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XVIIІ ЗВІТНО ВИБОРНА
КОНФЕРЕНЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АСОЦІАЦІЇ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
УКРАЇНИ
26 травня 2011 року відбулася чергова
XVIIІ Звітновиборна Конференція
Національної асоціації кредитних спілок
України. Участь у ній взяли делегати від
119ти кредитних спілок із 148 спілок —
членів НАКСУ.
Особливістю даної Конференції була відсут
ність на засіданні представників державної вла
ди, натомість було запрошено велику кількість
представників ЗМІ.
Конференція розпочалася зі звіту Ради
НАКСУ. Голова Ради Анатолій Занюк доповів
присутнім про роботу Ради протягом звітного
періоду, наголосивши на унікальній особливості
поточного етапу роботи асоціації: Рада НАКСУ,
провівши 8 засідань та 4 засідання Президії,
особливо глибоко і детально розглядала питання
про поточну ситуацію на ринку кредитних спі
лок. Апогеєм цієї діяльності було скликання у
грудні 2010 року розширеного позачергового за
сідання Ради НАКСУ в Києві, де були окреслені
невідкладні кроки, спрямовані на врегулювання
проблемних питань діяльності ринку кредитних
спілок України на сучасному етапі його розвитку,
що було закріплено у відповідному «Відкритому
зверненні кредитних спілок — членів НАКСУ до
керівництва держави, громадськості та ЗМІ».
Дане Звернення підписали керівники майже 90
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КС — членів НАКСУ, спілки яких об’єднують
майже 150 тисяч громадян України.
Далі Анатолій Занюк проінформував делега
тів конференції про ініціативу Ради НАКСУ
щодо необхідності внесення коректив до Стату
ту НАКСУ за ініціативою членів Асоціації.
Виступ Голови Ради НАКСУ завершила ін
формація про статистику щодо динаміки членс
тва та бюджетного процесу Асоціації.
Ірина Боголюбова, голова Наглядового коміте
ту НАКСУ, доповіла учасникам Конференції про
діяльність НК. А також, користуючись нагодою,
голова НК нагадала присутнім про майбутні об
ласні конференції НАКСУ, які скликаються за
ініціативою кредитних спілок – членів НАКСУ
кожної області для обрання члена Ради НАКСУ
від цієї області, умови, за яких особа має право ба
лотуватися до керівного органу Асоціації та їх орі
єнтовний регламент.
Президент НАКСУ Петро Козинець, від імені
Виконавчої дирекції НАКСУ, у своєму звіті уза
гальнив підсумки минулорічної роботи Асоціації.
Петро Миколайович виділив три основних вик
лики, які постали перед кредитними спілками і
які спонукають Асоціацію до коректив стратегії
та тактики подолання наявних проблем. Попер
ше, це відсутність позитивних зрушень у близько
10ти кредитних спілок — членів НАКСУ, які в
кінці 2008 року опинились у дуже скрутному ста
новищі, що відбивається на загальній картині як
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Далі Президент НАКСУ зупинився на діяль
ності Держфінпослуг, виділивши головну проб
лему — відсутність ефективного діалогу регуля
тора з ринком, причому не з вини Асоціації, та
наголосив на незгоді в цілому з політикою, яку
проводить сьогодні ДФП по відношенню як до
проблемної частини ринку, так і, особливо, до
переважної його частини, яка працює сьогодні
стабільно та надійно.
Щодо подальшої стратегії Асоціації Петро
Козинець зазначив, що НАКСУ і надалі не схи
лятиметься до популізму, не збирається йти на
будьякі компроміси з будьякого приводу, не
планує займатись імітацією бурхливої діяльнос
ті, інформуючи громадськість про свої пропози
ції та зауваження, а планує і надалі займати
принципову позицію по стратегічних питаннях

та виконувати щоденну кропітку роботу в розрі
зі кожної спілки. В іншому випадку рух кредит
них спілок може зайти в глухий кут.
Також Президент НАКСУ висловив подяку
лідерам кредитних спілок за небайдужу консолі
довану позицію та підтримку, зазначивши, що
якби такої консолідованості не бракувало й ін
шим професійним об’єднанням ринків фінансо
вих послуг, ситуація вже давно змінилася б на
краще.
Звіт Виконавчої дирекції містив інформацію
щодо пропагандистської роботи, консалтингової
та навчальної діяльності, участі фахівців
НАКСУ у кампанії переліцензування КС. За
вершила звітну доповідь інформація про міжна
родну співпрацю НАКСУ.
На завершення виступу Петро Миколайович
звернувся до представників засобів масової ін
формації, державних органів: «Лідери кредит
них спілок, стабільно працюючих на ринку вже
не один рік, а багато хто і більше 1015 років, як
ніхто інший зацікавлені у стабільному, надійно
му розвитку кредитних спілок і всього руху. Ко
жен із них більше любого чиновника будьякого
рангу та журналіста переймається вкладниками,
в т.ч. і тих, які постраждали від горекооперато
рів. Для них кредитні спілки — це не бізнес, як
дехто вважає, для них розбудова кредитнокоо
перативного руху — це спосіб служіння Україні
та її народу, а то й сенс життя». Президент
НАКСУ закликав владу, регулятора і тих, хто
дійсно, не на словах, а на ділі хоче виправити си
туацію, опиратися на кращий актив кредитної
кооперації у всіх своїх діях та рішеннях. Тільки
в цьому може бути реальна запорука для позбав
лення небанківського сектору від поодиноких
шахраїв та випадкових людей, тільки в цьому
може бути позитивний результат всіх реформ та
подальший рух вперед.

3

ЗВІТНО ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ НАКСУ

по показниках, так і по іміджу Асоціації. Подру
ге, це триваюча кампанія по дискредитації руху
КС у ЗМІ, громадських колах та деяких резонан
сних виступах окремих державних діячів на цю
тему. Потретє, сьогоднішня ситуація з держрегу
люванням діяльності кредитних спілок.
Також Президент НАКСУ доповів, як спра
цювали кредитні спілки — члени Асоціації ми
нулого року з огляду на вищеназвані виклики,
вказавши на посилення поляризації ситуації в
різних групах спілок. Із 148 КС — членів
НАКСУ без збитків закінчили 2010 рік 126 спі
лок (майже вдвічі більше, ніж у 2009 році), 13
кредитних спілок мають певні проблеми, які
виправляються, 9 кредитних спілок залишають
ся в критичному стані, впливаючи на статистику
в цілому.
В контексті сприяння НАКСУ стабілізації ді
яльності кредитних спілок в доповіді було поін
формовано про роботу спеціальних фінансових
фондів НАКСУ.

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
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Катерина
Калустова,
Віцепрезидент
НАКСУ, виступила перед учасниками засідання
з коментарями до фінансового звіту Асоціації.
Під час обговорення звітних доповідей Мико
ла Тищенко, голова правління кредитної спілки
«Схід» висловив визнання позиції Виконавчої ди

рекції НАКСУ як представника кредитних спілок
за відстоювання їхніх інтересів перед державою та
підтримав пропозиції внесення змін у Статут
НАКСУ щодо необхідності зобов’язання спілок
відкривати всю фінансову та господарську інфор
мацію при перевірках з боку Асоціації. Виступаю
чий окремо зупинився на стосунках об’єднання з
державою, зокрема, безпосереднім регулятором,
торкнувся теми деградації юстиції, недосконалос
ті Податкового кодексу, позиції правоохоронних
органів і т. ін. та підтримав ідею консолідації рин
ку для вирішення існуючих проблем.
Володимир Науменко, голова правління кре
дитної спілки «КС «Товариство «Взаємний кре
дит» у своєму виступі, зокрема, відзначив пози

тивні зрушення в частині висвітленні діяльності
Виконавчої дирекції.
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Голова правління маріупольської КС «Кре
дитсталь», заступник голови Ради НАКСУ
Юрій Ковальов зупинився на деяких пунктах
звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування обставин та
причин сучасного стану справ в системі кредит
ної кооперації, висловив свою підтримку об’єд
нання учасників ринку через виконавчу дисцип
ліну та укріплення іміджу кредитних спілок в
рамках НАКСУ і торкнувся теми саморегулів
ної організації.

Далі учасники зборів перейшли до дообрання
нових членів Наглядового комітету НАКСУ. За
результатами голосування до складу Комітету
увійшли: Оксана Булаєнко, Анатолій Олійник,
Данія Дзядига. Разом із новообраними членами
у комітеті продовжать виконувати свої обов’яз
ки Ірина Боголюбова, Володимир Науменко,
Володимир Тарновецький, Тетяна Савченко.
Наступним питанням порядку денного було
прийняття змін до Статуту НАКСУ про обов’яз
кове розкриття всієї фінансової та господарської
інформації при перевірках з боку Асоціації, обран
ня членів Ради обласними конференціями кредит
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ловні аспекти необхідних змін в законодавс
тві про кредитні спілки в контексті підготов
ки до розгляду у другому читанні проекту За
кону України № 2256 про внесення змін до
деяких законодавчих актів України з питань
діяльності системи кредитної кооперації та
ряду інших законодавчих ініціатив з цього
приводу.
Засідання круглого столу вела Віцепрези
дент НАКСУ Людмила Кравченко, яка на по
чатку дискусії ознайомила учасників з остан
німи новаціями у профільному законодавстві
та позицією Виконавчої дирекції НАКСУ по
ряду окремих питань. Обговорення даної те
матики буде продовжено в дистанційному ре
жимі.

