Як
правило, ці кредити у нас дуже добре забезпече$
ні, усе питання лише в тому, коли «провернеть$
ся» наша судова машина, щоб ми могли або ви$
лучити предмет застави, або накласти стягнення
на заробітну плату чи пенсію. Іншими словами,
будь$яка ситуація, що складається сьогодні,
прогнозована і може бути прорахована.

— Яка найбільша сума кредиту, виданого у
вашій кредитній спілці?

— Найбільша сума, яку ми видали, складала
110 тисяч гривен під 40 % річних під заставу не$
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К рухомості. До таких кредитів ми ставимося з
максимальною обережністю, оскільки останні
приблизно вісім місяців в нашій кредитній спіл$
ці виникли певні складнощі з іпотечними креди$
туванням (ми видаємо іпотечні кредити на
строк до трьох років).

— Чи користуєтеся ви послугами якихось
бюро кредитних історій перед ухваленням рі�
шення про видачу кредиту?

— Ні, ми не користуємося інформацією таких
бюро, у нас є власна внутрішня служба безпеки.
За більш ніж 10$річний період діяльності у нас
накопичився портфель «негативних клієнтів».
Тобто у нас є своя внутрішня база позичальни$
ків, і перш ніж видавати кредит, потенційного
позичальника ми перевіряємо по ній. Крім того,
Івано$Франківськ — це не Київ (я маю на увазі
масштаби міста), тому у будь$якому разі десь
хтось знайомий з людиною, що нас цікавить, і
знає, наскільки вона позитивна як позичальник.
Додатково, серед співробітників нашої кредит$
ної спілки є колишні працівники органів внут$
рішніх справ, а також у нас працює досвідчений
серйозний юрисконсульт.

— Яке переважне призначення кредитів?

— В основному це споживче кредитування.
Якщо говорити про структуру кредитного пор$
тфеля, то в 2005–2007 роках люди купували в
основному побутову техніку. Останні два роки
структура кредитного портфеля змінилася —
люди звертаються по кредити на будівельні ма$
теріали для облаштування житла. Якщо раніше
середня сума кредиту складала 10 тисяч гри$
вень, то сьогодні, перш ніж звернутися в кредит$
ну спілку по таку ж суму, люди починають ре$
тельніше прораховувати свої можливості. Ціка$
вий факт: до нас зараз повертаються члени КС,
які погасили кредити ще в 2006 році. Це означає,
що виникла потреба в наших послугах.

— Чи популярно у вашій кредитній спілці,
враховуючи географічне розташування, кре�
дитування малого і середнього бізнесу?

— Ні, ми не кредитуємо підприємців, оскіль$
ки занадто високий ризик неповернення коштів.
Адже найголовніша наша мета — це захист зао$
щаджень наших вкладників. Тому, обґрунтовую$
чи відмову у видачі кредиту, я пояснюю так: «За
нами стоять люди, більшість з яких — літні, во$

ни принесли сюди і довірили нам свої гроші. І
ми своїм професіоналізмом і, якщо хочете, сво$
єю честю відповідаємо за те, щоб ці гроші були
повернені, і не просто так, а разом з відсотками».

— Які активи і скільки членів налічує ваша
кредитна спілка сьогодні?

— За період кризи наші активи впали з 12 до
9 млн. грн., членство сьогодні складає 18,5 тисяч
осіб. Активні з них близько трьох тисяч осіб.

— Незабаром КС «Івано�Франківська» ста�
не повноправним членом НАКСУ. Що спону�
кало до цього, адже ваша кредитна спілка дов�
гий час не входила ні до яких професійних
об’єднань?

— Десять з половиною років ми працювали са$
мостійно. Правда, певний час ми були членом асо$
ціації Івано$Франківщини, але, на жаль, це була
неплідна співпраця. А увійти до складу НАКСУ
нас спонукало декілька чинників. Передусім —
професіоналізм співробітників асоціації. З
НАКСУ ми знайомі давно і, попри те, що ми не
були членами асоціації, наша кредитна спілка
могла за необхідності звернутися до співробітни$
ків НАКСУ і отримати кваліфіковану допомогу. А
зараз настав досить серйозний момент для кре$
дитних спілок, і наша спостережна рада прийняла
рішення увійти до складу НАКСУ, оскільки в та$
кій співпраці однаково зацікавлені обидві сторо$
ни. Адже зараз ми усі повинні вистояти.

— Як складаються стосунки вашої кредитної
спілки з регулятором?

— Скажімо так, нейтрально. Хоча стосунки
могли б бути і кращими. Найсумніше те, що ре$
гулятор перестав бути органом, який не лише
регулює, але і допомагає уникнути помилок. Ад$
же, за моїм переконанням, мета регулятора, ок$
рім регулювання і контролю, — допомагати ус$
тановам, що знаходяться у сфері його впливу. А
ми сьогодні маємо зворотну картину: кредитна
установа просить допомоги в роз’ясненні того чи
іншого законодавчого документу щоб уникнути,
наприклад, його різночитання, а інформацію, на
жаль, отримує не завжди. 

— Ми дякуємо Вам за цікаву бесіду. Споді�
ваємося, що наша майбутня тісна співпраця бу�
де дуже корисною і виправдає спільні очіку�
вання.
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Кінець березня
цього року
ознаменувався для
чернігівської
кредитної спілки
«МОЯ РОДИНА»
ювілейною датою
— 59літтям
діяльності. У цієї
порівняно молодої
кредитної спілки
попереду тривалий
шлях, та вже
сьогодні спілчанам
є чим поділитися з
колегами. Наша
бесіда — з головою
правління Оленою МАКОВІЙ.

— Олено Аркадіївно, розкажіть, будь ласка,
про створення вашої кредитної спілки.

— Задум про кредитівку, яка б допомагала
людям, відроджуючи кооперативний рух на
Чернігівщині, зрів давно. Але тільки за допомо$
гою Олега Голяра (голови правління Снятин$
ської кредитної спілки) я змогла усвідомити, що
час настав.

Лютневим днем 2006 року було прийняте рі$
шення про заснування нашої спілки, а 30 берез$
ня того ж року було зареєстровано КС «МОЯ
РОДИНА». 50 однодумців брали участь в об$
лаштуванні офісу: робили своїми руками ре$
монт у орендованому приміщенні, приносили
стільці і канцелярське приладдя, для роботи від$
давали власну комп’ютерну техніку — все зара$
ди спільної справи.

З перших днів роботи спілки ми стали члена$
ми НАКСУ. Досвідчені фахівці Асоціації пові$
рили в нас, допомогли зробити перші кроки, з

тих пір наша співпра$
ця триває.

— Як розвивалася
ваша кредитівка про�
тягом п’яти років?

— З п’ятдесяти
спілчан нас стало біль$
ше п’ятисот, а кредит$
ний портфель зріс у 15
разів. За ці роки було
різне: податкові пере$
вірки і святкування
Днів народження, бе$
сіди з боржниками й
подяки вкладникам за
довіру у важкі часи
становлення…

КС "МОЯ РОДИНА": НАМ 5 РОКІВ!
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зом з Вами?

— Хочу зазначити, що у
цьому аспекті нам є чим пи$
шатися. Одним з наших до$
сягнень є дружній колектив
однодумців: заступник голо$
ви правління Юлія Скакун —
молодий обдарований спеці$
аліст у сфері фінансів і фі$
нансового моніторингу; ви$
важений у своїх міркуваннях
перспективний юрист Андрій
Губко, до якого звертаються
по консультацію навіть дос$
відчені спілчани; доброзич$
ливий та вимогливий кре$
дитний інспектор Анна Ка$
шина. Працівники спілки
знають, що лише професіона$
лізм та чесність, а також прозора діяльність
допомагають нам вистояти в нелегкий час.
Вони роз’яснюють позичальникам принцип
роботи спілки, допомагають правильно роз$
рахувати сімейний бюджет, нагадують
вкладникам про закінчення строків депози$
тів (іноді буває і таке), вітають зі святами.