РЕЗОЛЮЦІЯXVІІІЗВІТНО-ВИБОРНОЇКОНФЕРЕНЦІЇНАКСУ
м.Київ

26травня2011ро$%

1.Діяльність Ради НАКСУ за звітний період визнати задовільною.
2.Діяльність Налядовоо омітет НАКСУ за звітний період визнати задовільною.
3.Діяльність Вионавчої диреції НАКСУ визнати задовільною.
4.Конференція НАКСУ визнає за необхідне продовжити співпрацю з оранами державної
влади з метою збереження редитних спіло та забезпечення сприятливих мов для розвит
рин, влючаючи вдосоналення відповідноо заонодавства, передсім щодо
доопрацювання заонопроет "Про внесення змін до деяих заонодавчих атів Ураїни з
питань діяльності системи редитної ооперації" (реєстр. № 2256) із широим залченням до
йоо обоворення представниів редитних спіло, в том числі і в рамах Парламентсьих
слхань.
5.Конференція настійливо залиає держав в особі повноважених оранів влади
запровадити механізми здійснення цивілізованоо вивод з рин редитних спіло, яі є
неплатоспроможними та не можть повернти ошти владниам, з масимальним
рахванням інтересів останніх, і дорчає Раді і Вионавчій диреції НАКСУ продовжити
лобіювання цьоо питання та взяти ативн часть  виробленні необхідних механізмів.
6.З метою зняття соціальної напри з бо десятів тисяч ромадян Ураїни, переважно
пенсіонерів і представниів інших малозабезпечених верств населення, Конференція
наолошє на доцільності запровадження з бо держави механізмів омпенсації владів,
втрачених  неплатоспроможних редитних спілах, за мови обмеження сми цієї омпенсації
ожном з таих владниів 25 тисячами ривень з подальшим відшодванням зазначених
оштів за рахно наявних редитних портфелів та шляхом стянень з винних осіб.
7.Конференція НАКСУ дорчає Президії та Вионавчій диреції НАКСУ продовжити робот в
напрямі розв'язання існючих проблем щодо низьої ефетивності діяльності Державної
вионавчої слжби та підвищення її відповідальності за невионання сдових рішень.
8.Конференція НАКСУ визначає завдання щодо отримання НАКСУ статс СРО пріоритетним
завданням Ради та Вионавчої диреції НАКСУ.
9.Конференція НАКСУ вбачає за доцільне розробити і затвердити рішенням Ради Асоціації
Прорам дій НАКСУ.
10.Конференція НАКСУ в черовий раз наолошє на необхідності свороо дотримання
редитними спілами  своїй роботі ооперативних, моральних, етичних та професійних
принципів, а таож підтверджє отовність до співпраці з сіма представницьими
об'єднаннями редитних спіло на принципах пріоритетності інтересів КС, онсолідації
лобістсьих зсиль та добросовісної онренції  наданні сервісних та онсалтинових посл.
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них спілок — членів НАКСУ, виконання всіх вста
новлених в НАКСУ правил режиму безпеки щодо
обігу, використання та зберігання інформації з об
меженим доступом, стосовно назви, місцезнаход
ження та юридичного статусу НАКСУ.
Завершувало Звітновиборну Конференцію
НАКСУ нагородження кооператорів Почесни
ми грамотами в окремих номінаціях.
За підсумками роботи Конференції було
прийнято резолюцію (додається).
Обговорення нагальних питань кредитної ко
операції було продовжено наступного дня. У ма
льовничому місці на березі Десни поблизу Киє
ва, у конференцзалі пансіонату відбулося засі
дання круглого столу «без краваток».
Учасники круглого столу обговорили го
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РІЧНИЙ ЗВІТ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АСОЦІАЦІЇ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
УКРАЇНИ
ЗВІТ РАДИ НАКСУ НА
XVІII ЗВІТНО
ВИБОРНІЙ
КОНФЕРЕНЦІЇ НАКСУ
Шановні колеги!
На протязі звітного періоду – 2010 року та
протягом поточного 2011 року Рада НАКСУ
працювала у складі 21 члена Ради і провела 8 за
сідань. За цей же час відбулося й 4 засідання
Президії НАКСУ, а загальна кількість розгляну
тих Радою та Президією НАКСУ питань сягну
ла максимальної кількості – понад 40.
Як завжди, на постійній основі розглядалися
питання, віднесені Статутом НАКСУ до компе
тенції Ради та Президії НАКСУ. Йдеться про
заслуховування та розгляд звітів Виконавчої ди
рекції, інформації про хід виконання бюджету
НАКСУ, обговорення та затвердження бюджету
на 2011 рік, прийом кредитних спілок до
НАКСУ та припинення членства.
Щодо інших питань, що стояли перед Радою,
передусім не можна не звернути увагу на уні
кальну особливість звітного та поточного періо
дів – на половині засідань Ради НАКСУ деталь
но і глибоко розглядалося питання «Про поточ
ну ситуацію на ринку кредитних спілок». І це є
абсолютний рекорд за всі роки існування
НАКСУ, яка є майже ровесницею кредитнокоо
перативного руху в Україні. Причому, аспекти
обговорень стосувалися проведення з ВАКС
двосторонніх консультацій та координації зу
силь, направлених на вироблення плану спіль
них дій по врегулюванню взаємовідносин ринку
кредитних спілок з ДФП, особливо в питанні
переліцензування, нормотворчої діяльності
Держфінпослуг, яка, на жаль, зазвичай відбува
ється без врахування позиції ринку, відсутності
позитивних зрушень у проблемних спілках та
посилення адміністративного тиску з боку регу
лятора щодо здорової частини ринку тощо.
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Квінтесенцією діяльності Ради НАКСУ в
цьому напрямі стало скликання її розширеного
засідання, яке відбулося в Києві 21 грудня 2010
року. Адже питання щодо позиції кредитних спі
лок – членів НАКСУ та, відповідно, самої Асо
ціації за існуючих обставин вимагало негайного
і конкретного вирішення, оскільки всі шляхи
безболісного для ринку врегулювання питань
між кредитними спілками та Держфінпослуг, як
головним визначальним фактором впливу на ді
яльність КС, було використано.
Отже, в ході цього розширеного засідання бу
ли в черговий раз зазначені найважливіші стра
тегічні та тактичні цілі, які мають бути досягну
ті для забезпечення нормалізації загальної ситу
ації на ринку кредитних спілок. Серед стратегіч
них – ухвалення адекватної Концепції розвитку
системи кредитної кооперації в Україні, ство
рення державної системи підтримки кредитно
кооперативного сектору економіки, включаючи
запровадження програм фінансової підтримки
кредитних спілок та захисту фінансових інтере
сів їх вкладників. Щодо тактичних цілей було
наголошено на необхідності:
• усунення штучних перешкод в діяльності
стабільно працюючих КС,
• запровадження справедливої та такої, що
відповідає сучасним реаліям, системи оцінки їх
фінансового стану,
• врегулювання проблем, пов’язаних з фун
кціонуванням Державного реєстру фінансових
установ та ліцензуванням нормально працюю
чих кредитних спілок.
Після широкого обговорення учасники засі
дання одноголосно затвердили «Відкрите звер
нення кредитних спілок — членів НАКСУ до
керівництва держави, громадськості та ЗМІ»,
яке було підтримано представниками 85 кре
дитних спілок і чітко визначило наступні не
відкладні кроки, спрямовані на врегулювання
проблемних питань діяльності ринку кредит
них спілок України на сучасному етапі його
розвитку. А саме:
1. Забезпечення сприяння розвитку кла
сичної частини ринку кредитних спілок з боку
держави.
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тою підтримки їхньої ліквідності та відновлення
платоспроможності.
Також у Зверненні вкотре було зазначено про
те, що понад 80 % від загальної кількості кредит
них спілок України сьогодні працюють стабіль
но та ефективно. Зокрема, серед 150ти кредит
них спілок – членів НАКСУ (а це четверта час
тина ринку) всього 11 зіткнулися зі значними
труднощами. Причому, у більшості випадків
кредитні спілки продовжують залишатися чи не
єдиним джерелом мікрофінансових послуг для
громадян України, демонструють зростання
членства та фінансових показників.
В той же час, не припиняючи спроб донести
нагальні питання і проблеми руху кредитних
спілок України до вищих щаблів української
влади, Рада НАКСУ вважає за необхідне суттє
во посилити діяльність, спрямовану на підви
щення якісного рівня кредитних спілок – членів
Асоціації через запровадження внутрішньосис
темного аудиту. Ця ідея неодноразово обговорю
валася протягом останніх років. Причому, кожен
раз – за ініціативи саме членів НАКСУ. Тому є
пропозиція врахувати цю потребу і внести від
повідні зміни до Статуту НАКСУ. Зокрема, про
понується доповнити:
1) Статтю 10 „Обов’язки членів НАКСУ” під
пунктом ґ) у наступній редакції:
„ґ) надавати уповноваженим рішенням Ради
НАКСУ представникам НАКСУ безперешкод
ний доступ у приміщення та до документів кре
дитної спілки – члена НАКСУ, включаючи про
токоли засідань її органів управління, Статут та
внутрішні положення, накази (розпорядження),
документи, що стосуються фінансової та госпо
дарської діяльності, програмного забезпечення
та електронної бази даних, а також всіх видів
звітності за місцезнаходженням як головного
офісу кредитної спілки, так і її відокремлених
підрозділів”;
2) пункт 16.2. „Рада НАКСУ” після пункту о)
підпунктом п) у наступній редакції:
„п) приймає рішення про здійснення виїзних
перевірок діяльності кредитних спілок – членів
НАКСУ за місцезнаходженням як головного
офісу кредитної спілки, так і її відокремлених
підрозділів”
з подальшою зміною літери діючого підпун
кту п) на літеру р);
3) пункт 16.3 останнім абзацом, виклавши
цей пункт у наступній редакції:
„16.3. Члени Ради обираються обласними
конференціями кредитних спілок  членів
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2. Здійснення цивілізованого виводу з рин
ку кредитних спілок, які не можуть повернути
кошти вкладникам, з максимальним врахуван
ням інтересів останніх.
3. В рамках адміністративної реформи не
відкладно впорядкувати ситуацію, що склалася
навколо профільного регулятора кредитних спі
лок, оскільки система державного регулювання,
контролю та нагляду за діяльністю кредитних
спілок потребує істотних змін. При цьому, щодо
державного регулятора має бути:
• забезпечено належне фінансування за
рахунок коштів державного бюджету України,
• забезпечено кадрове підсилення та зміц
нення за рахунок високопрофесійних працівників,
• вироблено критерії оцінки ефективності
його діяльності,
• забезпечено пріоритетність в діяльності
функції регулювання, сприяння розвитку ринку
та захисту прав споживачів над функціями фор
мального контролю,
• передбачено пряму відповідальність ке
рівництва та працівників за розвиток ринку та
його фінансову стабільність,
• забезпечено можливість функціонуван
ня механізму фінансової підтримки ринку кре
дитних спілок за рахунок державних коштів.
4. З метою зняття соціальної напруги з
боку десятків тисяч громадян України, пере
важно пенсіонерів і представників інших ма
лозабезпечених верств населення, доцільно
запровадити механізм компенсації з боку дер
жави вкладів громадян, втрачених у непла
тоспроможних кредитних спілках, за умови
обмеження суми цієї компенсації кожному з
таких вкладників 25 тисячами гривень з по
дальшим відшкодуванням зазначених коштів
за рахунок наявних кредитних портфелів та
шляхом стягнень з винних осіб.
5. Підвищити відповідальність Державної
виконавчої служби за невиконання судових рі
шень.
6. Вирішити питання гарантування вкладів
членів кредитних спілок.
7. Доопрацювати урядовий законопроект
«Про внесення змін до деяких законодавчих ак
тів України з питань діяльності системи кредит
ної кооперації» (реєстр. № 2256) із широким за
лученням до його обговорення представників
ринку кредитних спілок, в тому числі і в рамках
Парламентських слухань.
8. Забезпечити доступ кредитних спілок до
механізмів рефінансування з боку держави з ме
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НАКСУ терміном на два роки. Член Ради не мо
же обиратися більше ніж два терміни підряд.
При цьому, голосування на обласних конферен
ціях кредитних спілок  членів НАКСУ здій
снюється за принципом: 1 кредитна спілка 
один голос. Рішення обласної конференції кре
дитних спілок – членів НАКСУ приймаються
простою більшістю голосів. Члени Ради мо
жуть достроково відкликатися позачерговими
обласними конференціями за рішенням 2/3 їх
делегатів.
Кількість голосів, якими наділений член Ра
ди, встановлюється згідно з категоріями, визна
ченими на основі затверджених Конференцією
НАКСУ критеріїв.
Всі члени Ради працюють на громадських за
садах, але їм відшкодовуються витрати, пов’яза
ні зі здійсненням їх повноважень та обов’язків у
Раді.
Члени Ради НАКСУ зобов’язані виконувати
всі встановлені в НАКСУ правила режиму без
пеки щодо обігу, використання та збереження
інформації з обмеженим доступом, не розголо
шувати конфіденційну інформацію, а також
персональні дані осіб, що стали їм відомими у
зв’язку із виконанням функцій члена Ради
НАКСУ, а також не використовувати такі ін
формацію та персональні дані в особистих інте
ресах та/або інтересах третіх осіб”.
Принагідно пропонується внести зміни й до
Статей 1, 3 та п. 4.1 Статті 4, виклавши їх у від
повідних редакціях, а саме:
„Стаття 1. Назва об’єднання.
НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ КРЕДИТ
НИХ СПІЛОК УКРАЇНИ (далі НАКСУ) є все
українською неприбутковою асоціацією кредит
них спілок, діяльність якої поширюється на те
риторію всієї України”.
„Стаття 3. Місцезнаходження НАКСУ.
Місцезнаходженням НАКСУ є: вул. Чорно
вола 25, офіс 49, м. Київ, Україна, 01135”.
„Стаття 4. Юридичний статус НАКСУ.
4.1. НАКСУ є непідприємницьким товарис
твом, яка здійснює господарську діяльність без
мети одержання прибутку (некомерційну гос
подарську діяльність) відповідно до Конститу
ції України, Цивільного кодексу України, За
конів України «Про кредитні спілки», «Про
фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг», інших законів і
нормативноправових актів України та цього
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Статуту”.
Серед інших питань, які стояли на порядку
денному Ради НАКСУ, слід зазначити питання
щодо рекомендування представників НАКСУ
для обрання до складу громадських рад, які
створюються при органах державної влади. Ад
же, не дивлячись на те, що впливовість таких
рад залишає бажати кращого, участь представ
ників НАКСУ у їх складі безперечно надає мож
ливість донесення потреб кредитних спілок та
відстоювання їх інтересів у відповідних держав
них органах. В результаті тепер НАКСУ пред
ставлена у двох громадських радах – при Мініс
терстві фінансів України та при Держфінмоніто
рингу. На жаль, спроба представників як
НАКСУ, так і цілого ринку кредитних спілок
увійти до складу громадської ради при Дер
жфінпослуг виявилася невдалою і у майбутньо
му варто врахувати отриманий досвід щодо про
цесу формування таких рад шляхом забезпечен
ня суттєвого представництва кредитних спілок
на відповідних установчих зборах.
Як і у попередній звітний період, Рада
НАКСУ була змушена оперативно реагувати
на раптові негативні виклики. Йдеться про
вироблення позиції щодо членства в НАКСУ,
Стабілізаційному та інших фондах НАКСУ
кредитних спілок, стосовно яких виникає ре
альна загроза порушення справи про бан
крутство. При цьому слід зазначити, що роз
глянути це питання Раду НАКСУ спонукали
не умоглядні висновки, а звернення конкрет
ної кредитної спілки, яка була змушена про
сити про негайне повернення її внеску до ста
білізаційного фонду за умови збереження її
членства в НАКСУ. За результатами розгляду
цього звернення Радою НАКСУ було ухвале
но наступне рішення:
„У разі порушення провадження у справі про
банкрутство члена НАКСУ, такій кредитній
спілці за її заявою та після відповідного рішення
Ради НАКСУ повертається залишок її поворот
них внесків до Стабілізаційного та інших фондів
НАКСУ після відрахування її заборгованості
перед НАКСУ, в тому числі за сплатою обов’яз
кових членських внесків, за договірними зо
бов’язаннями, а також за сплатою додаткових
членських внесків відповідно до умов таких до
говорів (Положень). Також за рахунок коштів
поворотних внесків за заявою кредитної спілки
можуть погашатися її невиконані зобов’язання
перед Об’єднаною кредитною спілкою Націо
нальної асоціації кредитних спілок України
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Затвердженим Радою НАКСУ бюджетом на
2011 рік передбачено грошові надходження до
доходної частини бюджету у сумі 1 588 000 гри
вень (588 тисяч – надходження від обов’язко
вих членських внесків, 1 000 000 гривень – над
ходження від розміщення коштів на депозит
них рахунках та додаткових членських внесків)
за умови, що планового поповнення фінансо
вих фондів НАКСУ до бюджету не закладало
ся. При цьому, заплановані операційні витрати
становлять 1 587 661 гривень. Загалом же, по
відношенню до 2010 року, у 2011 році затвер
джено зменшення бюджету на 10 %, що зумов
лено принциповою позицією якомога довшого
утримання від підвищення існуючих розмірів
щоквартальних членських внесків відповідно
для кожної із категорій кредитних спілок –
членів НАКСУ. Зважаючи на це, Рада НАКСУ
в черговий раз звертається до всіх кредитних
спілок – членів НАКСУ із настійливим про
ханням щодо дотримання дисципліни сплати
членських внесків.
І на завершення, статистика щодо динамі
ки членства НАКСУ протягом періоду від
попередньої Конференції НАКСУ. За цей час
членство в НАКСУ набули 2 кредитні спілки,
а 4 припинили своє членство в Асоціації. В
зв’язку зі стабілізацією фінансового стану
ряду кредитних спілок було ухвалено рішен
ня про надання їм статусу члена НАКСУ за
мість спеціального статусу членства. Мова
йде про 6 кредитних спілок, а саме: КС «Цен
тральне кредитне товариство» м. Кіровоград,
КС «Друга Криворізька» м. Кривий Ріг, КС
«Ля Ріба» м. Сімферополь, АР Крим, КС
«ФІНКРЕДИТ» м. Біла Церква Київської
обл., КС «Експрес» м. ІваноФранківськ, КС
«ПАРТНЕРІНВЕСТ» м. Одеса.
Отже, сьогодні членами НАКСУ є 148 кре
дитних спілок, активи яких складають 679,824
мільйона гривень, а кількість членів становить
понад 452,5 тисячі осіб.
Шановні колеги! Цей рік є роком чергових
виборів членів Ради НАКСУ, тож дозвольте від
імені Ради НАКСУ подякувати всім вам та орга
нам управління НАКСУ за ефективну співпра
цю, оптимізм, ентузіазм і стійку відданість ідеа
лам кредитної кооперації! Бажаємо нашим нас
тупникам плідної роботи і отримання реальних
позитивних результатів, а всім кредитним спіл
кам — ефективної і продуктивної діяльності на
користь свого членства!
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(ОКС НАКСУ) та інфраструктурними підпри
ємствами НАКСУ. При цьому, повернення такій
кредитній спілці суми її поворотних членських
внесків до Стабілізаційного та інших фондів
НАКСУ не тягне за собою припинення її членс
тва в НАКСУ.”
Вважаємо, що ця постанова Ради НАКСУ на
практиці підтверджує вироблену роками корпо
ративну ідеологію нашої Асоціації щодо вико
ристання всіх і останньої можливостей для
розв’язання проблем окремого члена НАКСУ. І
впевнені, що її ніколи не буде змінено на інші іс
нуючі на нашому ринку принципи, на кшталт
«немає серед членства проблемної кредитної
спілки – немає проблеми».
Наприкінці, як і завжди, коротка інформація
щодо бюджетного процесу НАКСУ: за підсумка
ми 2010 року Рада ухвалила рішення про вико
нання бюджету НАКСУ в повному обсязі, а дос
товірність даних щодо фінансового стану
НАКСУ було підтверджено аудиторським вис
новком Аудиторської компанії “УПК – Аудит
ЛТД” (Свідоцтво АПУ № 2228 від 26.01.2001
року). При цьому, дохідна частина бюджету в
частині надходжень членських внесків та про
центних доходів була виконана на 92,33 % (590
912 гривень фактично проти 640 000 гривень
запланованих). Обсяг надходжень додаткових
членських внесків та процентних надходжень
від розміщення коштів НАКСУ в Об’єднаній
кредитній спілці НАКСУ та на депозитних ра
хунках в банках склав 83,88 % (943 665 гривень
фактично проти 1 125 000 гривень запланова
них). Також до складу доходів у 2010 році слід
додати непередбачені бюджетом доходи від кур
сової різниці в сумі 4 000 гривень. Таким чином,
фактичні бюджетні надходження склали 1
538 577 гривень при запланованих 1 765 000 гри
вень або на 12,83 % менше передбачених плано
вим бюджетом. Щодо фінансових фондів
НАКСУ, то при плануванні бюджету на 2010 рік
було взято до уваги загальне зниження активів
кредитних спілок – членів НАКСУ і, відповідно,
поповнення фінансових фондів НАКСУ не пе
редбачалося. При виконанні витратної частини
на понесення операційних витрат бюджет вико
нано на 94,25 % (за планом визначено 1 750 000
гривень, по факту витрачено 1 649 355 гривень).
Однак, зважаючи на те, що загальна сума витрат
на 110 777 гривень виявилася більшою, ніж от
римані у звітному році доходи, на вказану суму
було зменшено нерозподілений дохід поперед
ніх років.
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ЗВІТ НАГЛЯДОВОГО КОМІТЕТУ
НАКСУ НА XVІІI ЗВТНО ВИБОРНІЙ
КОНФЕРЕНЦІЇ НАКСУ
Наглядовий комітет у звітному періоді працював у наступному складі:
Ірина Боголюбова – голова Наглядового комітету;
Володимир Науменко – заступник голови Наглядового комітету;
Богдан Одуд  член Наглядового комітету;
Олена Холодьон – член Наглядового комітету;
Володимир Тарновецький – член Наглядового комітету;
Тетяна Савченко – член Наглядового комітету;
Оксана Булаєнко – секретар Наглядового комітету.
В цьому складі Наглядовим комітетом НАКСУ проводились засідання, на яких розглядалися пи
тання поточної діяльності НАКСУ у відповідності з компетенцією Наглядового комітету, визначеною
Статутом та Положенням.
Наглядовий комітет був представлений на всіх засіданнях Президії НАКСУ та Ради НАКСУ.
Предметом постійної уваги з боку Наглядового комітету були питання виконання та цільове ви
користання коштів бюджету НАКСУ, відповідності Статуту рішень Ради, Президії та Виконавчої
дирекції, вирішення кадрових питань, відповідності діяльності НАКСУ нагальним потребам кре
дитних спілок.
Наглядовий комітет НАКСУ здійснював постійний контроль за дотриманням в процесі прийняття
рішень Радою та Президією НАКСУ вимог щодо прозорості та виявлення конфлікту інтересів.
В рамках виконання домовленості з ВАКС про співпрацю голова Наглядового комітету Боголюбо
ва Ірина взяла участь у позачерговій конференції ВАКС, яка проходила у листопаді 2010 року.
У грудні 2010 року члени Наглядового комітету взяли участь у розширеному засіданні Ради
НАКСУ, на якому були зазначені найважливіші стратегічні та тактичні цілі, що мають бути досягнуті
для забезпечення нормалізації загальної ситуації на ринку кредитних спілок.
Користуючись нагодою, дозвольте нагадати, що протягом червня 2011 року мають відбутися облас
ні конференції НАКСУ, які скликаються за ініціативою кредитних спілок – членів НАКСУ кожної об
ласті для обрання члена Ради НАКСУ від цієї області.
Про дату та місце проведення обласних конференцій та їх орієнтовний порядок денний кредитні
спілки області, а також Президія, Наглядовий комітет та Виконавча Дирекція НАКСУ мають бути
письмово повідомлені відповідальним за організацію конференції за 10 днів до дня її проведення. В
конференції обов’язково бере участь в якості спостерігача без права втручання в хід проведення кон
ференції член Наглядового комітету НАКСУ або інша особа, ним уповноважена (в першу чергу пред
ставники Ради НАКСУ та Виконавчої дирекції за умови відсутності конфлікту інтересів). Для забез
печення якісного проведення обласних конференцій просимо вас не зволікати з наданням інформації
про призначення дат обласних конференцій.
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Для інформації повідомляємо про кількість кредитних спілок – членів НАКСУ у кожній області.

Область, місто
Iвано-Франiвсьа

Наглядовий комітет констатує, що про
тягом звітного періоду:

Кільість КС
10

АР Крим

8

м. Севастополь

5

Вiнницьа

2

Рівненсьа+Волинсьа

4

Донецьа

5

Дніпропетровсьа

5

Житомирсьа

1

Заарпатсьа

7

Запорізьа

4

Кіроворадсьа

6

Київсьа

8

м. Київ

15

Лансьа

15

Львівсьа

7

Миолаївсьа

3

Одесьа

6

Смсьа

3

Тернопільсьа

4

Харівсьа

6

Херсонсьа

1

Хмельницьа

4

Черасьа

4

Чернівецьа

7

Черніівсьа

8

– Рішення Ради, Президії та посадо
вих осіб Виконавчої Дирекції НАКСУ
відповідали вимогам чинного законодавс
тва, Статуту та внутрішнім положенням
НАКСУ, рішенням Конференції НАКСУ
та програмам розвитку НАКСУ, а рішення
посадових осіб Виконавчої дирекції не су
перечили рішенням Ради НАКСУ.
– Достовірність даних щодо фінансово
го стану НАКСУ було підтверджено ауди
торським висновком Аудиторської компа
нії “УПК – Аудит ЛТД”, яким визначено,
що «система обліку НАКСУ відповідає
її розміру, структурі і виду діяльності
та забезпечує належний збір і обробку
інформації, необхідної для складання
фінансової звітності. Наявна інформа
ція дає повне уявлення про реальний
склад активів та пасивів балансу
НАКСУ.
– Фінансова звітність Національної
асоціації кредитних спілок України
складена за дійсними даними бухгал
терського обліку відповідно до вимог
чинного законодавства і в усіх суттє
вих аспектах відображає фактичний
фінансовий стан НАКСУ станом на
31.12.2010 р. за результатами діяль
ності з 01.01.2010 р. по 31.12.2010 р.
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При цьому, згідно з Положенням про Раду НАКСУ, балотуватися в члени Ради мають право пред
ставники від кредитних спілок, які працюють не менше року та мають за Рейтинговою оцінкою фінан
совий стан не нижче «задовільно» (41 бал) за умови, що досвід діяльності у фінансових установах кан
дидата в члени Ради становить не менше 2х років. При цьому, перебування особи у трудових відно
синах з організаціями, що реалізують будьяку з українських та/або міжнародних програм та/або про
ектів з надання технічної та/або інвестиційної підтримки кредитним спілкам та НАКСУ, або перебу
вання у трудових відносинах з НАКСУ є безперечною підставою для заборони висування особи кан
дидатом для обрання до Ради НАКСУ. Член Ради не може обиратися більше ніж два строки підряд. В
областях, де є менше трьох КС – членів НАКСУ для обрання представників у Раду спілки можуть
об’єднуватися з кредитними спілками інших областей (проводити міжобласні конференції).
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ЗВІТ ВИКОНАВЧОЇ
ДИРЕКЦІЇ НАКСУ
НА XVIII ЗВІТНО
ВИБОРНІЙ
КОНФЕРЕНЦІЇ
НАКСУ
Шановні делегати конференції!
Вельмишановні гості!
Сьогодні ми підводимо підсумки роботи На
ціональної асоціації кредитних спілок України в
2010 році. За 17 років існування НАКСУ кожен
рік тією чи іншою мірою був особливим, зі свої
ми труднощами та перемогами. Сказати ж, що
2010 рік для НАКСУ був складним — це не ска
зати майже нічого. Дуже влучно з цього приводу
висловився один із активних учасників обгово
рення проблем на форумі сайту НАКСУ: «Було
б дуже дивним, якби стан НАКСУ був дуже доб
рим тоді, коли в багатьох спілках, що до неї вхо
дять, купа проблем». Десь приблизно так проз
вучала ця думка, яка в якійсь мірі відображає
стан справ у нашому русі. Ті виклики, які поста
ли перед усіма кредитними спілками в 2009
2010 роках і продовжуються в нинішньому році,
поставили перед вибором і Національну асоціа
цію щодо її позиції на сьогоднішньому етапі роз
витку в плані коректив стратегії та тактики по
долання наявних проблем.
Які ж виклики стоять перед нами сьогодні?
На нашу думку, головні серед них три, які так чи
інакше пов’язані між собою.
1. Близько 10 спілок — членів НАКСУ, що
займають по загальних активах та інших фінан
сових показниках десь четверту частину систе
ми НАКСУ, в кінці 2008 року опинились в дуже
скрутному становищі, і за 2 останні роки реаль
них позитивних зрушень в них майже не відбу
вається.
Зрозуміло, що причини такої ситуації різні і
шляхи виходу з неї теж не однакові. Але, я ду
маю, ви погодитесь зі мною, що виходом не мо
же бути просте рішення — виключити їх з асоці
ації і просто забути — ми мусимо працювати з
кожним окремим випадком.
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Те, що ситуація на всьому ринку поза
НАКСУ набагато складніша, ви розумієте, що
нас особливо не гріє, тому що громадськість ма
ло цікавить цей момент.
2. Два роки продовжується істерія в засобах
масової інформації, в громадських колах, серед
окремої частини державних діячів по дискреди
тації кредитнокооперативного руху. Майже ко
жен тиждень засоби масової інформації витяга
ють на світ чергову «бомбу» по кредитних спіл
ках, причому ми добре знаємо, що всі ті «бомби»
вибухнули ще в кінці 2008 — на початку 2009 ро
ку, а подається все так, буцімто це сталося сьо
годні. Причому, осколки ніхто прибирати не
збирається. І все це подається як майже найбіль
ша афера століття. Таке враження, що в нас не
має проблем в банку «Надра», в десятках інших
банків, куди вже вкинуто шалені мільярди дер
жавного рефінансування. Для цього ви можете
легко додати десятки так званих «елітацентрів»
майже у всіх великих містах України, той же
«Кінгз Кепітал» — все це втрати наших грома
дян, не зіставні з проблемами двохтрьох десят
ків тисяч вкладників всіх кредитних спілок.
І, нарешті, 3й виклик. Сьогоднішня ситуа
ція з державним регулюванням кредитних спі
лок. Мабуть, ви погодитесь з нами: таких
складних відносин ринку з ДФП в нас ще не
було. І справа не тільки в тому, що не з нашої
вини практично була провалена кампанія з пе
реліцензування кредитних спілок, що не мог
ло не вплинути на динаміку виходу ринку кре
дитних спілок з кризи. Не менше нас непоко
їть ситуація з нормотворчою діяльністю, з до
опрацюванням проекту Концепції розвитку
системи кредитної кооперації, заходів по по
доланню кризових явищ, просуванням змін до
законодавства, відсутність реальних кроків по
цивілізованому виведенню з ринку відверто
аферних кредитних спілок, які не один рік до
кризи тільки компрометували рух кредитних
спілок та лопнули як бульбашки в кінці 2008
року. Зрозуміло, що формальне виключення
таких спілок з державного реєстру (немає ор
ганізації — немає проблеми) жодної проблеми
не вирішує.
Як же спрацювали кредитні спілки — члени
НАКСУ в 2010 році на фоні цих трьох викли
ків перед ними? В додаткових матеріалах ви
можете ознайомитись із загальною динамікою
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пов’язані з виходом із НАКСУ декількох вели
ких спілок у зв’язку із складною фінансовою си
туацією, іншими словами, навіть ці втрати Стаб
фонду мали позитивний ефект — можливість от
римати спілкам додаткового фінансового ресур
су, який зберігся в НАКСУ і хоч якось зменшив
проблеми останнім.
Тепер безпосередньо щодо проблемних спі
лок в НАКСУ. Їх у складі НАКСУ 22 (приблиз
но 15 %). Із цих спілок, які закінчили фінансо
вий рік зі збитками, в 13 — збитки складають
менше одного мільйона і в багатьох з них вони
без проблем перекриваються резервним фондом
та РЗПВ.
В 9 спілках ситуація набагато складніша. На
їх долю припадає 50 млн. грн. збитків та 128 млн.
грн. прострочених кредитів при 143,5 млн. грн.
загального кредитного портфеля.
У звітному періоді Виконавча дирекція дуже
багато часу приділяла індивідуальній роботі з
проблемними спілками. Деякі позитивні зру
шення є, але ще дуже незначні. Причин дві: пер
ша — це в кращому випадку бездіяльність вико
навчої служби, пасивність правоохоронних ор
ганів та прокуратури. Друга — нерідко ігнору
вання керівництвом спілки рекомендацій
НАКСУ, а в окремих випадках і взагалі відсут
ність співпраці та приховування реальної карти
ни. В цьому плані Виконавча дирекція вважає за
доцільне підтримати пропозиції Ради НАКСУ
про внесення змін до Статуту НАКСУ, якими
зобов’язати спілки відкривати всю інформацію
при перевірках з боку Асоціації. Розуміємо, що
тим самим ми можемо втратити прихильність до
Асоціації окремих спілок та негативно вплинути
на її чисельність, але, на нашу думку, це краще,
ніж втрачати імідж, а інколи і ресурси фінансо
вих фондів НАКСУ.
Підсумовуючи питання роботи з проблемни
ми спілками, при всіх негараздах все таки слід
визнати, що, на відміну від ряду спілок — не чле
нів НАКСУ, на сьогодні в НАКСУ немає жодної
кредитівки, де ситуацію неможливо було б вип
равити. Тому хочемо сподіватися, що в поточно
му році нам спільними зусиллями вдасться зру
шити цю проблему. Тим більш це реально при
певних корективах державної політики по від
ношенню до кредитної кооперації. У звітному
періоді НАКСУ неодноразово зверталася до Ге
неральної Прокуратури, Комітету Верховної Ра
ди по боротьбі з корупцією, міністра юстиції та
керівництва Державної виконавчої служби з
конкретним аналізом ситуації та проханням про
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по всіх фінансових показниках, тому вважає
мо, що детально на них зупинятися необхід
ності немає. Хочу тільки підкреслити, що за
звітний рік відбувся невеликий ріст загальної
кількості активів всіх спілок, загального капі
талу, причому, в першу чергу за рахунок пайо
вого капіталу із зрозумілих для всіх причин.
Зріс також резервний капітал. Дещо покращи
лась ситуація із простроченими кредитами, із
формуванням РЗПВ та виконанням нормати
вів по цьому розділу.
При цьому, треба враховувати той факт, що за
2010 рік поляризація ситуації в різних групах
спілок ще більше посилилась. Із 148 КС — чле
нів НАКСУ без збитків закінчили 2010 рік 126
спілок (майже вдвічі більше, ніж у 2009 році). В
цій групі спілок (де зосереджено 73 % всіх акти
вів членів НАКСУ) ріст значно перевищує за
гальні показники. В цій переважній по кількості
групі спілок ріст за 2010 рік по всіх показниках
складає від 5 до 20 %.
В цьому контексті вважаємо за необхідне
коротко проінформувати про діяльність спеці
альних фінансових фондів НАКСУ. Не дивля
чись на певні проблеми і в цьому плані, в 2010
році всі фінансові програми НАКСУ в цілому
успішно працювали, що теж не могло не позна
читись у змінах на краще в самих кредитних
спілках.
У звітному році надано фінансової допомоги
спілкам:
— із фонду технічної допомоги — 10ти спіл
кам на суму майже 100 тис. грн., а загальна сума
коштів фонду зросла більш ніж на 10 %;
— із програми «Старт» допомогу отримали 12
кредитних спілок на суму 263 тис. грн.;
— зі Стабілізаційного фонду допомогу в
2010 р. отримали 8 кредитних спілок і на сьогод
ні додатковими коштами Стабфонду оперують
12 КС на загальну суму майже 1,2 млн. грн.
До цього переліку логічно додати й діяль
ність Об’єднаної кредитної спілки НАКСУ, яка
зараз виступає як досить активний чинник під
тримки ліквідності кредитних спілок та додат
ковим джерелом забезпечення необхідної дохід
ності.
За 2010 рік ОКС НАКСУ надано більше 100
кредитів 52 кредитним спілкам на загальну суму
понад 12,5 млн. гривень.
Причому, у випадку зі Стабфондом та Об’єд
наною кредитною спілкою такі показники забез
печені, не дивлячись на падіння їх загальних ак
тивів з відомих усім причин. Більшість з них
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сприяння. На превеликий жаль, результатив
ність цього ще бажає бути кращою. І перш за все
це стосується місцевих структурних підрозділів
даних органів.
Говорячи про сподівання на корективи дер
жавної політики щодо кредитної кооперації, на
першому місці, без сумніву, знаходиться діяль
ність ДФП. Головна проблема тут, на наш пог
ляд, — це відсутність ефективного діалогу регу
лятора з ринком, причому не по нашій вині. Не
можна сказати, що діалог взагалі не відбуваєть
ся. Була зустріч голови ДФП з керівниками кре
дитних спілок та асоціацій минулого року, був
круглий стіл керівництва ДФП з асоціаціями,
були засідання із заступниками голови ДФП,
проходили оперативні наради. Але здебільшого
це нагадує вислів «Мы посоветовались и я ре
шил!». Причому нерідко ринку стає відомо, що
«решил» через декілька місяців після самого рі
шення з інформації вищестоящих державних
органів.
З цієї трибуни ми хочемо ще раз офіційно за
явити, що ми не згодні в цілому з політикою, яку
проводить сьогодні Держфінпослуг по відно
шенню як до проблемної частини ринку, так і
особливо до переважної частини, яка працює
сьогодні стабільно та надійно.
Виходячи з даної ситуації, у звітному періоді
ми стали більш активно працювати з іншими
державними органами, щоб хоч якимось чином
впливати на ситуацію. Мова йде про Верховну
Раду, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів,
Міністерство юстиції та ін.
Красномовний приклад: в ході кампанії по
формуванню громадських рад при органах дер
жавної влади представники НАКСУ були об
рані до складу дорадчого органу Мінфіну та
Держфінмоніторингу і мають там вагомий
вплив. А от до складу громадської ради при
ДФП представники НАКСУ обрані не були
(хоч подавалося аж 2). До речі, до цього органу
після «таємного» голосування не обраний жо
ден представник руху кредитних спілок, як і
представники більшості інших ринків фінансо
вих послуг, які регулює ДФП. Якто кажуть,
коментарі зайві.
Національна асоціація може тільки вітати
зусилля керівництва ДФП по боротьбі з коруп
цією у своєму апараті — це дійсно дуже важли
во. Але нам здається не дуже ефективною в цьо
му плані офіційна заборона працівникам апара
ту Комісії спілкуватися з учасниками ринку. На
думку практично всіх учасників усіх небанків
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ських фінансових ринків, ця сувора вимога ма
ло сприяла досягненню благородної цілі. От як
би така заборона стосувалася численних умов
но афілійованих з ДФП структур, то, можливо,
ефект був би значно більший. З іншого боку, об
меження таких комунікацій при відомих проб
лемах з реєстром, спілкуванні в електронному
вигляді, неоднозначності дуже багатьох тлума
чень нормативної бази в самій Комісії нерідко
заводить спілки просто в глухий кут. Тільки
цим можна пояснити ситуацію, коли документи
на поновлення ліцензії повертаються спілці 58
разів, причому, кожний раз з новими зауважен
нями виключно по тексту документів. Риторич
не запитання: як це сприяє фінансовій стабілі
зації спілок? Як це сприяє боротьбі зі зловжи
ваннями в окремих спілках?? І в кінці кінців, як
це сприяє боротьбі з корупцією в самому регу
ляторі?
Я вже не говорю про дуже вагомі фінансові
витрати на такі «футбольні спектаклі», які теж
врешті решт лягають тягарем на тих же спожи
вачів фінансових послуг, якими так опікується
ДФП.
У звітному періоді Виконавча дирекція док
ладала чимало зусиль на виправлення даної си
туації, причому ті чи інші дії ми були вимушені
здійснювати оперативно, часом не чекаючи під
тримки керівних представницьких органів Асо
ціації, враховуючи термінову необхідність, а в
окремих випадках і свідомо через бажання не
перекладати відповідальність на всіх, враховую
чи можливі наслідки.
Тому нам сьогодні тим більш приємно кон
статувати той факт, що члени Ради та Нагля
дового комітету НАКСУ публічно заявили про
свою позицію та одностайно підтримали всі рі
шучі дії Виконавчої дирекції у цей складний
період. Таку ж позицію продемонстрували і лі
дери більше 80ти кредитних спілок — членів
НАКСУ, поставивши свої підписи під відпо
відним зверненням до керівництва держави. І
сьогодні ми висловлюємо щиру вдячність всім
за небайдужу консолідовану позицію та під
тримку.
Цей приклад надає нам впевненості та опти
мізму у своїх сподіваннях на майбутнє, на вели
ке майбутнє всього руху кредитних спілок.
Якби такою ж консолідованою була позиція
ще й наших колег із інших професійних об’єд
нань ринку, в т.ч. і не тільки ринку кредитних
спілок, ми без сумніву вже мали б сьогодні іншу
ситуацію на ринку. На превеликий жаль, так не
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Даний перелік можна було б продовжувати,
при цьому розуміючи, що цілий ряд проблем,
теж дуже важливих для ринку кредитних спі
лок, на жаль, все ще залишається невиріше
ним. Тому й надалі вважаємо за необхідне збе
регти гнучкість лобістської діяльності задля
збереження руху кредитних спілок. Але ні в
якому разі гнучкість не може бути безприн
ципною і не повинна зашкодити прозорості ро
боти та гласності.
З цього питання ми можемо доповісти де
легатам Конференції про те, що ми й надалі не
відмовились від функціонування форуму на
сайті НАКСУ, не дивлячись на те, що в диску
сіях на ньому дістається всім; не обмежували
доступ ні до одного розділу на сайті тільки
членством в НАКСУ, опублікували в журналі
динаміку фінансових показників всіх членів
НАКСУ, продовжуємо щоквартальну публіка
цію узагальненого аналізу фінансової звітнос
ті, ніколи не ховали і не ховаємо зараз фінан
сової звітності безпосередньо самої асоціації.
При цьому, не дивлячись на зрозумілі всім
певні складнощі у виконанні бюджету
НАКСУ, не підвищували і не плануємо на
2011 рік підвищення членських внесків, плату
за навчання, яке ми проводимо самостійно;
продовжуємо видавати та розповсюджувати
безкоштовно наш журнал «Бюлетень кредит
них спілок України» як серед членів НАКСУ,
так і серед всіх бажаючих; не займаємось заро
бітчанством при проведенні тих чи інших ма
сових заходів, не беремо додаткових коштів по
абсолютній більшості консалтингових послуг
для членів НАКСУ і т.д.
Тому нам інколи стає дивно і прикро, коли
всього цього не бачать чи роблять вигляд, що
не бачать, наші опоненти, в т.ч. і деякі міжна
родні проекти чи дослідники ринку. Але, на
жаль, часу на те, щоб у кожному випадку апе
лювати на всі факти необ’єктивності, у нас
практично не вистачає. Вважаємо, що Бог та іс
торія нас розсудять.
Щодо пропагандистської роботи в цілому, я
думаю, всі помітили, що за звітний період вона
значно активізувалась. Практично щоденно ви
маєте огляд фінансової преси, кількість висту
пів на телебаченні, радіо, присутність в друкова
них та електронних засобах масової інформації
виросла майже вдвічі. Ми розуміємо, що на фо
ні тієї істерії, що відбувається в деяких ЗМІ,
цього явно недостатньо. Але, на жаль, а може, на
щастя, ми не можемо змагатись з ними та їх фі
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відбувається. І це, як виявляється, абсолютно не
залежить від кількості підписаних договорів та
меморандумів про співпрацю та від красивих
епітетів у їх текстах.
Звісно, для НАКСУ, і, особливо, для Дирек
ції, було б, можливо, більш комфортним зали
шитись, якто кажуть, «при дворі» та йти на
будьякі компроміси з будьякого приводу або,
в гіршому випадку, просто піаритись про бур
хливу діяльність, інформуючи щоденно гро
мадськість про свої пропозиції та зауваження,
закриваючи очі на питання по суті та не дуже
переймаючись результативністю цього процесу.
Я не виключаю, що в такому разі членство в
НАКСУ було б, можливо, навіть більшим, ніж
сьогодні, адже бути в опозиції в Україні ніхто
не любить. Інше питання — що в такому випад
ку буде з рухом кредитних спілок через рік?
Відповідь зрозуміла всім.
Ми не будемо сьогодні перераховувати,
скільки звернень до керівних органів держави
було підготовлено та підписано від імені
НАКСУ (самостійно чи спільно з партнерами
по ринку), скільки зауважень та пропозицій
було надіслано до ДФП та інших органів вико
навчої влади. Про частину з них ми інформува
ли ринок, про частину ні. З цього приводу ми
маємо немало нарікань від кредитних спілок, в
т.ч. від членів Ради. Добре розуміємо обґрун
тування такої позиції, це логічні і правильні
зауваження. В той же час, практика поведінки
з цього питання в нинішніх умовах, перекона
ла нас у зворотньому. Тому ми дуже просимо
вас дозволити нам у найближчій перспективі і
надалі надавати таку інформацію дозовано, ви
ходячи із доцільності. Всетаки отримання ре
зультату сьогодні важливіше, ніж демонстра
ція конкретних кроків та сподівання на подяку
та нагороди героям.
Сьогодні ми можемо тільки доповісти, що в
кінцевому рахунку нова Концепція розвитку
системи кредитної кооперації, підготовлена
ДФП, 2 рази поверталася з Кабміну без роз
гляду, ідея платежів ринку у вищих коридорах
влади не пройшла, підняття ціни (офіційної!)
за ліцензію не відбулося, нововведення по фі
нансовій звітності перенесені, «афілійовані»
організації значно зменшили свої апетити, ро
зуміння у вищих коридорах доцільності тих чи
інших важливих змін в законодавстві, хоча і зі
складнощами, але рухається в правильному
напрямку, всі, кому було необхідно, обов’язко
ве навчання пройшли і свідоцтва отримали.
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нансовими ресурсами на таку антипропаганду.
Тому для нас залишається єдиний козир — це
об’єктивність інформації, принциповість пози
ції та безкомпромісність в оцінках — це єдине,
що приваблює засоби масової інформації, якщо
не брати до уваги пункт перший.
Консалтингова та навчальна діяльність. Як
вже говорилося вище, головне завдання перед на
ми полягало в допомозі у підготовці та експерти
зі документів з переліцензування діяльності КС.
У звітному періоді ліцензії закінчились у 66ти
кредитних спілок, через Виконавчу дирекцію
проходили документи 48ми спілок. Отримало
ліцензії з них — 23. Причому документи поверта
лися з ДФП та доопрацьовувались: 2 рази — 12
ти спілок, три рази — 10ти спілок, більше чоти
рьох разів (окремі по 68) — 7 кредитних спілок.
Іншими словами, обсяг планованих витрат часу
був перевиконаний в три рази, а кінцевий резуль
тат не сягає і 50 %. Причому, скажемо відверто,
цей результат значною мірою був досягнутий не
завдяки зусиллям НАКСУ. Ось така прикра та
сумна статистика. Відповіді на питання «чому?»,
я думаю, всім відомі.
Зараз ми супроводжуємо 2 судових позови до
ДФП з цього приводу. Відчуваємо, що результа
ти якщо й будуть, то не скоро.
За звітний період сервісними структурами
НАКСУ було підготовлено та проведено самос
тійно 7 семінарів із загальною аудиторією слу
хачів близько 250 керівників та спеціалістів
КС, 260 працівників пройшло навчання по
обов’язкових програмах ДФП та Держфінмоні
торингу при консультуванні та супроводженні
цього складного в останній час процесу струк
турами НАКСУ. Готується традиційний вели
кий семінар в м. Севастополь на червень цього
року. Ви чудово розумієте, що й на цьому нап
рямку є проблеми з огляду на фінансову спро
можність кредитних спілок, особливо після то
го як затрати по обов’язковому навчанню зрос
ли в 4 рази.
Щодо міжнародної співпраці. НАКСУ і сьо
годні залишається єдиним представником руху
кредитних спілок України у Всесвітній Раді кре
дитних спілок (WOCCU), дисципліновано
сплачуючи досить поважні членські внески та
щорічно формуючи делегацію від України на
Світові форуми. Навіть в цьому році в м. Глазго
(Шотландія) Україну буде представляти делега
ція з більше 20 осіб на чолі з Віцепрезидентом
НАКСУ Людмилою Кравченко. Ми є активни
ми членами Української світової кооперативної
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Ради, яка останні 2 роки значно активізувала
свою діяльність, в тому числі і завдяки нашим
ініціативам.
Співпрацюємо також з рухами кредитних
спілок країнсусідів. Іншими словами, рух кре
дитних спілок України та НАКСУ на світовому
рівні досить поважно представлений, не дивля
чись на певне гальмування розвитку.
Закінчуючи звітну доповідь Виконавчої ди
рекції, ми хочемо ще раз подякувати Раді
НАКСУ, Наглядовому комітету за дуже конс
труктивну співпрацю у звітному періоді та гро
мадянську позицію, всім членам Національної
асоціації за підтримку, яку ми постійно відчу
ваємо, за в цілому досить високу дисципліну у
виконанні своїх статутних обов’язків, і саме го
ловне, за самовіддану роботу, послідовність,
оптимізм та стійкість в ці нелегкі часи. Ваша
стабільна та послідовна робота, надійність —
без перебільшення є кращою рекламою кредит
нокооперативного руху та чесного служіння
громаді і всій Україні.
Хочу звернутись з цієї трибуни до представ
ників засобів масової інформації, до державних
органів із беззаперечними переконанням. Ліде
ри кредитних спілок, стабільно працюючих на
ринку вже не один рік, а багато хто і більше 10
15 років, як ніхто інший зацікавлені у стабільно
му, надійному розвитку кредитних спілок і всьо
го руху. Кожен із них більше любого чиновника
будьякого рангу та журналіста переживає за
вкладників, в т.ч. і тих, які постраждали від горе
кооператорів. Для них кредитні спілки — це не
бізнес, як дехто вважає, для них розбудова кре
дитнокооперативного руху в Україні — це спо
сіб служіння Україні та її народу, а то й сенс жит
тя. Тому ми закликаємо владу, регулятора і тих,
хто дійсно, не на словах, хоче виправити ситуа
цію, опиратися на кращий актив кредитної коо
перації у всіх своїх діях та рішеннях. Тільки в
цьому може бути реальна запорука для позбав
лення небанківського сектору від поодиноких
шахраїв та випадкових людей, тільки в цьому
може бути позитивний результат всіх реформ та
подальший рух вперед. А що результати будуть і
рух вперед буде, у нас сумнівів немає.
Дякую за увагу!
Президент НАКСУ