Не можу не зазначити, що в епіцентрі по$
дій життя нашої спілки знаходяться з перших
днів її існування члени спостережної ради:
незмінний голова ради Ігор Михайлович Ма$
ковій, його відповідальний заступник Дмитро
Геннадійович Шилов і енергійний секретар
Валентина Петрівна Левченко. Ревізійна ко$
місія також бере активну участь в житті кре$
дитівки, спілкуючись зі спілчанами, допома$
гає нам зрозуміти потреби людей і знайти
шляхи їх задоволення. Взагалі, кожен із чле$
нів нашої КС заслуговує на не меншу увагу,
проте, на жаль, перелічити всіх не вистачить
ні часу, ні місця. Ми високо цінуємо їхній вне$
сок у розвиток кооперативного руху, зокрема,
в Чернігівській області. 

— Крім надання фінансових послуг, яку ще
діяльність веде КС «МОЯ РОДИНА»? Мож�
ливо, берете участь у міських програмах, спів�
працюєте з владними чи бізнесовими структу�
рами?

— Так, представники нашої кредитної
спілки не забувають і про суспільну діяль$

ність: беруть участь в засіданнях круглих
столів разом із депутатами міських та об$
ласних рад і співробітниками ДПІ. А я, як
голова правління КС «МОЯ РОДИНА», є
членом Ліги ділових жінок Чернігівської
області, завдяки чому в лавах спілчан вели$
ка кількість жінок — підприємців. Також ми
спілкуємося з представниками страхових
компаній, на зустрічах з їх клієнтами інфор$
муємо про можливість створення за допо$
могою нашої кредитної спілки свого малого
бізнесу. 

Крім того, з 2010 року КС «МОЯ РОДИНА»
в особі голови правління є головою спостереж$
ної ради Чернігівської обласної асоціації кре$
дитних спілок.

— Який би висновок Ви зробили з оглядом
на 5�річний досвід робити у сфері кредитної
кооперації?

— Після 5 років нелегкої роботи починаєш
розуміти, що ми знаходимося лише на початку
довгого шляху, і від того ще більше цінуєш від$
даність нашій справі, небайдужість, вміння і ба$
жання постійно вчитися і ще більш наполегливо
йти до своєї мети. 

— Дякуємо Вам за інтерв’ю! Нехай на
шляху кредитної спілки «МОЯ РОДИНА»
буде ще багато ювілеїв та приємних незабут�
ніх подій!



БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ№2(36)�березень-	вітень�2011�р.

25

З Ж
И

ТТЯ КРЕД
И

ТН
И

Х СП
ІЛ

О
К

Незважаючи на несприятливі сучасні
тенденції розвитку кредитних спілок,
ринок кредитної кооперації живе і
розвивається, оговтавшись від чергового
фінансово9економічного потрясіння
останніх років. Поспілкувавшись із
людьми, які щодня приймають виклики і
професійно та без метушні виконують
свої обов’язки, розумієш, що вітчизняна
кооперація у надійних руках.
Підтвердженням тому є бесіда з
колективом севастопольської кредитної
спілки «Авангард».

— Коли і як було започатковано спілку, яки�
ми були її перші кроки?

— Кредитну спілка «Авангард» було заснова$
но 6 квітня 2006 року. З моменту створення на
чолі спілки стоїть незмінний голова правління
Ірина Борисівна Шевцова. Завдяки її професіо$
налізму і непохитній волі наша установа здола$
ла усі труднощі, пов’язані з бюрократичними пе$
решкодами і несприятливою економічною ситу$
ацією, що супроводжували початкову стадію на$
шої діяльності. Важко розпочинати будь$яку
справу з «нуля», проте шлях реєстрації і станов$
лення кредитної спілки «Авангард» пройдено
успішно, і сьогодні нам є чим пишатися і про що
розповісти.

6 квітня цього року кредитна спілка «Аван$
гард» відзначала свій п’ятирічний ювілей. 5 ро$
ків може здатися і недостатньо солідним відріз$
ком часу, проте усім нам добре відомо, як нелег$
ко в умовах економічної кризи зберегти присут$
ність на фінансовому ринку. Досягти високих
результатів діяльності ми змогли завдяки впро$
вадженню високоякісних фінансових продуктів,
а головне — завдяки згуртованій команді одно$
думців, об’єднаних спільною метою і орієнтова$
них на успіх. Для поліпшення якості роботи і
підвищення професійного рівня працівники на$
шої кредитної спілки постійно беруть участь у
фахових лекціях, семінарах і тренінгах. Зараз
можна з упевненістю сказати, що основою плід$
ної діяльності «Авангарду» стало чітке і неу$
хильне слідування принципам довіри, відкри$

тості і прозорості в роботі кредитної спілки,
створення вигідних умов кредитування. Завдя$
ки цим принципам, кредитна спілка не просто
виправдала своє існування, але і підготувала
ґрунт для подальшого розвитку і зростання.

— Які досягнення має КС «Авангард» за
увесь період роботи?

— Серед досягнень п’ятиріччя можемо назва$
ти створення дружного професійного колективу,
завдяки якому спілка успішно виконує завдання
зі збереження та зміцнення статусу надійної фі$
нансової установи, а також неухильного росту
кредитного портфеля і основних показників.

— Розкажіть, будь ласка, детальніше про
колектив вашої установи.

— Спершу слід сказати про головного бухгал$
тера Марію Михайлівну Тевосян, яка працює в
нашій кредитній спілці з моменту її створення.
Марія Михайлівна ставиться до своїх обов’язків
з великою відповідальністю, виконує роботу на

СОЦІАЛЬНА МІСІЯ "АВАНГАРДУ"
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високому рівні і зарекомендувала себе як ста$
ранна, дисциплінована та уважна людина.

З жовтня 2007 року в КС «Авангард» працює
Наталія Сергіївна Скрипниченко. За три роки
роботи у спілці Наталія пройшла шлях від кре$
дитного інспектора до начальника кредитного
відділу, і в цьому їй допомогли особисті якості і
відповідальне ставлення до покладених на неї
обов’язків. Слід відзначити і феноменальну
пам’ять Наталії — вона пам’ятає усіх колишніх і
нинішніх членів кредитної спілки на ім’я та по
батькові, а це більше тисячі (!) осіб.

Катерина Олександрівна Єгорова порівняно
недавно працює кредитним інспектором в нашій
установі. Трохи більше року знадобилося Катери$
ні, щоб засвоїти усі премудрощі спеціальності.
Тепер без неї складно уявити роботу нашої КС.

Загалом хотілося б написати про усіх членів
дружного колективу нашої кредитної спілки,
але, на жаль, формат статті не дозволяє цього
зробити.

— Що б ви назвали найбільшою поточною
проблемою у роботі КС?

— Прострочена заборгованість є однією з
найгостріших проблем, що стоять перед нашою
кредитною спілкою. Органи управління спілки і
юрисконсульт Іван Валерійович Рассамахін док$
ладають максимум зусиль для повернення прос$
троченої заборгованості, застосовуючи увесь
комплекс заходів, як досудового, так і судового
врегулювання спорів. Слід зазначити, що робота
з простроченими кредитами ведеться системно з
моменту видачі кредиту і не припиняється до
моменту повного виконання зобов’язання пози$
чальником.

У нас накопичився позитивний досвід роботи
з проблемними кредитами, основними принци$
пами якої стали індивідуальний підхід до кож$
ної ситуації і чітке слідування букві закону. Фа$
хівці нашої кредитної спілки ретельно вивчають
ситуацію кожного проблемного позичальника і
знаходять персональний підхід. Зокрема, перей$
нявшись становищем позичальника, ми спіль$
ними зусиллями знаходимо шляхи виходу з си$
туації, використовуючи реструктуризацію за$
боргованості, активно консультуючи його, а іно$
ді і просто підтримуючи добрим словом. На дум$
ку членів органів правління нашої КС, звернен$
ня до суду є винятковою мірою і повинне засто$
совуватися лише в тих випадках, коли інші ме$
тоди вичерпано.