Петро Козинець
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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ОКС НАКСУ

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ОБ'ЄДНАНОЇ
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ НАКСУ
26 травня 2011 року у Києві пройшли
загальні збори Об’єднаної кредитної
спілки Національної асоціації кредитних
спілок України.
Станом на 1 січня 2011 року загальна чисель
ність членів ОКС НАКСУ складала 91 кредитну
спілку. Порядок денний зборів, окрім заслухову
вання та затвердження звітів органів управлін
ня, затвердження річної звітності та результатів
діяльності ОКС НАКСУ за 2010 рік, ознайом
лення з бюджетом на 2011 фінансовий рік, виз
начення незалежного аудитора (аудиторської
фірми) для підтвердження достовірності і пов
ноти річної звітності ОКС НАКСУ за 2011 фі
нансовий рік, містив питання щодо затверджен
ня змін до Статуту ОКС НАКСУ, Порядку роз
поділу доходу та покриття збитків в ОКС НАК
СУ та затвердження у новій редакції положень
про органи управління. Також розглядалися пи
тання про виключення членів ОКС НАКСУ та
обрання членів спостережної ради і ревізійної
комісії.
Після затвердження порядку денного засі
дання Голова правління ОКС НАКСУ Людмила
Кравченко доповіла присутнім про діяльність
ОКС НАКСУ у 2010 році.
Зокрема було констатовано, що темпи зни
ження активів ОКС НАКСУ у 2010 році упо
вільнилися. Причому, у другій половині звітно
го періоду домінувала пропозиція коштів з боку
членів ОКС НАКСУ, що зумовило зниження

попиту на кредитні ресурси і відповідне змен
шення обсягів кредитування. При цьому, основ
ним джерелом фінансових ресурсів ОКС
НАКСУ залишається її капітал, загальний обсяг
якого зменшився симетрично до зниження ак
тивів за умови відсутності поточних збитків та
збереження розміру резервного капіталу. При
цьому, обов’язковий капітал, як завжди, продов
жує залишатися основною складовою капіталу.
В той же час, з боку Правління здійснювався
постійний контроль щодо структури і обсягу ре
гулятивного капіталу, який є основою для забез
печення надійності ОКС НАКСУ. Регулятивний
капітал є ключовим показником, який відобра
жає фінансовий стан кредитної спілки. Приємно
те, що обсяг регулятивного капіталу фактично не
зазнає коливань у бік зменшення. З огляду на
співвідношення між регулятивним капіталом,
активами, зваженими за ступенем ризику, та ак
тивами, слід зазначити, що станом на 31.12.2010
року обсяг регулятивного капіталу перевищив
розмір активів, зважених за ступенем ризику, і
майже зрівнявся з сумою активів. Можна сказа
ти, що діяльність ОКС НАКСУ забезпечена усі
ма необхідними капіталом і резервами.
Щодо процентної політики ОКС НАКСУ бу
ло продовжено лінію, затверджену у 2009 році:
для кредитних спілок, які не порушували дис
ципліну платежів за отриманими кредитами, про
центна ставка залишається на рівні 19 % річних.
Звітуючи про роботу Правління ОКС
НАКСУ, Людмила Кравченко наголосила, що го
ловними напрямками діяльності протягом звіт
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ного періоду залишалося забезпечення задово
лення потреб членів ОКС НАКСУ в кредитних
ресурсах та забезпечення необхідної доходності
тимчасово вільних коштів членів ОКС НАКСУ,
які залучалися у формі кредитів. На виконання
рішень кредитного комітету протягом 2010 року
було надано 108 кредитів (на 38 менше, ніж у
2009 році) та відкрито кредитних ліній на загаль
ну суму 12 430 300 гривень (у порівнянні з мину
лорічними 17 694 700 гривнями).
В частині контролю за простроченістю Прав
ління ОКС НАКСУ постійно відслідковувало її
покриття сформованими резервами та пайовим
капіталом. Причому, з метою проведення аналі
зу, використовувалися створені РЗПВ та резер
вний капітал, а також показники обов’язкового
пайового капіталу, який сформовано лише кре
дитними спілками, що припустилися порушень
режиму сплати кредитів, отриманих в ОКС
НАКСУ. Всі прострочені кредити в повному об
сязі покриваються за рахунок резервів та
обов’язкових пайових внесків кредитних спі
локборжників, кількість яких знизилася з 15ти
станом на 30.06.2010 року до 11ти станом на
31.03.2011 року, а коефіцієнт платоспроможнос
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ті станом на 31.12.2010 року досяг свого макси
муму у розмірі 102,5 %.
В той же час, продовжується діяльність,
спрямована на стягнення простроченої заборго
ваності, в тому числі і в судовому порядку.
Крім вищезазначених напрямів діяльності
колективом ОКС НАКСУ проводилася постій
на робота в частині розробки проектів внутріш
ніх документів.
В цілому, Правління ОКС НАКСУ керувало
ся у своїй діяльності законодавством України,
внутрішніми положеннями, рішеннями спосте
режної ради та кредитного комітету, ефективно
співпрацюючи з усіма членами зазначених орга
нів управління та отримуючи від них дієву під
тримку. При цьому, аналізуючи загальний фі
нансовий стан ОКС НАКСУ, можна сказати, що
усі процеси, які відбуваються в Об’єднаній кре
дитній спілці, абсолютно віддзеркалюють ситуа
цію в кредитних спілках, що входять до її скла
ду, а фінансовий стан і результативність діяль
ності ОКС НАКСУ безпосередньо залежить від

успішності діяльності кредитних спілок — чле
нів ОКС НАКСУ та зацікавленості у співпраці з
боку їх керівництва.
Висновок ревізійної комісії підтвердив, що
протягом 2010 року уся діяльність ОКС
НАКСУ відбувалась у відповідності до законо
давства, звітні дані є достовірними, а звітність
підтверджено аудиторським висновком.
Після заслуховування звітів учасники загаль
них зборів затвердили звіти спостережної ради,
правління, кредитного комітету та висновок ре
візійної комісії ОКС НАКСУ.
У висновку незалежного аудитора про ре
зультати перевірки фінансової звітності та звіт
них даних ОКС НАКСУ за період з 01.01.2010 р.
по 31.12.2010 р., складеного аудиторською фір
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даних кредитних спілок було направлено запро
шення на загальні збори, однак на засідання во
ни не прибули. За процедурою, присутні члени
ОКС НАКСУ проголосували за виключення
цих кредитних спілок зі складу Об’єднаної кре
дитної спілки.
Наступним розглядалося питання про обран
ня членів спостережної ради ОКС НАКСУ.
Людмила Кравченко нагадала присутнім, що,
відповідно до Положень про спостережну раду
та ревізійну комісію ОКС НАКСУ, до кандида
тів у члени цих органів управління висуваються
певні вимоги, яким на сьогоднішній день відпо
відає ряд кредитних спілок — членів ОКС
НАКСУ.

Після активного обговорення даного питання
за результатами голосування було обрано шість
членів спостережної ради: Оксана Ряска (КС
«Нарцис», м. Хуст Закарпатської області), Анато
лій Олійник (КС «Благо», м. Запоріжжя), Тетяна
Хлопоніна (КС «Карат», м. Харків), Олег Капе
люх (КС «Компаньйон», м. Луганськ), Юрій Ко
вальов (КС «Кредитсталь», м. Маріуполь), Окса
на Булаєнко (КС «Господар», м. Макарів Київ
ської обл.). Тривають повноваження Олега Ар
сьонова (КС «Єдність», м. Херсон), Ірини Костю
ченко (КС «Народна воля», м. Чернігів) та Ігоря
Мустафаєва (КС «АР МОУ», м. Одеса).
До складу ревізійної комісії увійшли: Олена
Маковій (КС «Моя родина», м. Чернігів), Енвер
Махсудов (КС «Юрт», м. Білогірськ), Анатолій
Неділенко (КС «Самопоміч», м. Калуш), Ганна
Семенчук (КС «КредитЧорнобиль», м. Умань),
Ігор Шепель (КС «Народний кредит», м. Київ).
У складі ревізійної комісії продовжать працюва
ти Ірина Боголюбова (КС «Ажіо» м. Київ) та
Олена Грузіна (КС «Партнер», м. Славутич).
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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ОКС НАКСУ

мою «УПКАудит ЛТД», зазначено, що річні
звітні дані за 2010 рік, складені для подання до
Державної комісії з регулювання ринків фінан
сових послуг України, відповідають вимогам до
їх складання та достовірно відображають фінан
сову і кредитну діяльність об’єднаної кредитної
спілки, склад активів та пасивів її балансу, дохо
ди, витрати та результати її діяльності. Проаналі
зувавши висновок незалежного аудитора, учас
ники засідання затвердили річну звітність та ре
зультати діяльності ОКС НАКСУ за 2010 рік.
Серед інших питань порядку денного доціль
но звернути увагу на розгляд змін до Статуту,
Порядку розподілу доходу та покриття збитків,
а також положень про органи управління ОКС
НАКСУ. Внесення запропонованих змін зумов
лено виникненням певних змін у законодавстві,
а комплексний підхід запровадження цих змін
дозволив гармонізувати всі внутрішні докумен
ти ОКС НАКСУ, затвердження яких є прерога
тивою загальних зборів. За результатами обго
ворення надані учасникам загальних зборів про
екти документів було затверджено.
Після затвердження нових редакцій Поло
жень учасники зборів перейшли до питання про
виключення з членів ОКС НАКСУ. На засіданні
спостережної ради у грудні минулого року було
розглянуто питання про виключення зі складу
ОКС НАКСУ двох кредитних спілок — КС
«Меотида» (м. Приморськ Запорізької області)
та КС «Отчий поріг» (м. Київ) у зв’язку із пору
шенням ними Статуту ОКС НАКСУ. Спосте
режною радою було прийняте рішення про здій
снення подання загальним зборам ОКС
НАКСУ про виключення цих кредитних спілок
з членів ОКС внаслідок порушення ними Стату
ту ОКС НАКСУ для подальшого розгляду цьо
го питання загальними зборами. Представникам

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

КРЕДИТНИХ СПІЛОК — ЧЛЕНІВ НАКСУ ЗА ПЕРШИЙ КВАРТАЛ 2011 РОКУ
Членами НАКСУ станом на 01.04.2011 є 148
кредитних спілок. У розрахунках даних, приве
дених на одну кредитну спілку, враховується 145
кредитних спілок  членів НАКСУ, що подали
звітні дані за 1 квартал 2011 року.



ЗВЕДЕНІ ДАНІ КРЕДИТНИХ
СПІЛОК — ЧЛЕНІВ НАКСУ
(ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ)



КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ
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Діаграма 1. Сумарні активи кредитних спілок (грн.)
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Аналізуючи вищенаведену таблицю, слід
зазначити, що середні активи кредитних спі
лок  членів НАКСУ в першому кварталі 2011
року лишилися практично незмінними.

Діаграма 2. Кредитний портфель кредитних спілок (грн.)
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Активи кредитних спілок  членів НАКСУ на
1.04.2011 склали 680 023 594 грн., при цьому зведе
ні активи кредитних спілок  членів НАКСУ зрос
ли за 1й квартал майже на 3 млн. грн., зменшення
активів відображене на діаграмі, пов'язано з плин
ністю членства у НАКСУ  протягом кварталу до
складу НАКСУ вступили 2 кредитних спілки з ак
тивами меншими, ніж у двох виключених зі скла
ду НАКСУ, на 19,5 млн. грн.
Уявлення про наявну структуру членства в
НАКСУ дає наступна таблиця:
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На 1.04.2011 року кредитний портфель
склав 635 334 352 грн., що свідчить про змен
шення порівняно з 2010 роком на 16,3 млн.
грн., яке, зновтаки, спричинено плинністю
членства, за рахунок якого відбулося змен
шення кредитного портфеля на 16,7 млн. грн.
Питома вага кредитного портфеля в активах
складає 93,4 %, на 1.01.2011 цей показник до
рівнював 93,5 %.



ЗАОЩАДЖЕННЯ

Діаграма 3. Заощадження членів кредитних спілок (грн.)
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Таблиця 1. Структура кредитних спілок — членів НАКСУ
за активами
Кіль$істьКС

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

1-йв.2010

1півр.2010

9міс.2010

рі2010

1-йв.2011

Заощадження членів на депозитні рахунки,
порівняно з 2010 роком, зменшились на 23,5
млн. грн., а протягом 12 місяців  на 28 млн. грн.
без урахування плинності членства, вони змен
шились на 1 %, або на 5 млн. грн. Зменшення за
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Діаграма 4. Cтруктура вкладів на депозитні рахунки
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Таблиця 2. Структура кредитних спілок за кількістю членів
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22
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100%

434078

100%

Групи кредитних спілок, в яких обслугову
ється від 1000 до 2000 членів (37 спілок), за
лишаються найчисленнішими за кількістю. У
великих кредитних спілках з кількістю членів
понад 5000 осіб обслуговуються майже 63 %
членів. В кредитних спілках з кількістю членів
до 1000 осіб обслуговується лише 6,54 % за
гальної кількості членства, в той же час, кіль
кість таких спілок складає 42,76 % від загаль
ної кількості КС  членів НАКСУ.



КІЛЬКІСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ

Діаграма 6. Кількість позичальників кредитних спілок
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КІЛЬКІСТЬ ЧЛЕНІВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Діаграма 5. Кількість членів кредитних спілок
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В останньому кварталі кількість членів кре
дитних спілок продовжувала зменшуватись і на
1.04.2011 року склала 434 078 осіб (1,5 % порів
няно з минулим звітним періодом).
Наступна таблиця розкриває структуру кре
дитних спілок  членів НАКСУ за кількістю чле
нів спілок.

9міс.2010

рі2010

1-йв.2011

В першому кварталі 2011 року кількість
позичальників зменшилась і склала 85 306, а
протягом 12 місяців зменшилась на 14 тис.
осіб.



КІЛЬКІСТЬ ВКЛАДНИКІВ

Кількість вкладників в кредитних спілках у
першому кварталі продовжувала зменшуватись і
на кінець кварталу їх кількість становила 17 811
осіб.
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ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

гальної суми внесків (вкладів) на депозитні ра
хунки пояснюється переходом кредитних спілок
на роботу з пайовим капіталом, чому сприяє, з
одного боку, позиція Держфінпослуг щодо лі
цензування кредитних спілок, а, з іншого боку,
чітке визначення порядку оподаткування дохо
дів, що розподіляються на пайові внески, роз
критого у Податковому кодексі України. При
цьому, вклади членів КС на депозитні рахунки
залишаються основним джерелом коштів у кре
дитних спілках  членах НАКСУ.
Майже не змінилась структура вкладів на де
позитні рахунки: на 64% депозитний портфель
складається з середньострокових вкладів (від 3
до 12 місяців), безстрокові вклади складають
майже 4 %, короткострокові вклади складають
3 % портфеля, а 29 % депозитного портфеля при
падає на довгострокові вклади.
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Діаграма 7. Кількість вкладників кредитних спілок
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Основною складовою капіталу кредитних
спілок лишається пайовий капітал, питома ва
га якого у складі загального капіталу дорів
нює 68,5 %. На 1.04.2011 сумарний пайовий
капітал склав 104 251 415 грн., що майже на 2
млн. грн. більше, ніж його значення на поча
ток поточного року.



ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Діаграма 10. Власний капітал кредитних спілок (грн.)
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КАПІТАЛ КРЕДИТНИХ СПІЛОК —
ЧЛЕНІВ НАКСУ
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СУМАРНИЙ КАПІТАЛ

В першому кварталі 2011 року сумарний ка
пітал кредитних спілок продовжував зростати і
склав 152 млн. грн., що на 4 млн. грн. більше, ніж
у 4 кварталі 2010 року, і на 12 млн. більше за 1
квартал 2010 року.
Діаграма 8. Сумарний капітал кредитних спілок (грн.)
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Власний капітал кредитних спілок  членів
НАКСУ в першому кварталі 2011 року зріс на
2,5 млн. грн. і склав 48 млн. грн., що на 5,3 %
більше, ніж у 4 кварталі 2010 року.
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Діаграма 11. Резервний капітал кредитних спілок (грн.)
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Діаграма 9. Пайовий капітал кредитних спілок (грн.)
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В першому кварталі 2011 року сумарний ре
зервний капітал збільшився на 2,3 млн. грн. і
склав майже 82 млн. грн., у порівнянні з 2010 ро
ком він зріс на 2,9 %.
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СУМА ПРОСТРОЧЕНИХ КРЕДИТІВ

На 1.04.2011 року загальна сума простроче
них кредитів зросла порівняно з 2010 роком на
7,2% і склала 239,5 млн. грн. Таке зростання вик
ликає серйозне занепокоєння, при цьому хви
лює не лише сума зростання, левова частка яко
го припадає на одну кредитну спілку, а і те, що
воно притаманне половині кредитних спілок за
відсутності адекватного зростання кредитного
портфеля.

Діаграма 12. Сума прострочених кредитів (грн.)
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прострочених від 6 до 12 місяців. Також слід
відмітити тенденцію щодо зменшення частки
прострочених кредитів 1го рівня на 2 % по
рівняно з 4 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.
ДОСТАТНІСТЬ РЗПВ
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Діаграма 15. Достатність резерву забезпечення покриття
втрат від неповернених кредитів (в процентах
до нормативного значення)
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39,0%
215 000 000
1-йв.2010

1півр.2010

9міс.2010

рі2010
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38,0%
37,0%

Наступна діаграма дає уявлення про струк
туру прострочених кредитів.
Діаграма 13. Структура прострочених кредитів

36,6%

35,0%
34,0%
1-йв.2010

від1до3
місяців
7%
від3до6
місяців
4%
від6до12
місяців
7%

більше12
місяців
82%

В структурі прострочених кредитів про
довжують переважати прострочені кредити
терміном більше 12 місяців. У порівнянні з
минулим кварталом їх питома вага у загаль
ній простроченості збільшилась на 5 %.
Структура простроченості в цілому змінилася
в бік зменшення на 2 % питомої ваги кредитів,

36,3%

36,0%

1півр.2010

9міс.2010

рі2010

1-йв.2011

Співвідношення фактично сформованого
РЗПВ в 1 кварталі до його нормативного зна
чення вперше за останні 12 місяців зменши
лось, і на 1.04.2011 достатність РЗПВ, в про
центах до нормативного значення, склала
36,3 %, що на 4,6 % менше, ніж станом на 1 січ
ня 2011 року, і на 0,3 % менше за аналогічний
період минулого року.



СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОСТРОЧЕНИХ
КРЕДИТІВ ДО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

В першому кварталі 2011 року зросло
співвідношення прострочених кредитів до
власного капіталу і склало 192,3 %, що на 10 %
більше за 2010 рік.
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ЯКІСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК ЧЛЕНІВ НАКСУ
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Діаграма 16. Співвідношення прострочених кредитів до
власного капіталу
210,0%



РОЗПОДІЛ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ

Діаграма 20. Розподіл за видами витрат кредитних спілок
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18,0%

200,0%
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ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК НАКСУ
ДОХОДНІ АКТИВИ ДО
ПЛАТНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Діаграма 18. Співвідношення доходних активів до платних
зобов'язань (нормативне значення:
не менше 100%)
131,0%

130,3%

130,0%
129,0%

127,9%
128,0%

Продовжують переважати витрати на утримання
персоналу порівняно з витратами на формування
спец. резерву та витратами на утримання офісу. У
першому кварталі 2011 року вони склали 6,8 %, що на
5,6 % більше за витрати на формування РЗПВ, які, в
свою чергу, значно зменшились порівняно з четвер
тим кварталом 2010 року (на 2 %).
Втім, для різних категорій кредитних спілок як
структура витрат в цілому, так і структура операцій
них витрат має певні особливості, про що свідчать да
ні наступних таблиць.

від100до500тис.?рн.

від500тис.?рн.до
1 млн.?рн.