— Що сьогодні являє собою КС «Аван�
гард»?

— Сьогодні кредитна спілка «Авангард» на$
дає досить широкий спектр фінансових послуг
для населення міста Севастополя. У 2006 році
«Авангард» налічував 50 членів, а в 2011 році їх
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кількість складає вже 1078 чоловік. Станом на
квітень 2011 року активи нашої кредитної спіл$
ки перевищили 3 мільйони 400 тисяч гривень.

У 2006 році КС «Авангард» стала членом
НАКСУ і учасником її стабілізаційного фонду, з
листопада 2009 року — членом ВАКСУ, а з 2009
року — партнером Українського бюро кредит$
них історій. Окрім цього, наша кредитна спілка
є учасником Програми захисту вкладів і членом
Севастопольської асоціації кредитних спілок.

За п’ять років послугами нашої установи ско$
ристалися більше 1300 городян, що представля$
ють різні верстви населення Севастополя, зага$
лом було видано 1890 кредитів. Ми працюємо з
різними віковими і соціальними групами людей,
надаючи послуги військовослужбовцям, студен$
там, молодим сім’ям, пенсіонерам, підприємцям,
державним службовцям, морякам і багатьом$ба$
гатьом іншим.

— Якою бачите роботу вашої кредитівки у
майбутньому? На чому робитимете акценти в
діяльності?

— Кредитна спілка «Авангард» бачить своє
завдання в об’єднанні жителів Севастополя для
задоволення їхніх фінансових потреб. Наша ді$
яльність базується на принципах споживчої ко$
операції, що історично склалися: залучаючи зао$
щадження, ми надаємо підтримку членам кре$
дитної спілки. В цьому ми вбачаємо свою соці$
альну місію, причому, слова «соціальна місія» —
не гучна фраза, а об’єктивна реальність, з якою
ми маємо справу щодня.

Ось рядки з листа члена кредитної спілки
«Авангард» Марії Петрівни Синиченко: «В жов$
тні 2010 року у мене виникли матеріальні труд$
нощі і я звернулася до КС «Авангард». До моєї
проблеми підійшли з чуйним розумінням, уваж$
но вислухали і допомогли мені. У кредитній
спілці «Авангард» працюють добрі, чуйні, уваж$
ні люди. Я дуже вдячна цим людям, які вчасно

приходять на допомогу». Подібні відгуки колек$
тив спілки чує на свою адресу практично щодня.
І ми вважаємо, що саме такі слова наших членів
красномовніше за нагороди і заангажовані рей$
тинги характеризують нашу роботу.

Колектив нашої кредитної спілки з надією і
оптимізмом дивиться в майбутнє. Ми раді бути
учасниками кредитно$кооперативного руху Ук$
раїни, і уся наша повсякденна діяльність спря$
мована на зростання довіри і зміцнення позицій
кредитних спілок на фінансовому ринку.

— Дякуємо за бесіду. Нехай ваші згуртова�
ність та професіоналізм і надалі підтримують
вас у роботі, а вдячність членів не полишає ва�
шу кредитну спілку!
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Кінець весни цього року ознаменується
святковою датою для кредитної спілки
Кримської республіканської асоціації
колишніх співробітників спецслужб
«Єдність» з м. Сімферополя. Наша
сьогоднішня бесіда — з головою
правління цієї кредитної спілки з
промовистою назвою, яка досить успішно
долає вже другу фінансово9економічну
кризу, Валентином Олександровичем
КАМАЛІНИМ.

— Кому належала ідея створення Вашої кре�
дитної спілки? Як Ви втілювали її в життя?

— Ідея створення кредитної спілки за принципом
роботи каси взаємодопомоги належала пенсіонерам
Служби безпеки України, членам Кримської респуб$
ліканської асоціації колишніх співробітників спец$
служб. Було визначено вступний внесок у розмірі 10
гривень, обов’язковий і додатковий пайові внески у
розмірі 3 гривень кожен, які вносилися щомісячно.
Того часу я, працюючи лікарем$рентгенологом, про$
тягом чотирьох років на громадських засадах обій$
мав ще і посаду виконавчого директора кредитної
спілки. Головним бухгалтером ми запросили працю$
вати пенсіонерку Ніну Григорівну Дагаєву, спершу
також на громадських засадах. Через рік роботи було
прийнято рішення надати їй заробітну плату у розмі$
рі 30 гривен. Реєстрація, печатка і штампи кредитної
спілки були зроблені на позичені кошти. Лише через
півроку ми змогли повернути ці борги.

Нашу кредитна спілку було зареєстровано 14
травня 1996 року. В цей же час створювалися крим$
сько$татарські кредитні спілки, для яких проводило$
ся навчання співробітниками НАКСУ. Тоді Асоціа$
ція дозволила і нашим співробітникам безкоштовно
прослухати курси навчання на цих заняттях.

— КС «Єдність» понад півтора десятиліття надає
фінансові послуги своїм членам. Розкажіть, будь
ласка, про динаміку показників, членства, які чин�
ники переважним чином впливають на них.

— Перший кредит був виданий за рахунок вступ$
них внесків, оскільки додаткових пайових внесків
було недостатньо. Поступово сума додаткових пайо$
вих внесків збільшувалася, і ми почали видавати все
більше кредитів. У 1997 році на загальних зборах на$

шої кредитної спілки було прийняте рішення вида$
вати кредити в доларовому еквіваленті. У 1998 році
настала економічна криза, але, оскільки кредити бу$
ли видані в доларовому еквіваленті, на фінансовому
стані нашої кредитної спілки це ніяк не відбилося.
Тоді кредити видавалися під 84 % річних. Пам’ятаю,
в тому ж році ми нарахували на додаткові пайові
внески 98 % прибутку. Після закінчення кризи вида$
чу кредитів у доларовому еквіваленті було скасовано,
а процентні ставки на кредити знижено.

Сьогодні наша кредитна спілка видає кредити під
48 % річних. На додаткові пайові внески за минулий
рік ми нарахували 21,3 % річних. З самого початку ді$
яльності усі кредити видаються під поручительство. 

Поступово росло членство нашої кредитної спіл$
ки, разом з цим збільшувався і капітал. Таким чином
ми отримали можливість призначити штатне прав$
ління і дати усім співробітникам заробітну плату. З
2002 року для усіх членів правління робота у нашій
кредитній спілці є основним місцем роботи. Хочу
зазначити, що уся наша діяльність проходить в ре$
жимі найсуворішої економії. Нормативи, передбаче$
ні ДФП, нами виконуються, і тому відсотки на до$
даткові пайові внески ми нараховуємо щомісячно.
Для того, щоб люди нам вірили, ми видаємо і відсот$
ки на додаткові пайові внески, і самі пайові внески
на першу ж вимогу членів КС. Якщо грошей для по$
вернення додаткових пайових внесків і відсотків ви$
являється недостатньо, припиняємо видавати кре$
дити, але повертаємо внески і відсотки. А щоб усі
гроші у нас працювали, намагаємося залучати у разі

ЛЮДИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ЗА
ПОКЛИКАННЯМ
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необхідності додаткові пайові внески.

— Які види кредитів сьогодні переважають у
кредитному портфелі вашої спілки?

— Ми видаємо кредити тільки на споживчі
потреби.

— Які заходи вживає ваша кредитна спілка
для нормалізації фінансового стану, зважаючи
на спільні для усіх фінансові труднощі? Як
працюєте з неплатниками?

— За 15 років роботи КС у нас не було жодного не$
поверненого кредиту. З неплатниками кредитів пра$
цюємо виключно законними методами. Дуже часто
доводиться сваритися з державними виконавцями.
Для того, щоб не мати збитків по переданих до суду
непогашених кредитах, нараховуємо пеню на поручи$
телів. Кредити в нашій установі видаються тільки
працюючим громадянам і пенсіонерам. Такі ж вимоги
і до поручителів. За півтора десятиліття роботи на фі$
нансовому ринку ми створили базу даних по неплат$
никах, яка постійно доповнюється. Джерелом для
цього служить, у тому числі, кримська офіційна газе$
та, в якій публікуються оголошення про майбутні су$
дові засідання. З неї ми беремо дані відповідачів і за$
носимо їх в нашу базу даних. Потім перевіряємо осіб,
що звернулися в нашу кредитну спілку з проханням
про видачу кредиту, по цій базі даних.

— На Вашу думку, як це, бути сьогодні голо�
вою правління кредитної спілки, в умовах не�
довіри населення до кредитних установ через
дезінформацію чи інші негативні фактори?

— Відверто кажучи, сьогодні працювати голо$
вою правління кредитної спілки дуже непросто,
але, враховуючи те, що ми працюємо на ринку вже
15 років, наша спілка має позитивний імідж. І чим
довше ми працюємо, тим більша до нас довіра. Лю$
ди отримують кредити в нашій кредитній спілці
вже не по кілька разів, а по кілька десятків разів.

— Чи можете Ви впевнено сказати, що пра�
цюєте за покликанням?

— Однозначно, так, я працюю за покликанням.

— Ваша спілка є членом НАКСУ. Чи входи�
ла вона раніше до якихось професійних об’єд�
нань? Що дає співпраця КС з асоціацією сьо�
годні?

— Наша КС є членом НАКСУ вже 5 років, раніше
ми не входили до жодної з асоціацій. Але з самого по$
чатку нашої діяльності ми постійно зверталися по
допомогу в НАКСУ. І, хочу зазначити, жодного разу
ми не отримали відмови. Вважаємо, що 70 % наших

успіхів — це допомога НАКСУ. Дуже хочеться, щоб
Асоціація працювала в такому ж режимі і надалі, щоб
її керівництво збереглося в поточному складі і щоб не
мінявся стиль роботи НАКСУ.

— Традиційне питання: як святкуватимете
ювілей і що заплановано, аби він запам’ятався?

— П’ятнадцятирічний ювілей нашої кредит$
ної спілки відзначатимемо скромно. Спеціально
для цього готуємо звітно$виборні збори, призна$
чені на 14 травня, день реєстрації нашої КС. Піс$
ля зборів ми зробимо колективне фото і прове$
демо невелику корпоративну вечірку.

На завершення бесіди дуже хочеться побажати
Держфінпослуг як нашому регулятору послабити
свій тиск на кредитні спілки, лояльніше ставитися
хоча б до новостворюваних установ, адже створити
кредитну спілку так, як це робили ми, сьогодні не$
можливо. Первинна ідея вельми благородна: кредит$
ні спілки покликані об’єднувати і допомагати нуж$
денним. Але для того, щоб за потреби у фінансовій
взаємодопомозі сьогодні створити кредитну спілку
просто не вистачить грошей (враховуючи необхід$
ність навчання голови правління, головного бухгал$
тера, особи, відповідальної за фінансовий моніто$
ринг, купівлю комп’ютерів, програмного забезпечен$
ня, поїздки в Київ для реєстрації і так далі, перелік
може бути довгим).

— Дякуємо Вам, шановний колего, за спіл�
кування. Будемо сподіватися, що перепони,
які завадять розвитку кредитних спілок у на�
шій країні, незабаром зникнуть і настане на�
решті «зоряний час» для кооператорів.
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10 травня святкує ювілей
закарпатська кредитна спілка з
чудовою весняною назвою
«Нарцис». Яким було
кооперативне життя цієї установи
усі ці роки, розповіла в інтерв’ю
«Бюлетеню» голова правління
Оксана Іванівна РЯСКА.

— Розкажіть, будь ласка, коли, ким
і як було започатковано кредитну
спілку «Нарцис».

— Навіть не віриться, що минуло 10
років… Ніби зовсім недавно ми думали,
як назвати спілку.

Свою поетичну назву наша креди$
тівка отримала невипадково: в урочищі
Кериши, недалеко від Хусту, знахо$
диться унікальна пам’ятка природи —
Долина нарцисів. І саме від назви
«Нарцис» пішла назва вкладів для ді$
тей віком до 18 років «Нарцисик» та
логотип спілки.

Нашу кредитну спілку «Нарцис»
створено 12 червня 2001 року у місті
Хуст Закарпатської області, 27 червня
2001 року вона була зареєстрована і

вже у липні того ж року було видано пер$
ший кредит. До кінця 2001 року активи
склали 51 тис. грн., а кількість членів — 92
особи.

Спілка починала роботу в орендова$
них приміщеннях, без належних побуто$
вих умов та комп’ютерної техніки.
Пам’ятаю, як у 2002 році ми придбали
перший комп’ютер. А вже 2004 року у нас
з’явилося власне приміщення, і відтоді
адреса нашої кредитної спілки незмінна,
ми маємо належні умови для роботи та
відповідне технічне забезпечення.

— Як 10 років тому жителі міста Хуст
поставилися до нової фінансової устано�
ви?

КС "НАРЦИС" � НАДІЯ, 
ОПОРА І ПІДТРИМКА
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— Спочатку багато хто з недовірою
поставився до нової громадської орга$
нізації, люди спостерігали, чи довго
проіснує наша кредитна спілка. Але бу$
ли і такі, що відразу повірили нам і са$
ме завдяки їм ми працювали, надаючи
споживчі кредити.

— Які переваги для вашої кредитної
спілки дає членство в Національній
асоціації кредитних спілок України?

— У 2002 році КС «Нарцис» набула
членства в НАКСУ, стала учасником
стабілізаційного фонду, центрального
резерву ліквідності. Ми почали щомі$
сяця подавати фінансові звіти до
НАКСУ, так як отримали кошти від
програми «Старт». Згодом ми неодно$
разово користувалися фондом техніч$
ної допомоги. У 2006 році наша кре$
дитна спілка увійшла в ОКС НАКСУ, а
2008 року стала учасником Фонду га$
рантування вкладів.

Спеціалісти НАКСУ надавали нам
допомогу в підготовці документів для
перереєстрації спілки в 2004 році, реєс$
трації в Держфінпослуг як фінансової
установи, при отриманні ліцензій. Ми
постійно отримуємо консультації та
користуємося послугами ОКС НАКСУ.

— Як вплинули наслід�
ки економічної кризи на
роботу вашої установи?
Які методи ви використо�
вуєте для стабілізації ста�
новища?

— Бурхливий ріст акти$
вів і збільшення членства
спілки відбувалися у 2005$
2008 роках. На кінець 2008
року кількість членів ста$
новила більше двох тисяч
осіб, а активи — понад 3
млн. грн. 2009 року, на «пі$
ку» кризи, ми повернули
велику кількість депозитів,
які були залучені в 2008
році. Активи продовжува$
ли падати, однак кредиту$
вання у нашій кредитній
спілці не припинялося, на$
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томість ми почали ретельніше перевіряти кож$
ного позичальника і зменшили терміни кредиту$
вання до одного року.

Тоді головним для нас було не втратити дові$
ри членів спілки, вистояти. І це нам вдалося.

— Чи зверталися ви коли�небудь по допомо�
гу до бюро кредитних історій, коли мали сумні�
ви щодо позичальника?

— Так, наша кредитна спілка співпрацює з
кількома бюро кредитних історій: «Міжнарод$
ним бюро кредитних історій» (МБКІ), «Україн$
ським бюро кредитних історій» (УБКІ) та «Пер$
шим всеукраїнським бюро кредитних історій»
(ПВБКІ).

— Ваша кредитна спілка опови�
та якоюсь теплою аурою. Певно,
члени кредитівки пишуть добрі
слова у вашій книзі відгуків?