від1до2млн.?рн.

від2до5млн.?рн.

понад5млн.?рн.

РазомпоНАКСУ

127,0%

126,4%

Процентні
витрати разом

2,17%

13,72%

25,57%

32,20%

44,17%

47,65%

43,87%

Операційні
витрати разом

35,31%

84,66%

62,20%

57,71%

46,01%

43,03%

46,48%

Витрати на
формвання
РЗПВ

62,52%

1,24%

10,95%

7,17%

5,01%

3,69%

4,75%

Витрати на
формвання
резервноо
апітал

0,00%

0,38%

1,28%

0,54%

1,86%

1,54%

1,51%

0,00%
Витрати на
проценти на паї

0,00%

0,00%

2,38%

2,95%

4,09%

3,39%

126,6%

126,0%
125,0%

Розмір
а$тивів

124,0%
1- йв. 2010

1півр. 2010

9міс. 2010

рі2010

1- йв. 2011

ДОХІД ДО АКТИВІВ, ФІНАНСОВІ
ВИТРАТИ ДО АКТИВІВ

Діаграма 19. Співвідношення доходу до активів та
фінансових витрат до активів
30,0%

26,5%
25,0%

26,5%

27,7%
25,4%

23,9%

20,0%

15,0%

12,5%
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0,0%
1- йв. 2010

1півр. 2010

Дохіддоа$тивів
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9міс. 2010

рі2010

1-йв.2011

Таблиця 3. Загальна структура витрат кредитних спілок

126,8%



Витрати на
тримання
персонал до
ативів

2,0%

165,0%



6,8%

до100тис.?рн.

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

1- йв. 2011

Фінансовівитратидоа$тивів

Питома вага процентних витрат в цілому пропор
ційна розміру активів кредитних спілок. Найбіль
ший відсоток процентних витрат притаманний спіл
кам з активами понад 5 млн. грн.
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БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

СЕРЕДНІ РОЗМІРИ КРЕДИТУ,
ПРОСТРОЧЕНОГО КРЕДИТУ ТА
БЕЗНАДІЙНОГО КРЕДИТУ

Діаграма 22. Середній розмір кредиту, середній розмір
простроченого кредиту, середній розмір
безнадійного кредиту (грн.)

РазомпоНАКСУ

понад5млн.?рн.

від2до
5млн.?рн.

від1до
2млн.?рн.

від500тис.?рн.
до1млн.?рн.

Розмір
а$тивів

від100до
500тис.?рн.

до100тис.?рн.

Таблиця 4. Структура операційних витрат кредитних спілок
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ЗАОЩАДЖЕННЯ НА ОДНОГО
ВКЛАДНИКА

Діаграма 23. Заощадження на одного вкладника, грн.
25 000,0

Мінімальна питома вага витрат на оплату
праці в складі операційних витрат притаман
на кредитним спілкам з активами до 100 тис.
грн. Ці ж спілки мають один з найбільших
розмір витрат на утримання офісу. Найбіль
ший відсоток витрат на нарахування заробіт
ної плати та обов'язкових платежів  у кре
дитних спілок з активами від 500 тис. грн. до
1 млн. грн.

24 500,0

24 327,5

24 296,9

рі2010
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24 000,0
23 500,0

23 220,9

23 000,0
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1півр.2010

22 000,0
21 500,0
21 000,0
20 500,0

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПО ЧЛЕНАХ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК НАКСУ





АКТИВИ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СПІЛКИ

1590,0

350,76
1 566,6

1 558,4

1560,0
1550,0

360,0

1 579,5

1570,0

КАПІТАЛ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СПІЛКИ

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

Діаграма 21. Активи на одного члена спілки (грн.)
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Розмір активів кредитних спілок впливає також і
на структуру операційних витрат. В цілому уявлення
про структуру операційних витрат для різних груп
кредитних спілок дає наступна таблиця:
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СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
ЗА ВИДАМИ

Діаграма 25. Структура кредитного портфеля за видами
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Споживчі
37,1%
Житлові
14,0%



Майже не змінилася структура кредитного пор
тфеля, зросла частка кредитів на інші потреби та ко
мерційних кредитів. Споживчі кредити продовжу
ють переважати в структурі кредитного портфеля,
але їх частка в останньому кварталі зменшилась на
0,3 %. Споживчі кредити забезпечують спілкам
47,4 % доходності. Найнижчою доходністю характе
ризуються фермерські (0,6 % доходу від 1,8 % пор
тфеля) та особисті селянські кредити (1 % доходу
від 2,5 % портфеля). Такий підхід є цілком зрозумі
лим, в той же час для забезпечення необхідного рів
ня доходності кредитного портфеля та його відпо
відності строкам залучення коштів кредитним спіл
кам необхідна його диверсифікація.
Поквартальна динаміка видачі кредитів пред
ставлена наступною діаграмою:
Діаграма 28. Поквартальна динаміка видачі кредитів (грн.)
170 488 971

180 000 000

СТРУКТУРА ВИДАНИХ КРЕДИТІВ

154 147 219

160 000 000
138 339 091

Діаграма 26. Структура виданих кредитів
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ДОХОДНІСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ЗА
ВИДАМИ КРЕДИТІВ

Діаграма 27. Доходність кредитного портфеля
за видами кредитів

Інші

25,6%
Комерційні

13,6%
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Особисті
селянсьі

26

Споживчі

Житлові

47,4%

11,9%

1,0%

рі2010

1-йв.2011

Сума виданих у першому кварталі 2011 року
кредитів склала 141,7 млн. грн., що свідчить про
зростання на 2 млн. гривень, у порівнянні з чет
вертим кварталом минулого року, але, в той же
час, сума виданих протягом звітного кварталу
кредитів менше на 12,5 млн. грн. ніж у третьому
кварталі 2010 року.
Наступна таблиця дає уявлення про річну ди
наміку видачі кредитів за цільовим призначен
ням. Дані представлені наростаючим підсумком
з початку року.
Середній розмір кредитів, що видавався кредит
ними спілками  членами НАКСУ в першому квар
талі поточного року, складає 7182 грн., що на 727
грн. більше, ніж в аналогічному періоді 2010 року.
Структура виданих кредитів у цьому кварталі не
змінилася. Найбільше за кількістю  19 736  як і в
минулих періодах, було видано споживчих креди
тів, а найменше  фермерських, яких, в свою чергу,
було видано 65. Також слід відзначити тенденцію
щодо зменшення кількості виданих кредитів, нада
них на придбання, будівництво, ремонт та
реконструкцію житла, протягом 12 місяців.
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3міс.2010 6міс.2010
Надано
138 339 091 308 828 062
$редитів
21430
46 877
ільість
8 414 372 22 570 268
Комерційні
446
964
ільість
Фермерсь$і 2 646 220 4 582 635
88
156
ільість
3 282 092
6 977 912
Особисті
574
1 075
ільість
19 855 509 41 454 953
Житлові
2 638
5 568
ільість
56 542 546 128 890 436
Споживчі
12 091
27 354
ільість
47 568 351 104 351 857
Інші
5 593
11 760
ільість

9міс.2010

рі$2010

3міс.2011

462 975 280 602 561 222 141 740 204
71 431

94 079

19 736

30 917 897

42 470 372

8 687 507

1 434

1 820

414

5 074 061

5 865 601

2 878 233

182

237

65

11 496 390

15 792 169

6 269 167

1 500

1 874

536

63 709 631

81 600 452

19 071 046

8 429

10 919

2 067

210 403 084 278 937 298

63 803 646

55 705

11 071

141 374 217 177 895 330

41 030 605

42 149
17 737

23 524

5 583

Загальна картина буде неповною, якщо не
представити відсоток комерційних, фермер
ських та особистих селянських кредитів в кре
дитних портфелях спілок різних категорій:
Діаграма 29. Структура кредитних портфелів
кредитних спілок різних категорій
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Кредити на ведення особистих селянсьих осподарств

Питома вага бізнескредитів в кредитному
портфелі всіх кредитних спілок  членів НАКСУ
складає 24,9 %, порівняно з попереднім кварталом
цей показник зменшився на 0,1 %. Найбільшою час
ткою бізнескредитів характеризуються кредитні
портфелі кредитних спілок з активами від 100 до 500
тис. грн. (29,6 %), а найменшою (0 %)  кредитні пор
тфелі кредитних спілок з активами до 100 тис. грн.
Найбільша питома вага кредитів, наданих на ведення
фермерських та особистих селянських господарств,
притаманна групі спілок з активами від 2 до 5 млн.
грн.

Висновок
Перший квартал завжди складний для кредит
них спілок. Втім, в цьому році, вперше з початку
кризи, перший квартал виявився прибутковим
для кредитних спілок  членів НАКСУ в цілому.
Сума нерозподіленого доходу першого кварталу
по НАКСУ загалом склала 1,4 млн. грн., і це при

тому, що 31 кредитна спілка за підсумками першо
го кварталу отримала збитки, але ці збитки були в
повному обсязі перекриті нерозподіленим дохо
дом 114 кредитних спілок.
Зрозуміло, що отриманий у першому кварталі
дохід не здатен перекрити балансовий збиток гру
пи кредитних спілок, який станом на 1 квітня
складає 43,5 млн. грн.
В цілому за результатами першого кварталу
можна виділити наступні тенденції: зростання ак
тивів і суми внесків (вкладів) на депозитні рахун
ки у першому кварталі притаманне половині кре
дитних спілок, незважаючи на традиційне зни
ження активності позичальників в цьому періоді,
кредитний портфель збільшився у 47,6 % спілок.
На жаль, триває і зростання простроченої забор
гованості за кредитами. В першому кварталі сума
прострочених кредитів збільшилася у 72 спілок.
Безумовно, позитивним є те, що у 76 % з них (55
КС) необхідний резерв сформовано у повному об
сязі. Це є дуже важливим ще і тому, що з 1 липня
2011 року закінчується дія розпорядження Дер
жфінпослуг від 19 березня 2009 року № 200 (зі змі
нами), яким дозволялось кредитним спілкам у разі
недостатності доходу формувати РЗПВ в межах
наявного доходу. З 1 липня 2011 року повертають
ся "докризові" вимоги щодо формування РЗПВ 
за рахунок частини доходу, незалежно від фінансо
вого результату, резерв має бути сформований та
ким чином, щоб наприкінці кожного місяця його
розмір відповідав сумі необхідного резервування
за всіма простроченими, неповерненими та безна
дійними кредитами, що розрахована згідно з уста
новленими нормативами, передбаченими пунктом
5.1. Положення про фінансові нормативи діяльнос
ті та критерії якості системи управління кредитних
спілок та об'єднаних кредитних спілок, затвердже
ного розпорядженням Держфінпослуг України від
16 січня 2004 р. № 7. В цілому, серед кредитних спі
лок  членів НАКСУ РЗПВ у повному обсязі сфор
мований у 81 % (117) кредитних спілок, які подали
звітні дані за перший квартал.
Капітал кредитних спілок продовжує зростати.
У першому кварталі збільшився загальний капі
тал у 98 кредитних спілок (68 %). Якщо в цьому
періоді пайовий капітал збільшився у 85 кредит
них спілок (59 %), то зростання резервного капі
талу продемонструвала абсолютна більшість 
89 % (129) кредитних спілок.
Катерина КАЛУСТОВА, Віце президент
Національної асоціації кредитних спілок
України з питань саморегулівності, Директор
фінансового департаменту НАКСУ
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ТРУДНОЩІ ЗГУРТОВУЮТЬ
Інтерв’ю з керівниками кредитних спілок
— членів НАКСУ, у діяльності яких настає
ювілейна віха, за традицією, стають
прикрасою кожного номера «Бюлетеня».
У червні цього року відзначила своє
десятиліття КС «Товариство «Взаємний
кредит» з міста Мелітополя Запорізької
області. Пропонуємо вашій увазі бесіду з
головою правління цієї кредитної спілки
Володимиром НАУМЕНКОМ.
— Володимире Віталійовичу, яким був поча
ток діяльності вашої кредитної спілки?
— Потрібно почати з того, що структура кре
дитнокооперативного руху дуже схожа на
профспілкову. А, оскільки я 10 років керував
профспілкою заводу, що входив до автооб’єд
нання «АвтоЗАЗ», тому мій перехід у сферу кре
дитної кооперації був дуже органічним.
Ідея створення спілки виникла у невеликої
групи однодумців. Ми обмінялися думками з
колегами з Севастополя , декілька місяців вино
шували цю ідею і, зрозумівши, що справа пер
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спективна, в червні 2001 року зареєстрували
кредитну спілку «Товариство «Взаємний кре
дит», а з жовтня того ж року почали працювати.
— Яким був розмір першого кредиту, вида
ного вашою спілкою?
— 600,0 грн. За весь час роботи найменшим
був кредит у розмірі 300 гривен, а найбільша су
ма, видана нашою спілкою, — 150 тис. грн. на
розвиток бізнеспроекту.
— Чи є переважне призначення кредитів?
— Ні, ми кредитуємо населення на різнома
нітні цілі: є і фермерські, і споживчі позики, і на
розвиток бізнесу, і іпотечні, і автокредити. А за
галом ми надали більше 17 тисяч кредитів.
— Виділіть, будь ласка, оригінальну рису ва
шої кредитної спілки.
— Особливість роботи нашої кредитної спіл
ки полягає в тому, що у нас 8085 % — повторні
кредити. Люди, які мають гарну кредитну істо
рію, постійно звертаються до нас, рекомендують
послуги нашої спілки своїм родичам, друзям і

№3(37)травень-червень2011р.

— Яка загальна кількість членів КС «Това
риство «Взаємний кредит» сьогодні?
— Нещодавно ми провели так звану «чис
тку», і з 9 тисяч членів сьогодні ми працюємо з
активною тисячею.
— Як працювалося вашій кредитній спілці в
розпал фінансової кризи?
— Тут хочу особливо відмітити, що після нас
тання кризи, навіть в найскладніші часи ми ні на
день не припиняли кредитування і ніколи не
дотримувалися мораторію на видачу вкладів.
Іноді ситуація доходила до курйозів: член нашої
кредитної спілки, дізнавшись про мораторій, ви
являв бажання скоріше отримати свій вклад,
проте, почувши нашу позитивну відповідь, тут
же міняв точку зору на протилежну і «зі спокій
ною душею» залишав заощадження в кредитній
спілці.
Така стратегія, безумовно, стала продуктив
ним піарходом. Але головне — люди не втрати
ли довіри, особисто переконавшись у збережен
ні своїх коштів.
— Як ви вирішуєте проблему неплатників,
адже далеко не усі позичальники проявляють
свідомість і справно виконують зобов’язання?
— Звичайно, у нас, як і у інших кредитних
спілок, є проблема неповернення кредитів. У та
ких випадках ми звертаємося до суду і працює
мо з виконавчою службою Запорізької області.
На сьогодні в 60 % випадків нам вдається повер
нути кредитні кошти. Ми на практиці перекона
лися, що робота з виконавчою службою набага
то ефективніша, ніж робота з колекторськими
компаніями. Також особисте спілкування і пря
мий контакт з боржником мають більший ефект.
— Усім добре відома ваша «епопея» з пере
ліцензуванням. Нещодавно вона благополучно
закінчилася. Нагадайте, будь ласка, коротко,
що відбувалося.
— Ми подавали документи на повторне отри
мання ліцензії в Держфінпослуг 8 (!) разів упро
довж майже цілого року. Ми виконали колосаль
ну роботу, і в цьому плані нам дуже допомогла
НАКСУ, за що велика вдячність фахівцям Асо
ціації, і, в першу чергу, юристові Олегу Новод
ворському. Маю зізнатися, був момент, коли ми
вже практично звиклися з думкою про те, що лі