— Це дійсно так. Ось, наприклад,
цитати з листів Президенту України
після виступу мінстра внутрішніх
справ України Могильова щодо його
пропозиції знищити кредитні спілки.
«КС «Нарцис» — надія, опора, під$
тримка матеріальна і моральна. Тут
завжди тепло зустрінуть, дадуть фа$
хову пораду, зорієнтують в соціально$
му житті», «Спілка допомагає людям
вирішувати їх соціальні проблеми у
такий непростий для всієї держави
час», «Кредитна спілка є для мене на$
дійною скарбничкою, в якій мої депо$
зити збільшились. Це дає мені впев$
неність у допомозі в екстремальній

ситуації», «Завдяки КС «Нарцис» ми придбали
меблі та облаштували будинок», «Щороку для ді$
тей членів кредитної спілки організовуються пе$
редноворічні ранки з цікавими конкурсами, вікто$
ринами та іграми. Діти з нетерпінням чекають цьо$
го свята», «Я часто хворію, тому потрібно купувати
ліки, платити комунальні послуги і інколи робити
деякі ремонтні роботи в квартирі. В усьому цьому
мені дає підтримку одержання коштів у вигляді
відсотків в КС», «Мені, як багатодітній матері з ма$
ленького містечка Хуст, дуже в нагоді стала кредит$
на спілка «Нарцис», «Кожного місяця ми приходи$
мо по відсотки (додатком до пенсії) і жодного разу
не чули: «Прийдіть завтра».

— Які основні досягнення КС «Нарцис» мо�
жете виділити?

— У 2010 році діяльність КС «Нарцис»
було відзначено Сертифікатом Канадської
програми зміцнення кредитних спілок в
Україні (КПЗКСУ), виданим в підтвер$
дження того, що кредитна спілка «Нарцис»
відповідає міжнародним стандартам демок$
ратичного управління, прозорої діяльності
та фінансової стабільності.

— Дякуємо, Оксано Іванівно, за ін�
терв’ю. Вітаємо вашу кредитну спілку з
ювілейною датою, нехай її діяльність суп�
роводжує успіх і довіра зростаючого
членства.
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Приход исламского банкинга в Украину
специалисты прогнозируют уже давно.
Однако появлению в нашей стране фи9
нансовых учреждений, полностью рабо9
тающих по законам Шариата, пока ме9
шает отсутствие соответствующей зако9
нодательной базы. В Крыму, где компак9
тно проживает наибольшее количество
отечественных мусульман, выход нашли.
На полуострове уже несколько лет рабо9
тает кредитный союз, который соблюдает
как законы Украины, так и требования
Корана.

Первый исламский банк в городских услови$
ях был создан в Каире в 1971 году с участием
Социального банка Насер, который начал свою
деятельность в 1972 году. Банк являлся публич$
ным с автономным статусом.

Цели его заключались в основном в предоставле$
нии беспроцентных займов для небольших проектов
с долевым участием в прибылях, а также помощи бед$
ным и нуждающимся, выдаче займов для студентов
университетов и других высших учебных заведений.
Сегодня исламский банкинг становится все более
доступным и жителям немусульманских стран. Нап$
ример, в Великобритании созданы банки HSBC Ama$
nah и UK' Islamic Bank of Britain. С подобными ини$
циативами выступили, среди прочих, такие банки как
BNP Paribas, Lloyds TSB, American Finance House,
Bank of Whittier, Devon Bank. Мусульманское сооб$
щество восприняло эти новшества с большим энтузи$
азмом, а этические нормы исламского банкинга в со$
четании с принципами разделения прибыли и рисков
привлекают в исламские банки и немусульман.

Что же такое «исламский банкинг», по каким
принципам он работает и почему имеет такой ус$
пех в финансовом мире? Банковский бизнес по$$
мусульмански — это ведение финансовых опера$
ций в соответствии с законом Шариата. Система,
которая облагается рядом жестких запретов, что
делает ее весьма привлекательной, по сравнению с
привычной нам банковской системой: принятие на
себя неоправданных рисков, пари и ростовщичес$
тво, являющееся основополагающим моментом в
построении банковских структур во всем мире. Ис$
ламская экономика также отказывается от процен$
тов и фьючерсных сделок.

Банкинг по законам Шариата — это своего рода
проектное инвестирование. То есть инвестирование,
которое связано с разделом рисков и долевым участи$
ем. Такой банк не получает процента, он изучает чело$
века, который пришел к нему за помощью, предло$
женный им бизнес$план, анализирует риски. Здесь не
играют со временем, не играют с будущим на основе
спекулятивных операций. К примеру, существует
запрет на продажу урожая пшеницы, который еще не
выращен, что является обычным делом на Западе.

Для привлечения сбережений частных лиц ис$
ламские банки используют два пути. Первый — это
«мудараба». Вкладчики как участники «трастового
финансирования» участвуют в прибылях и поте$
рях банка. Второй путь — клиенты вносят свои сбе$
режения на беспроцентные счета, но при этом име$
ют право на получение кредитов, предоставляемых
на льготных условиях (взимается 2$3 % в качестве
комиссионного сбора).

В последнее время опытом исламского банкин$
га, который оказался значительно более стойким
перед испытаниями международного финансового
кризиса, все больше интересуются в Украине. В то
время как в Крыму подобное финансовое учрежде$
ние существует с 2008 года в форме кредитного со$
юза. Что интересно, его создание пришлось на пик

БОГОУГОДНЫЙ БАНКИНГ
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К мирового финансового кризиса. Идея создания
кредитного союза «Ля Риба» принадлежит про$
фессиональному банкиру Юнусу Аблямитову. Он
также является автором книги «Ислам и кредит$
ные взаимоотношения». Деятельность «Ля рибы»
основана на принципах Шариата с полным соблю$
дением действующего украинского законодательс$
тва. Название союза говорит за себя: «Ля риба» в
переводе с арабского «Нет процентов».

«Сутью финансовых отношений по$исламски
являются такие отношения, в которых владелец де$
нежного капитала и
бизнесмен выступают
как равноправные
партнеры, разделяю$
щие как прибыль от
предприятия, так и
возможный риск, —
сказал «Авдету»
Юнус Аблямитов. —
Поэтому исламский
банк кардинально за$
интересован в эффек$
тивной работе заем$
щика, в то время как обычный банк заинтересован
только в возврате кредитов и получении причита$
ющихся ему процентов любой ценой».

По словам Аблямитова, в рамках действующего
украинского законодательства именно работа кре$
дитного союза, как наиболее простой формы фи$
нансового учреждения, может быть полностью сог$
ласована с духовными принципами Шариата. «Мы
не благотворительная организация, — отметил
председатель правления кредитного союза «Ля Ри$
ба». — Мы точно так же, с одной стороны, берем
деньги, с другой — даем. Единственное, что нас от$
личает от других финансовых учреждений Украи$
ны — мы стараемся соблюдать законы Шариата».

Как рассказал Аблямитов, его кредитный со$
юз работает по принципу долевого участия в
бизнесе. Прибыль, полученная от заемщиков,
делится с теми, чьи деньги были использованы в
бизнесе пропорционально их паевому взносу.
Клиентами «Ля Рибы», а таковых на сегодняш$
ний день уже более 300, являются люди, кото$
рые занимаются, в основном, малым предприни$
мательством — фермеры, таксисты, владельцы
магазинов, пекарен, парикмахерских.

Одно из наиболее важных условий для учас$
тия в этом бизнесе, по словам председателя
правления кредитного союза, — это договор о
совместной деятельности. Специально для ра$
боты с клиентами он разработал компьютерную
программу, которая помогает членам союза сос$

тавить небольшой бизнес$проект и высчитать
рентабельность будущего предприятия.

В других финансовых учреждениях процент
ставится на всю сумму займа, то есть не важно, по$
лучил ты прибыль от займа или нет, ты обязан еже$
месячно выплачивать определенную долю банку. В
случае же «Ля рибы» между предпринимателем и
заемщиком делится только прибыль». То есть, как
пояснил «Авдету» Юнус Аблямитов, если при$
быль составляет 50 процентов, заемщик отдает со$
юзу 25 процентов, а остальные 25 — оставляет себе.

Максимум, что могут
взять с заемщика в «Ля Ри$
бе» — 350 гривен с 10 000
гривен инвестиций в месяц.
«Злые языки говорят, что
мол, мы лукавим, и наша
организация — тот же банк,
только названия разные, —
заметил Аблямитов. — Но
мы четко отслеживаем рен$
табельность бизнеса заем$
щика, чтобы человек не от$
дал нам потом все зарабо$

танное, а только часть от наших вложений». Зато и
проблем с возвратностью инвестиций кредитный со$
юз не испытывает. «Конечно же, задержки бывают, но
«дохлых» денег у нас нет!» — заверил Аблямитов. Он
отметил, что анализ и совместное планирование бу$
дущего дела позволяют выдавать деньги даже тем, ко$
му отказывают другие банки. Как правило, у начина$
ющих свое дело зачастую не бывает предметов воз$
вратности кредита, то есть залога. «Но на нашей прак$
тике мы убеждаемся, что именно такие люди лучше
всего возвращают кредиты, — сказал глава «Ля Ри$
бы». — Бедный лучше платит по кредиту потому, что
у него мотивация намного сильней — он жаждет выр$
ваться из бедности и долгов, а также не хочет портить
отношения с единственным банком, который пове$
рил в него».

Исламский кредитный союз дает деньги только
на развитие малого и сверхмалого бизнеса, где рен$
табельность наиболее высока и иногда зашкалива$
ет за 100 %. «Все остальное — например, выдача
кредита на постройку дома или покупку товара,
является «харамом», то есть недозволенным с точ$
ки зрения ислама», — подчеркнул Аблямитов. При
этом, по его словам, среди членов кредитного сою$
за — далеко не только мусульмане, но и христиане,
и иудеи. Единственные, кому, как правило, отказы$
вают в членстве — атеисты.

Айше Юнусова, газета «Авдет»
мов��ори�інал��збережено
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Загалом розвиток ринку бюро кредитних
історій в нашій країні тільки на шляху
становлення. Однак на сьогоднішній день
в Україні реально діють кілька бюро,
одне з яких — Міжнародне бюро
кредитних історій. Нагадаємо, що НАКСУ
входить до складу акціонерів МБКІ. 
Нещодавно бюро очолив новий Голова
правління — пан Йон Йоханнессон. Тож
пропонуємо читачам знайомство та
бачення ситуації на ринку кредитних
історій нового очільника МБКІ.

Від самого початку своєї діяльності МБКІ
активно взаємодіяло з кредитними спілками,
які є в Україні важливим сегментом ринку
роздрібного кредитування. На сьогодні число
кредитних спілок — партнерів МБКІ набли$
жається до 50. Ефективність взаємовигідного
співробітництва бюро кредитних історій і
кредитних спілок підтверджено п’ятирічним
досвідом.

Українські кредитні спілки сьогодні пос$
тупово долають наслідки світової фінансо$
вої кризи, яка досягла України у жовтні 2008
року. Аналіз показує, що процес відновлення
діяльності після кризи краще йде у тих кре$
дитних спілок, які більше приділяли уваги
оцінці кредитних ризиків, провадили зваже$
ну кредитну політику та мали диверсифіко$
вані портфелі кредитів та депозитів. Також
важливим фактором стабільності кредитних
спілок є підтримка їхніх членів, адже саме
на них, у першу чергу, можуть розраховува$
ти кредитні спілки, на відміну, скажімо, від
банків, які можуть розраховувати на допо$
могу регулятора. 

У такій ситуації виключно важливим є
питання довіри членів кредитної спілки.
Члени спілки будуть вносити депозити тоді,
коли знатимуть, що кредитна політика даної
установи надійна і прозора. У даному аспек$

РОЛЬ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ У
ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Йон Йоханнессон народився 1969 року в
Рейк’явіку. Закінчив Університет
Ісландії, магістратуру МДУ та
Лондонську Школу Економіки (LSE)
(магістратуру). 10 років працював у
дипломатичній службі Ісландії (МЗС), у
тому числі заступником посла у Москві та
Парижі. Рік тому почав працювати
представником Creditinfo Schufa Group в
СНД.

З квітня 2011 року є Головою правління
Міжнародного бюро кредитних історій.
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ті роль бюро кредитних історій як інфрас$
труктурного інституту кредитного ринку у
загальній системі управління кредитними
ризиками відіграє важливу роль. Як світо$
вий, так і український досвід показує, що
співпраця з кредитними бюро дозволяє іс$
тотно знизити ризик асиметрії інформації у
відносинах «кредитор–позичальник» і за$
безпечити прийняття кредитором більш зва$
жених рішень. 

Перевага роботи з бюро кредитних історій
чітко ідентифікується на всіх стадіях кредитно$
го циклу: на етапі видачі кредиту, на етапі моні$
торингу та на етапі стягнення.

На етапі видачі кредитів взаємодія креди$
торів з бюро кредитних історій дозволяє
ефективно знизити ризики, надавши кре$
дитну історію позичальника. Кредитна істо$
рія може показати ставлення позичальника
до кредитних зобов'язань у минулому,
а також поточну інформацію про його
кредитне навантаження. Усе це дає
змогу прийняти обґрунтоване рішен$
ня про видачу кредиту чи відмову у
його видачі. При цьому вигода креди$
тора полягає не лише в тому, щоб вия$
вити неблагонадійного позичальника,
але й у тому, щоб ідентифікувати доб$
ропорядних позичальників. Таким по$
зичальникам може бути надано додат$
кові послуги (більший кредитний лі$
міт, менша процентна ставка та ін.).
При запитах до МБКІ на стадії видачі
кредитів результативність (Hit Rate)
у поточний момент складає близько
40 %. Такий Hit Rate пояснюється іс$
тотним збільшенням бази даних бюро
за останній рік: на сьогодні вона міс$
тить понад 5,5 млн. записів.

На етапі моніторингу (супровід
суб’єктів кредитної історії відповідно
до попередньо заданих параметрів)
взаємодія з бюро кредитних історій
дозволяє відслідкувати зміни у стату$
сі позичальників і вжити необхідних
заходів у разу погіршення їхнього ста$
тусу. МБКІ надає можливість ефек$
тивно проводити моніторинг кредит$
ного портфеля фінансового інституту.

Взаємодія кредитно$фінансових установ з
бюро кредитних історій на стадії стягнення
простроченої заборгованості стимулює боржни$
ків ставитися до своїх кредитних зобов'язань
більш відповідально. Адже, по суті, заборгова$
ність за кредитом у одних членів спілки призво$
дить до затримок виплат за депозитами іншим
членам.

Хочемо акцентувати увагу на тому, що од$
ним з основних акціонерів і стратегічних
партнерів МБКІ є компанія Creditinfo Schu$
fa GmbH (Німеччина), лідер на світовому
ринку кредитної звітності. Це дозволило оп$
тимізувати роботу МБКІ на основі кращих
світових стандартів, завдяки чому МБКІ
продовжує динамічно розвиватися. У най$
ближчому майбутньому планується запро$
вадження нових ризик$продуктів, які дозво$
лять партнерам МБКІ у новому форматі
приймати зважені кредитні рішення.

КОНТАКТИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО 

«МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ

ІСТОРІЙ (МБКІ)»

Проспект Перемоги 65, офіс 306 

м. Київ, 03062, Україна

Тел. /факс +380 44 422 51 85

http://credithistory.com.ua 

info@ibch.info
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8 березня 2011 року набрав чинності
Закон України «Про внесення змін до
Закону України «Про виконавче
провадження» та деякі інші
законодавчі акти України щодо
вдосконалення процедури примусового
виконання рішень судів та інших
органів (посадових осіб)» від 4
листопада 2010 року № 26779VI.

Даним законом викладається в новій редакції
Закон України «Про виконавче провадження»,
вносяться зміни до Цивільного процесуального
кодексу, Господарського процесуального кодек$
су, до Кодексу адміністративного судочинства,
Кримінального кодексу, Кримінально$процесу$
ального кодексу та інших.

Цим Законом також вносяться зміни до зако$
нів України «Про державну виконавчу службу»,
«Про банки і банківську діяльність» та інших в
частині, яка стосується вдосконалення процеду$
ри примусового виконання рішень судів та ін$
ших органів (посадових осіб).