цензію отримати неможливо, і виробили меха
нізм переходу на додаткові паї.
Ми могли піти іншим шляхом — скористати
ся пропозицією авторів усім добре відомих
«листів щастя», які минулого року отримали
численні кредитні спілки. Проте це було б амо
ральним і економічно невиправданим: не варто
годувати армію хабарників заради отримання
свого законного права.
Коли процес переліцензування несподівано
увінчався успіхом, настала ейфорія, але згодом
прийшло розуміння того, що нам більшою мі
рою пощастило. На наш погляд, це був «показо
вий виступ» регулятора на прикладі окремо взя
тої відносно невеликої кредитної спілки з показ
никами, що поступово покращуються, незважа
ючи на неможливість залучення нових депозит
них вкладів і необхідність повернення існуючих.
— Що порекомендуєте колегам, які лише го
туються до подання документів на повторне от
римання ліцензії?
— Моїм колегам, яких чекає подібна процеду
ра, я хочу порадити не втрачати віри в успіх, у
свої сили, не опускати руки, не заспокоюватися
і продовжувати наполегливо йти до мети. Лише
тоді буде позитивний результат.
Сьогодні ми, пройшовши той виснажливий
шлях, упевнено дивимося в майбутнє. Найго
ловніше те, що у ринку кредитних спілок є дуже
великі перспективи, а у кооператорів — бажання
рухатися вперед.
— Наша бесіда відбувається після закінчен
ня чергової Звітно виборної Конференції
НАКСУ. Поділіться, будь ласка, своїми вра
женнями.
— На сьогоднішній Конференції мене пора
дувало те, що труднощі, з якими ми зіткнулися
останніми роками, не роз’єднали нас, а навпаки,
ми відчуваємо згуртованість і спільність інтере
сів. В період кризи кредитнокооперативний рух
в цілому і НАКСУ зокрема очистилися від тим
часових людей, горлохватів, непотрібного балас
ту. Сьогодні я відчув, що ми однодумці з великої
літери. Усі ми різні, проте в основі нас пов’язує
єдина ідея, і я щиро вірю в успіх нашої спільної
справи.
— Дякуємо за бесіду! Ми бажаємо вашій
кредитній спілці розвитку та процвітання і не
хай ваша цілеспрямованість буде і надалі запо
рукою успіху!
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знайомим. Іншими словами, понад 80 % наших
членів — активні.
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КС "ЗАХИСТ" СТАБІЛЬНА
НАДІЙНІСТЬ ТА ФІНАНСОВИЙ
ЗАХИСТ
У складі НАКСУ є
чимало кредитних
спілок, які заслужено
вважаються
старійшинами
вітчизняної
кооперації. У першу
чергу це свідчить про
високий рівень довіри
населення до них і
високі стандарти
діяльності. А
багаторічний тандем
співпраці з
Національною
асоціацією
підтверджує відомий
вислів «Постійність —
ознака майстерності».
Про минуле і сьогодення однієї з
досвідченіших кредитних спілок України
ми попросили розповісти голову
правління криворізької КС «Захист»
Олену Володимирівну КОЧЕРГУ.
— Кредитна спілка «Захист» належить до
найстаріших кредитних установ від часу від
родження кооперації в Україні. Розкажіть,
будь ласка, про її створення.
— Офіційною датою створення нашої спілки
є 12 червня 1996 року, коли КС «Захист» була
зареєстрована у відділі держреєстрації Криво
різького міськвиконкому, однак на момент реєс
трації ми вже працювали не один рік.
Пам’ятаємо, як ще в 1992 році до нашого міс
та завітали Голова оргкомітету по відродженню
кредитних спілок в Україні Петро Козинець з
добре відомими сьогодні представниками укра
їнської кооперації США Богданом Ватралем та
Ігорем Ляшком з пропозицією до громадських
та профспілкових організацій про створення в
Кривому Розі кредитних спілок. Тож розпочала
свою роботу наша кредитівка ще у квітні 1993
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року, коли виконкомом Дзержинської райради
було прийняте рішення про реєстрацію громад
ської організації «Кредитна спілка», а в червні
1996 р. наша організація була перереєстрована
саме в кредитну спілку «Захист», тобто отрима
ла свою офіційну назву, що діє і зараз.
— Вашу кредитівку було створено при проф
спілці працівників державних установ Кривого
Рогу. У зв'язку з цим чи є певні особливості ва
шої роботи?
— Ініціатором створення нашої спілки «За
хист» був колектив міськкому профспілки пра
цівників державних установ на чолі з головою
профспілки О. О. Зеленською На установчих
зборах, де були присутні 58 членів профспілки, і
було прийняте рішення про створення кредит
ної спілки. Це відбулося 12 лютого 1993 року.
Базою членства в кредитній спілці були ті,
хто працював в державних установах, органах
місцевого самоврядування і був членом проф
спілки працівників державних установ м. Кри
вий Ріг. Згодом до них приєдналися і члени їх
родин, а ще пізніше було розширено ознаку
членства в КС «Захист» — спочатку це були гро
мадяни м. Кривого Рогу, а потім вже — Дніпро
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— Хто був вашими однодумцями на початко
вому етапі діяльності і хто сьогодні працює у
КС «Захист»?
— На початку діяльності однодумцями були,
безумовно, працівники міськкому профспілки,
голови профспілкових комітетів, які проводили
велику роботу з агітації по вступу до кредитної
спілки. Від самого початку утворення спілки ро
бота здійснювалася працівниками міськкому
профспілки на загальних засадах, а згодом
з’явилася штатна одиниця бухгалтера, потім
кредитного інспектора і т. д.
— Як змінювалися протягом усього періоду

діяльності основні показники?
— Оскільки КС «Захист» було створено ще на
початку становлення кредитнокооперативного
руху в Україні, тож і фінансове зростання спілки
відбувалося поступово. Однак благородні цілі, а
саме забезпечення фінансового захисту своїх
членів у ті важкі часи, коли національна економі
ка було занадто нестабільною, та виважені рі
шення стосовно надання кредитів допомогли
спілці «не потонути, а залишитися на плаву».
Ми пишаємося, що наша спілка розвивалася
за класичною схемою, без сторонньої допомоги.
Не було ніяких фінансових «вливань», а тільки
вступні та обов'язкові внески, за рахунок чого й
працювали. Наприкінці 1994 року наші активи
складали 17 тис. грн., а спілка налічувала 426 осіб,
переважно держслужбовців. На початку 2003 ро
ку у спілці було 715 осіб, а активи становили 126
тис. грн., кількість наданих кредитів — 850 на за
гальну суму 290 тис. грн. Зростаюча довіра до
кредитної спілки як до надійної фінансової уста
нови дала можливість залучити додаткові внески
членів, а згодом, при отриманні першої ліцензії у
2004 році — і депозитні внески членів спілки. Тож
обсяг кредитного портфеля, активи, починаючи з
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петровської області.
Однак первинна ознака членства в кредитівці
— працівники державних установ, члени проф
спілки — є основною і зараз, що нам дуже допо
магає в роботі. Ми знаємо голів профспілкових
комітетів, керівників організацій, крім того, офіс
нашої спілки знаходиться в приміщенні
міськкому профспілки. Та і самі члени кредит
ної спілки — це в основному порядні та відпові
дальні працівники держустанов.

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

З ЖИТТЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

2005 року, почали зростати. Сьогодні активи
спілки складають близько 4 млн. грн.
Отже, завдяки правильно обраній стратегії
розвитку, нам вдається не тільки протистояти
негативним зовнішнім фінансовоекономічним
впливам, але й мати стабільно позитивні резуль
тати роботи, поступове зростання основних фі
нансовоекономічних показників.
— КС «Захист» практично від самого запо
чаткування увійшла до складу НАКСУ. Декіль
ка слів про співпрацю з Асоціацією.
— З НАКСУ ми співпрацюємо з самого по
чатку її створення. Пам’ятаємо, як наша спілка
разом із іншими спілками, які на той час тільки
но утворилися, приймали рішення зборів щодо
підтримки створення НАКСУ. Тож нас поєднує
історія взаємного становлення та спільних нап
рямів діяльності — в Асоціації КС «Захист» за
реєстрована за № 004. Від самого початку від
родження кредитнокооперативного руху ми за
лишаємося з НАКСУ, беремо участь майже в
усіх програмах, семінарах і ще жодного разу не
шкодували про співпрацю з Асоціацією. Завдя
ки професіоналізму колектив НАКСУ своєчас
но допомагає нашій спілці у вирішенні усіляких
нагальних питань, з якими ми стикаємося у пов
сякденній роботі. Тож, в умовах постійних змін
та нестабільності в економіці, завдяки Асоціації
ми відчуваємо підтримку, допомогу і залишає
мося поінформованими в питаннях, що стосу
ються розвитку кредитних спілок України.
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— Нещодавно у кредитних спілках проходи
ли щорічні загальні збори. Якими вони були
цьогоріч у вашій установі?
— Загальні збори цього року у нашій кредит
ній спілці відбулися в березні. Як і завжди, на
зборах були присутні понад 100 членів КС «За
хист».
На засіданні керівні органи спілки звітували
про свою роботу, було прийнято зміни до внут
рішніх положень та статуту та вирішено інші пи
тання, які належать до компетенції зборів. А
найголовніше, за традицією, члени кредитної
спілки просили слова та дякували, що є така
спілка, яка допомагає людям долати труднощі та
вирішувати багато соціальних питань.
— Зважаючи на поважний вік вашої спілки,
і, відповідно, великий досвід, що можете по
радити колегам спілчанам для оптимізації ро
боти?
— Користуючись нагодою, хочеться побажа
ти колегамспілчанам залишатися стабільни
ми фінансовими установами, фінансового бла
гополуччя, але не за рахунок зловживання до
вірою членів спілки. Бажаємо змін на краще,
взаєморозуміння та взаємодопомоги, адже в
нашій діяльності головне — щоб члени спілок
були задоволені і щоб зверталися по фінансову
підтримку саме до нас, а не у банки, і щоб не
було неповернених кредитів, а прострочення
мало б тимчасовий характер. Міцного здоров'я
й успіхів усім нам!

"ВІДРОДЖЕННЯ" ЗВУЧИТЬ
СИМВОЛІЧНО
15 років тому у місті Трускавці Львівської
області почала відлік кредитна спілка
«Відродження». Ті часи багато у чому
відрізняються від сьогодення, якщо
говорити про розвиток системи кредитної
кооперації, і інколи здаються сивою
давниною. Яким було становлення
молодої кооперації на Львівщині і як
працюється сьогодні, розповів нам у
бесіді під час чергової Звітновиборної
Конференції НАКСУ голова правління
кредитної спілки «Відродження» з м.
Трускавця Ігор КРІЛЬ.
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— Ви надаєте фінансові послуги лише свя
щеннослужителям?
— На початку діяльності наша кредитна спіл
ка надавала кредити священикам, але пізніше
ми почали залучати до цього процесу і мирян
цієї ж єпархії. Згодом поле нашого членства по
ширилося на Дрогобицький, Самбірський, Ста
росамбірський, Турківський, Сколівський райо
ни. А після державної реєстрації ми почали пра
цювати по усій Львівській області.
— Скільки членів сьогодні нараховує ваша
кредитівка?
— На сьогоднішній день ми маємо 2257 чле
нів, з яких приблизно 400500 осіб — активні.
— Яке переважне призначення кредитів ва
шої спілки?
— В основному це споживчі кредити на ре
монт, будівництво, навчання. Раніше люди ак
тивно кредитувалися на підприємницьку діяль
ність, але з 2008 року ми припинили таку прак
тику, оскільки дуже високий ризик неповернен
ня. Фактично ми його побачили навіть раніше,
ніж деякі банки. Так що можна сказати, що від
часу початку кризи ми кредитуємо лише добре
перевірених позичальників, за цей період у нас
не було жодного судового процесу.
— Яким чином ви популяризуєте послуги ва
шої кредитної спілки?

— На початку інформація просто передавала
ся один одному серед парафіян, пізніше ми роз
міщували публікації у місцевій газеті, давали
оголошення на радіо. Останнім часом ми замо
вили рекламу на маршрутних автобусах. До ре
чі, ми були першою кредитною спілкою у Львів
ській області, яка таким чином пропагувала свої
послуги і хочу вам сказати, що така пропаганда є
найдієвішою. Згодом наш досвід перейняли інші
кредитні спілки.
— У якій суспільній діяльності бере участь
ваша кредитна спілка?
— Ми ведемо просвітницьку роботу серед па
рафіян СамбірськоДрогобицької єпархії, роз
повідаємо людям, що таке кредитна спілка, для
чого вона потрібна, які функції вона може вико
нувати.
— З початком кризи якимось чином змінив
ся рівень довіри населення до кредитної спіл
ки?
— Ні. Як люди нам довіряли раніше, так і до
віряють сьогодні. Взагалі, можна сказати, що
кризу ми фактично не відчули. Навіть не було
проблемою повторне отримання ліцензії. Часто
люди, забираючи свої вклади, запитують: «А ко
ли можна буде до вас звернутися, щоб знову
покласти гроші на депозит?». Окрім того, ми не
дотримувалися мораторію на видачу вкладів,
людина у будьякий момент могла прийти і от
римати свої гроші.
— Тобто кризові процеси ніяк не відбилися
на фінансовому стані вашої кредитної спілки?
— У цьому плані хочу зазначити, що на сьо
годнішній день капітал нашої кредитної спілки
становить близько 700 тис. грн. З них резервний
капітал близько 600 тис. грн. А сума усіх вкладів
складає майже 700 тис. грн. Крім того, сформо
вано РЗПВ.
— Як Ви оцінюєте сьогоднішню ситуацію з
регулюванням діяльності КС і, зокрема, кам
панію переліцензування?
— Наша кредитна спілка проходила перелі
цензування у серпні 2007 року, тому ми не стик
нулися з тими труднощами, які сьогодні є у на
ших колег. Стосовно поточної кампанії з перелі
цензування моя думка така, що діяльність, яку
веде Держфінпослуг, не можна назвати регулю
ванням, бо його як такого не ведеться взагалі.
Натомість маємо лише намагання регулятора
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— Ігоре Івановичу, розкажіть, будь ласка,
читачам, яким був самий початок діяльності
вашої установи.
— Ідея створення кредитної спілки «Відрод
ження» належить отцю Василю Копичину, еко
ному СамбірськоДрогобицької єпархії. Потре
ба у створенні такої установи була викликана
необхідністю вирішення проблеми пенсійного
забезпечення прочан, які хотіли мати в кредит
ній спілці заощаджувальні пенсійні вклади, аби
їхні кошти не здевальвували, не втратили свою
вартість. На той час основний профільний доку
мент — Тимчасове положення про кредитні
спілки — нам надали наші колеги зі стрийської
кредитної спілки «Вигода». І так сталося, що де
кілька священиків повірили в ідею кооперації,
до речі, вони досі мають пенсійні заощаджуваль
ні вклади у нашій спілці. Інші, хто утримався від
заощаджень у КС, увійшли до нещодавно ство
реного недержавного пенсійного фонду «Покро
ва».

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

З ЖИТТЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

«притиснути» ринок.
— Добігає кінця щорічна Звітно виборна
Конференція НАКСУ. Які Ваші враження від
події?
— Враження від таких масштабних заходів
НАКСУ завжди позитивні. Найважливіше те,
що щороку під час особистих зустрічей з колега
ми можна почути все більше корисного щодо
досвіду роботи кредитних спілок, змін у законо
давстві, необхідних порад і рекомендацій.
— Якби доля розпорядилася інакше і Вам
довелося відкривати кредитну спілку сьогодні,
чи зробили б Ви це?
— Ні, я так не думаю. Я бачу, що державні ор
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гани створюють велику кількість перешкод, які
згодом не можуть ні вирішити самі, ні з нашою
допомогою. Сьогодні у частині регулювання ді
яльності КС є забагато зайвого.
— Що Ви можете порадити тим своїм коле
гам, які лише зараз долучаються до спілчан
ського руху, наважившись створити кредитні
установи?
— Я можу тільки побажати їм міцного здо
ров’я, мудрості та терпіння.
— Ми вдячні Вам за інтерв’ю. Вітаємо КС
«Відродження» та її членство з ювілеєм, зичи
мо не зупинятися на досягнутому і впевнено
крокувати вперед!