Пропоную зупинитися на деяких нововведен$
нях, внесених до правил виконавчого проваджен$
ня новою редакцією вищезгаданого Закону.

Зміни у повноваженнях державних
виконавців

Позитивним моментом з точки зору зручнос$
ті користування новим Законом є те, що обов’яз$
ки і права держвиконавців встановлюються ок$
ремою статтею (ст. 11 Закону). У колишній ре$
дакції цього не було. У той же час не можна ска$
зати, що вказані права державні виконавці знай$
шли знову, просто вони систематизовані і виве$
дено в окрему норму Закону.

Безсумнівний інтерес викликає пряме закріп$
лення в Законі права держвиконавця у разі ухи&
лення боржника від виконання рішення суду
звертатися до суду за встановленням тимча&
сового обмеження на право виїзду боржника —
фізичної особи або керівника боржника — юри&

дичної особи за межі України до виконання рі&
шення.

Серед найбільш важливих новел нової редак$
ції Закону в частині повноважень держвиконав$
ців слід виділити і право безпосереднього дос&
тупу до баз даних та реєстрів, у тому числі
електронних, що містять інформацію про
боржників, їхнє майно та кошти (ст. 5 нового
Закону).

Це право було і раніше, проте у зв’язку з від$
сутністю прямої норми Закону, можливість його
реалізації була спірною.

Крім цього, сприяти виконанню судових рі$
шень будуть і інші розширені повноваження су$
дових виконавців, зокрема, їм надано право:

— отримувати від органів, установ, орга&
нізацій та посадових осіб конфіденційну ін&
формацію, необхідну для проведення вико&
навчих дій (п. 3 ч. 3 ст. 11 нового Закону);

— звертатися до органу (посадовій особі),
який видав виконавчий документ, за роз’яс&
ненням його змісту (п. 9 ч. 3 ст. 11 нового За&
кону);

— за наявності вмотивованого рішення су&
ду про примусове проникнення до житла, без&
перешкодно входити на земельні ділянки, до
житлових та інших приміщень боржника &
фізичної особи, особи, у якої знаходиться
майно боржника чи майно та кошти, належ&
ні боржникові від інших осіб, проводити в них
огляд, у разі необхідності примусово відкри&
вати їх в установленому порядку із залучен&
ням працівників органів внутрішніх справ,
опечатувати такі приміщення, арештовува&
ти, опечатувати та вилучати належне бор&
жникові майно, яке там перебуває та на яке
за законом можливо звернути стягнення; (п.
15 ч. 3 ст. 11 нового Закону);

— залучати до проведення або організації ви$
конавчих дій, у тому числі і на платній основі, за
рахунок авансового внеску стягувача, суб’єктів
господарювання (п. 19 ч. 3 ст. 11 нового Закону).
У колишній редакції мова йшла лише про при$
тягнення виключно на платній основі суб’єктів
господарювання, що мають відповідні ліцензії.

ЗМІНИ ДО ПРОЦЕДУРИ
ПРИМУСОВОГО СТЯГНЕННЯ
ОРГАНАМИ ДВС



Нові вимоги до виконавчого документа

Новою редакцією Закону передбачено і нові
вимоги до виконавчого документа, необхідні для
відкриття виконавчого провадження. До них,
зокрема, належать такі (ст. 18 нового Закону):

— у разі якщо рішення постановлено на ко$
ристь кількох позивачів або проти кількох від$
повідачів, а також якщо присуджене майно пере$
буває в кількох місцях, у виконавчому докумен$
ті вказується тільки один боржник і лише один
стягувач, при цьому також вказується, що рі$
шення виконується в якійсь частині або ж стяг$
нення проводиться солідарно.

Дане нововведення можна назвати цілком ло$
гічним, адже за відсутності таких вимог суди мо$
жуть видавати один виконавчий лист про стягнен$
ня присудженого з декількох відповідачів або ж
кільком стягувачам один виконавчий лист на всіх;

— виконавчий документ дійсний за умови, що він
скріплюється гербовою печаткою установи, якою
видано, у разі коли законодавством передбачено на$
явність такої гербової печатки у такої установи.

Якщо відносно документів, виданих судом, з
цього приводу немає ніяких питань, то стосовно
виконавчих документів, виданих іншими орга$
нами, наявність гербової печатки як умова дій$
сності виконавчого документа — безумовний
плюс у боротьбі зі зловживаннями і безпідстав$
ними претензіями.

Важливо також відзначити, що ще однією
умовою відкриття виконавчого провадження на
підставі судового рішення є додаток до заяви
стягувача копій документів, що підтверджують
виконання ухвали суду про забезпечення позову
(за умови, що така ухвала судом виносилася).
Норма підпункту 3 п. 4 ст. 19 нового Закону є ім$
перативною, і щоб уникнути повернення вико$
навчого листа з відмовою відкрити виконавче
провадження всім зацікавленим особам необхід$
но буде її дотримуватися.

Нововведення у процедурі відкриття
виконавчого провадження

Зміни передбачають значне скорочення за$
гального строку пред’явлення виконавчих доку$
ментів до виконання. Так, якщо раніше для
пред’явлення виконавчих листів та інших судо$
вих документів до органів виконавчої служби
для забезпечення виконання судових рішень у
примусовому порядку для громадян та підпри$
ємств був встановлений 3$річний строк, то за

новою редакцією це вже 1 рік.
З цього не слід робити висновок, що виконав$

чі документи, видані більше одного року тому,
втрачають силу: в прикінцевих та перехідних
положеннях встановлено, що виконавчі доку&
менти, видані до набуття чинності закону,
пред’являються до виконання в строки,
встановлені на момент їх видачі.

Водночас, для пред’явлення виконавчих лис$
тів та інших судових документів, що стосуються
стягнення періодичних платежів (у справах про
стягнення аліментів, про відшкодування шкоди,
заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням
здоров’я, втратою годувальника тощо) можуть
бути пред’явлені для виконання протягом усьо$
го періоду, на який присуджені платежі.

Серед нововведень, внесених до процедури
відкриття виконавчого провадження, слід зазна$
чити, що стягувач отримав право у заяві про
відкриття провадження вказувати відомос&
ті, що можуть сприяти виконанню рішення,
наприклад, рахунки боржника, місцезнаход&
ження майна тощо (ст. 19 нового Закону).

Цією ж статтею встановлено, що при пред’яв$
ленні до виконання документів про конфіскацію
майна необхідно подавати копію протоколу опису
або вилучення майна, або довідку про те, що опис
не проводився, або про відсутність такого майна.

У разі пред’явлення до виконання виконавчо$
го документа, коли у справі застосовувалися за$
ходи щодо забезпечення позову, необхідно
пред’явити копії документів, що підтверджують
виконання ухвали суду про забезпечення позову.

Деякі нововведення у процедурі
виконання рішень

Перш за все, необхідно сказати, що згідно з
новим Законом покладено обов’язок протягом 3
днів письмово повідомити держвиконавця про
повне або часткове самостійне виконання рі$
шення боржником (ч. 5 ст. 12 нового Закону).

Важливим нововведенням є і те, що до 3 млн.
грн. зменшено суму боргу, що підлягає за підві$
домчістю виконання відділом примусового ви$
конання рішень управління ДВС у регіонах
(пункт 2 ч. 1 ст. 21 нового Закону). У колишній
редакції ця сума складала 5 млн. грн.

Відтепер при відкритті виконавчого провад$
ження держвиконавець може накласти арешт не
тільки на майно боржника, а й на його кошти
(раніше при відкритті провадження арешт нак$
ладався тільки на майно боржника).
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Відповідно до нового Закону, держвикона$
вець зобов’язаний розпочати примусове вико$
нання рішення на наступний робочий день після
закінчення терміну, наданого боржнику для са$
мостійного виконання рішення, якщо боржни$
ком не буде надано в ці терміни документально$
го підтвердження повного виконання рішення
(ч. 1 ст. 27 нового Закону).

За старого Закону, починаючи виконувати рі$
шення, держвиконавець повинен був особисто пе$
ресвідчитися, чи отримана боржником копія пос$
танови про відкриття виконавчого провадження і
чи здійснені ним дії з добровільного виконання рі$
шення у встановлені постановою терміни.

Зміни торкнулися грошової оцінки арешто$
ваного майна. Зокрема, згідно зі ст. 58 нового За$
кону ці зміни полягають у наступному:

— введено нове поняття «визначення вартості
майна», що проводиться держвиконавцем, тоді як
«оцінка майна» здійснюється суб’єктом оціноч$
ної діяльності — суб’єктом господарювання;

— сторони отримали право подати держвико$
навцю протягом 10 днів заперечення про результа$
ти визначення вартості майна або оцінки майна;
при цьому держвиконавець зобов’язаний призна$
чити рецензування звіту про оцінку майна з покла$
данням витрат на сторону, яка подала заперечення;

— повідомлення про результати визначення
вартості майна або оцінки майна відсилається
сторонам рекомендованим листом; результати
оцінки, а також рецензування звіту про оцінку
можуть бути оскаржені до суду;

— звіт про оцінку дійсний протягом 6 місяців,
після чого оцінка проводиться повторно.

Частиною 7 статті 52 Закону України «Про
виконавче провадження» також передбачається,
що в разі, коли сума, що підлягає стягненню за
виконавчим провадженням, не перевищує де&
сяти розмірів мінімальної заробітної плати,
звернення стягнення на єдине житло бор&
жника та земельну ділянку, на якій розташо&
вано це житло, не здійснюється. У такому ра$
зі державний виконавець зобов’язаний вжити
всіх заходів для виконання рішення за рахунок
іншого майна боржника.

Необхідно також звернути увагу на зміни в
порядку реалізації майна (ст. 62 нового Закону).
У нову редакцію повернена реалізація майна на
комісійних умовах, яка була передбачена в пер$
шій редакції цього Закону, але згодом це поло$
ження було з нього виключено.

Відтепер на комісійних умовах реалізуєть&
ся майно, вартість якого не перевищує 150

неоподатковуваних мінімумів доходів грома&
дян (НМДГ (2550 грн.)), товари побутового
вжитку, інше рухоме майно (якщо стягувач не
проти). Причому, на відміну від старої редакції
Закону, нова його редакція не передбачає реалі$
зацію майна через спеціалізовані організації, за$
лучені на конкурсній основі.

Новим Законом також встановлено, що якщо
майно не продано протягом 2 місяців, воно може
бути знижене у вартості протягом 10 днів, але не
більше ніж на 30 %. Повторна уцінка не повинна
перевищувати 50 % початкової вартості майна.

Нереалізоване майно буде передаватися стя$
гувачу в рахунок погашення боргу за первісною
вартістю.

Новели оскарження дій (бездіяльності)
держвиконавця

Новим законом боржника позбавили права
адміністративного оскарження рішень, дій або
бездіяльності державного виконавця (тобто ос$
карження в органах ДВС). За боржником збе$
реглося лише право судового оскарження.

Раніше, звертаючись зі скаргами практично
по всій вертикалі органів ДВС, боржник міг тяг$
нути час і відкладати термін примусового вико$
нання судового рішення в часі. Тепер же бор$
жник зможе оскаржити вищевказані дії або рі$
шення виключно в судовому порядку, і, що є
важливим, подача скарги до суду не буде призу$
пиняти примусове виконання рішення.

Стягувач і інші учасники виконавчого про$
вадження (крім боржника) можуть оскаржити
рішення, дії або бездіяльність посадових осіб
ДВС не лише начальнику відділу, якому безпо$
середньо підпорядкований держвиконавець, або
до суду, але і керівникові відповідного органу
ДВС вищого рівня (ст. 82 нового Закону).

При цьому право на оскарження до вищесто$
ящого органу ДВС (департамент ДВС) обмеже$
но таким:

— департамент ДВС розглядає виключно
скарги на рішення, дії або бездіяльність началь$
ників управлінь ДВС в регіонах;

— рішення, дії або бездіяльність держвиконавця
або іншої посадової особи ДВС можуть бути оскар$
жені керівництву ДВС (в тому числі до Департа$
менту ДВС), якщо їх оскарження передбачено цим
Законом (можливість оскарження керівнику від$
повідного органу ДВС вищого рівня передбачена
тільки частинами 1 і 3 ст. 82 нового Закону).

Слід особливо звернути увагу на те, що пода$



ча скарги на дії або бездіяльність держвиконав$
ця відтепер не є підставою для призупинення
виконавчого провадження.

Виконавчий збір

Безумовно, подорожчали послуги державної
виконавчої служби щодо примусового стягнення.
Мається на увазі збільшення виконавчого збору.

По$перше, якщо раніше виконавчий збір стя$
гувався в розмірі 10 % від фактично стягненої су$
ми боргу або вартості майна, то після вступу в си$
лу нового Закону будуть стягуватися ті ж 10 %,
але вже від суми, яка підлягає стягненню, або вар$
тості майна, яке має бути стягнено згідно з вико$
навчими документами (ст. 28 нового Закону).

По$друге, нововведеннями передбачено збіль$
шення розміру виконавчого збору, тобто суми
коштів, яка стягується з боржника в разі невико$
нання ним рішення в добровільному порядку,
крім випадків, коли цей збір згідно із законом не
стягується. Так, для боржників фізичних осіб
(громадян) та юридичних осіб (підприємств, ус$
танов, організацій) — за невиконання рішення не$
майнового характеру в добровільному порядку
сума виконавчого збору встановлені такі:

1) для фізичних осіб$боржників — 40 НМДГ
(680 гривень);

2) для юридичних осіб$боржників — 80
НМДГ (1360 гривень).

Раніше ці суми були відповідно 20 та 50 нео$
податковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідальність боржника

Новою редакцією Закону
«Про виконавче провадження»
посилена відповідальність за не$
виконання рішень про вчинення
певних дій та рішень судів про
поновлення на роботі. Відтепер
за такі дії/бездіяльність при по$
новленні на роботі працівника
(наприклад, коли є рішення суду
про поновлення на роботі, яке
набрало законної сили, але робо$
тодавець його не виконує добро$
вільно) для боржника — фізичної
особи встановлено штраф від 10
до 20 НМДГ. А боржника — поса$
дову особу можна буде оштрафу$
вати на суму від 20 до 40 НМДГ.

Ці нововведення мають суттєво

дисциплінувати боржників, а також ефективно за$
хищатимуть незаконно звільнених з роботи, спри$
яючи вчасному їх поновленню на роботі. Крім того,
змінами суттєво збільшений максимальний розмір
звернення стягнення на заробітну плату та інші до$
ходи боржника з двох мінімальних заробітних плат
до трьох мінімальних заробітних плат.

По$третє, змінами до законодавства більш де$
тально було врегульовано притягнення боржників,
які заборгували виплату аліментів, до криміналь$
ної відповідальності. Зокрема, якщо заборгованість
за аліментами сукупно перевищує суму відповід$
них платежів за шість місяців, то державний вико$
навець звертається до правоохоронних органів з
поданням (повідомленням) про притягнення бор$
жника до кримінальної відповідальності за злісне
ухилення від сплати аліментів. Раніше такої норми
в Законі України «Про виконавче провадження» не
було, що давало держвиконавцям простір для мані$
пуляцій або «наполегливих» прохань до стягувачів
аліментів самим звертатися до правоохоронців з за$
явами про злочин. У цілому, на мою думку, новою
редакцією Закону «Про виконавче провадження»
удосконалено положення старого Закону, що, безу$
мовно, є позитивним моментом. Новий закон більш
чітко закріпив повноваження державних виконав$
ців, конкретизував багато інших положень, що, спо$
діваюсь, сприятиме поліпшенню ситуації в питанні
строків примусового виконання судових та інших
рішень.

Підготував Олег Новодворський, 
юрист НАКСУ
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