СІЛЬГОСПВИРОБНИКИ МОЖУТЬ
РОЗРАХОВУВАТИ НА
"АГРО КРЕДИТ"
2011 рік став ювілейним у діяльності
кредитної спілки «АгроКредит» з
Луганської області. Сезонний характер
робіт в аграрному регіоні покладає на
спілчан велику відповідальність, адже від
наявності коштів залежить саме
існування фермерських господарств.
Пропонуємо читачам бесіду з головою
правління КС «АгроКредит»
Володимиром КОЛОМАЦЬКИМ.
— Володимире Петровичу, розкажіть, будь
ласка, коли і як було започатковану кредитну
спілку «Агро Кредит»?
— Історія нашої кредитної спілки розпочалася у
2001 році. Чергова обласна конференція фермер
ських господарств, де на той час я був представни
ком фермерів Старобільського району Луганської
області, проходила за участю керівників області і
обласного фонду підтримки фермерського госпо
дарства. З одного з виступів прозвучало, що облас
ний державний фонд надав 600 тис. грн. для під
тримки фермерського господарства, а Євген Степа
нович Дзюба, голова спостережної ради КС «Укра
їнська народна каса «СватоваЛучка», у своєму
виступі повідомив, що на півночі Луганської облас
ті, у Сватівському районі їхня кредитна спілка та
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кож надала вагому фінансову підтримку фермерам.
На той час я мало що знав про кредитні спілки, а ця
інформація мене дуже зацікавила. Наш регіон аг
рарний, і сільгоспвиробники відчувають постійний
дефіцит грошових ресурсів. Тому з січня того ж ро
ку ми розпочали роботу по створенню кредитної
спілки. 5 березня відбулися установчі збори, а 23
травня 2001 року було проведено державну реєс
трацію кредитної спілки «АгроКредит».
— Що сьогодні являє собою ваша кредитна
спілка?
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— З якими труднощами стикаєтеся?
— В сільській місцевості, де ми працюємо, є і
плюси, і мінуси роботи. Мінус полягає в тому,
що переважна більшість потреб у грошових ре
сурсах носить сезонний характер. З весни до
осені сільгоспвиробники несуть витрати, а, ли
ше реалізувавши продукцію, повертають креди
ти. Плюс полягає в тому, що ми маємо можли
вість планувати наперед свою діяльність.
— Ви кредитуєте виключно фермерські гос
подарства?
— Ні, не виключно. Справа у тому, що уся ді
яльність
сільськогосподарського
регіону
пов’язана з фермерською діяльністю. Серед них
є і приватні землевласники та інші фізичні осо
би, які так чи інакше пов’язані з сільгоспвироб
ництвом: тваринництвом, рослинництвом, на
данням послуг виробникам тощо.
— Яку частку у кредитному портфелі вашої
спілки займають споживчі кредити?
— Їхня частка досить вагома, вона складає
близько 40 %.
— Скільки членів нараховує сьогодні КС
«Агро Кредит»?
— На сьогодні ми маємо майже 3800 вкладни
ків і позичальників, з яких близько тисячі ак
тивних, їх обслуговує лише шість працівників

кредитної спілки.
— Чи відчула ваша кредитна спілка на собі
вплив фінансової кризи? Якими методами ви
долали наслідки такого впливу?
— Великого удару по нашій діяльності завдано
не було. Проте дещо зросла заборгованість, точні
ше, у процентному відношенні вона лишилася на
тому ж рівні, бо активи спілки виросли. А пробле
му неплатників ми вирішуємо класичним спосо
бом — звертаємося до суду. Але це крайні заходи,
ми вживаємо їх дуже рідко. Ми дорожимо своїми
спілчанами і за можливості намагаємось не дово
дити справи до судових розглядів: пропонуємо
пролонгацію договорів чи шукаємо альтернатив
ний метод допомоги позичальникам.
— Що Ви можете сказати про співпрацю з
НАКСУ?
— Співпраця з Асоціацією досить цікава.
Особисто мені завжди подобалася аналітична
інформація, яку готують фахівці НАКСУ, допо
магає у роботі «Бюлетень кредитних спілок Ук
раїни» і регулярні розсилки, її ми використову
ємо на засіданнях спостережної ради. Крім того,
з 2007 року наша кредитна спілка стала членом
ОКС НАКСУ, що також є доброю підмогою у
наш нестабільний час.
— Дякуємо за бесіду. Принагідно прийміть
вітання з ювілеєм! І нехай усі тимчасові труд
нощі лишаться позаду.

КС "ДАРА" ПОПОВНИЛА РЯДИ НАКСУ
Завжди приємно мати нагоду зустрітися зі
старими друзями, як це відбувається
щорічно під час Звітновиборної
Конференції, коли з усіх куточків України
до НАКСУ з’їжджаються колегиспілчани.
А вдвічі приємніше вітати у своїх рядах
нових людей. Тож знайомтеся: вперше на
шпальтах «Бюлетеня» Світлана
МАКАРОВА, голова правління кредитної
спілки «Дара» з міста Маріуполя
Донецької області розповідає про
діяльність своєї молодої КС.
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— Сьогодні наша ідея, втілена ще 10 років тому,
живе і процвітає, що підтверджують фінансові зві
ти. Навіть вельми складного минулого року ми
показали ріст близько 20 % по всіх показниках.
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З ЖИТТЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
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— Пані Світлано, розкажіть, будь ласка, коле
гам про вашу кредитну спілку та її перші кроки.
— Нашу кредитну спілку було засновано чо
тири роки тому, але фактично ми працюємо ли
ше кілька місяців.
Ми дуже вдячні долі, що познайомилися з
НАКСУ, оскільки вважаємо, що один в полі не воїн,
важливо мати надійних партнерів, які підкажуть, до
поможуть, порадять, як діяти в тій чи іншій ситуації.
В НАКСУ завжди дуже доброзичлива атмосфе
ра. Ще кілька років тому, коли ми лише замислюва
лися про створення кредитної спілки, ми, навіть не
будучи членом НАКСУ, отримували на усі свої
звернення ґрунтовні відповіді, нам завжди приділя
ли увагу. Це особливо важливо в наш нестабільний
час, коли ринок перебуває в скрутному становищі,
постійно міняється законодавча база, і самостійно,
без професійної якісної допомоги кредитним спіл
кам виконувати свою роботу практично неможливо.
— Чому Ви вирішили увійти до складу саме
Національної асоціації кредитних спілок Укра
їни, адже на ринку діє декілька професійних
об’єднань КС?
— Раніше я не знала, що на ринку існує кіль
ка асоціацій КС. Коли постала потреба пройти
навчальні курси, нам вдалося відвідати такий за
хід, що проводився НАКСУ. Далі, дізнавшись
більше про діяльність Асоціації і скориставшись
консультаціями її фахівців, у нас не виникло не
обхідності шукати альтернативу.
— Повернімося до роботи вашої кредитної
спілки. Якою була динаміка членства з момен
ту початку діяльності?
— Оскільки ми почали працювати зовсім не
щодавно, членство спілки невелике: на сьогодні
КС «Дара» налічує 124 члени.
— Яким чином Ви плануєте розширювати
членство вашої КС?
— Я співпрацюю з багатьма громадськими ор
ганізаціями, профспілками, об’єднаннями підпри
ємців і дуже б хотілося, щоб наша кредитна спілка
працювала як класична, соціально спрямована
своєрідна «каса взаємодопомоги». Наші програми
кредитування ми розробляємо саме під організа
ції, де є лідер, активна група, де знають, наскільки
людина чесна, платоспроможна і обов’язкова. Та
ким чином можна якісніше підійти до позичаль
ника. Сьогодні фінансовий ринок дуже складний,
і ризикувати чужими грішми не варто. Приміром,
до нас часто звертаються «діти війни» з одной
менної організації, і ми їм допомагаємо, оскільки
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літні люди — найсправніші платники, а суми кре
дитів переважно невеликі. Крім того, ми надаємо
їм юридичну і консультаційну допомогу.
— Які процентні ставки за кредитами діють у
вас на сьогодні?
— Сьогодні ми видаємо кредити під 48 % річних.
У нас єдина процентна ставка, тому що кредитний
портфель поки що невеликий. Далі, у міру вивчен
ня і спостереження за ринком, ми, можливо, зміни
мо її. Власний капітал також невеликий, тому ми
видаємо дрібні кредити терміном до 12 місяців. У
цьому є і свої плюси: хоча мікрокредитування —
морочливіша справа, ніж великі позики, зате непо
вернених кредитів значно менше.
— Чи існує у вашій кредитній спілці пробле
ма заборгованості по кредитах як така?
— Ні, такого явища у нас, слава Богу, немає. У
Маріуполі нескладно отримати інформацію про
потенційного позичальника.
— Яким чином ви пропагуєте свою діяль
ність?
— Дуже дієвим методом стало розміщення ін
формації про нашу кредитну спілку на місцево
му сайті. Я була здивована такою високою відві
дуваністю і великою кількістю телефонних
дзвінків. Плюс до цього ми виготовили реклам
ні проспекти, поширенням яких займається лис
тоноша. Але, скажу відверто, найкраща пропа
ганда — це «сарафанні чутки».
— Ви можете упевнено сказати, що кредит
на кооперація — ваше покликання?
— Так, можу. Досить давно я лише плекала
ідею створити кредитну спілку, однак через пев
ні обставини у мене не було реальної можливос
ті зайнятися нею. Але потім, через деякий час, я
змогла застосувати свої знання на практиці, ад
же за фахом я економіст. І саме зараз мені стає
дійсно цікаво працювати, коли громадська ді
яльність гармонійно поєднується з бажанням
матеріально допомагати людям.
Сьогодні ми прагнемо бачити у КС «Дара» не
стандартну кредитну спілку, що має пайовиків і
позичальників, а таку установу, куди люди мог
ли б прийти по пораду, проконсультуватися з
тих чи інших питань, тим паче що всі умови для
цього у нас вже створено.
— Дякуємо за бесіду, бажаємо КС «Дара»
подальшого росту і розвитку, а усім вашим
співробітникам і членам кредитної спілки —
здоров’я і благополуччя.
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НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

ОЛЕКСАНДР ЗАВАДА:

"У ВЛАДИ Є МОЖЛИВІСТЬ
СПИРАТИСЯ НА ЗДОРОВІ СИЛИ НА
СТРАХОВОМУ РИНКУ"
Велика частка ринку
небанківських фінансових
послуг України належить
страховому ринку. На
сьогодні він, як і ринок
кредитних спілок,
перебуває у стані,
далекому від зразкового.
Про діяльність наших колег
з професійного об’єднання
страховиків розповідає в
інтерв’ю президент
Української федерації
убезпечення Олександр
ЗАВАДА.
— Олександре Леонідовичу, розкажіть, будь
ласка, про створення Української федерації
убезпечення. Кому належала ініціатива, якою
була мета?
— Ініціатива створення федерації належала
страховикам, які прагнули реальних змін і були
не задоволені станом, у якому перебував і, на
жаль, перебуває сьогодні страховий ринок. Це
невдоволення наростало впродовж останніх 35
років, і в певний момент його рівень перевищив
природню інертність. Ситуація вимагала актив
них дій, використання серйозних професійних
напрацювань і виділення відповідних ресурсів,
переходу від декларацій до реальних справ.
Найголовнішою метою створення Федерації є
сприяння розвитку класичного страхування,
пов’язаного виключно з професійною діяльністю.
Не дивлячись на те, що законодавчого визначення
класичного страхування немає, в нашому, та й за
гальноприйнятому розумінні — це прийняття
страховиком ризику на ринкових умовах. Іншими
словами, страховик бере на себе зобов’язання здій
снити відшкодування; бере за це плату, яка відпо
відає розміру ризику; він має реальні наміри здій
снити таке страхування без будьяких фіктивних
чи схемних умов, податкового арбітражу та ін.

— Які страхові компанії увійшли до складу
Федерації, які умови членства в УФУ?
— Спочатку до УФУ увійшло десять страхо
вих компаній, сьогодні федерація об’єднує
19 провідних компаній, які працюють на класич
ному страховому ринку України, а саме: НАСК
«Оранта», ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», АТ
«Страхова Група «ТАС» (приватне), ПАТ «УСК
«ГарантАвто», ПАТ «СК «Універсальна», ЗАТ
«СК «АХА Страхування», ПрАТ «Європейське
туристичне страхування», АТ «СК «Оранта
життя», ПАТ «СК «Життя та пенсія», ПАТ «СК
«Українська страхова група», ЗАТ «СК «Євро
пейський страховий альянс», ТДВ «Альянс Ук
раїна», ПрАТ СК «К’Ю БІ І Україна», ПрАТ
«АСК «ІНГО Україна Життя», ПрАТ «Фідем
Лайф», ПрАТ «СК «Дженералі Страхування
Життя», ПрАТ «СК «Кардіф», ПрАТ «УІСК
«Інвестсервіс», ПрАТ «Страхова компанія СЕБ
Лайф Юкрейн» та Представництво «АОН ФІН
ЛЕНД Оі».
Членство у федерації передбачає дві ключові
умови: здійснення класичного страхування і
добра ділова репутація керівників та, відповід
но, страхових компаній. До уваги беруться не
кількісні показники, а якісні. У складі УФУ є
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компанії різного масштабу, але зі спільним інте
ресами та баченням майбутнього страхового
ринку. Це прозорий, платоспроможний, конку
рентоспроможний страховий ринок. На такому
ринку знайдеться місце всім компаніям, енергія
яких налаштована на професійну діяльність.
Оскільки будьякі формальні вимоги мають
свої недоліки, для набуття членства в УФУ пот
рібні рекомендації членів, що дуже важливо. Ад
же мова йде про об’єднання однодумців, а реко
мендації дозволяють одразу виявити наявність
будьяких протиріч. І це не формальний атрибут.
Крім цього, для набуття членства компанії мають
не лише отримати підтримку більшості, але й що
до них не повинно бути застосовано право вето.
Тобто рекомендації і право вето убезпечують
УФУ від серйозних внутрішніх конфліктів.
— Хто входить до «команди» УФУ?
— Поперше, це керівники компаній, більшість
з яких працює на ринку вже тривалий час. Вони
знані, неодноразово займали найвищі місця у рей
тингах, це люди, які мають особистий авторитет
на страховому ринку. Подруге, це члени комітетів
УФУ — фахівці компаній за різними напрямками.
Потретє, це працівники дирекції, що так само
складається з людей, які не новачки на страхово
му ринку і мають досвід роботи на державних по
садах і на керівних посадах у страхових компані
ях. Таким чином, ми маємо поєднання бізнесового
досвіду і досвіду роботи на державній службі.
Від самого початку діяльності ми дотримуємо
ся принципу рівновіддаленості дирекції від стра
ховиків. Пропозиції щодо складу дирекції пода
ються різними страховиками, але, в першу чергу, з
огляду на те, щоб президент, генеральний дирек
тор, заступники генерального директора були з
різних сфер, не пов’язаних між собою тривалими
стосунками. Це робиться для того, щоб наша ко
манда збалансовано працювала виключно в інте
ресах справи без домінування чиєїсь однієї думки.
Це дуже важливо для прозорості діяльності феде
рації, в основі якої вироблення і відстоювання
спільної позиції. Тому, якщо оперувати поняттям
«команда», то в ній дуже сильні особистості, про
фесіонали, об’єднані спільною метою.
— Як будується лобістська, інформаційна
діяльність і PR?
— Головний напрямок — це розроблення пра
вових актів і сприяння їх прийняттю. Всі основні
ініціативи УФУ оприлюднюються. Ми дуже сер
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йозно підійшли до створення нашого сайту і вва
жаємо його інструментом комунікації з суспільс
твом. Сайт дає повну інформацію про діяльність
федерації. Ми намагаємося не просто інформува
ти про нашу діяльність, а й надавати суспільству
важливу інформацію для того, щоб мислячі люди
могли приймати для себе ті чи інші рішення чи
робити певні висновки. Дуже важливо не нав’язу
вати суспільству свою думку, а намагатися забез
печити необхідною інформацією.
— Яким чином налагоджуєте співпрацю зі
страховими компаніями — учасниками УФУ?
— Наша взаємодія багаторівнева, вона включає
двосторонні консультації чи допомогу у вирішенні
тих чи інших проблем. Наприклад, якщо виникає
серйозна проблема, то страховики можуть на прес
конференції заявити свій протест проти утисків
члена федерації. А робочий механізм співпраці —
це комітети, у них відбувається обговорення тих чи
інших рішень, які приймаються органами управ
ління. Це дозволяє утримувати необхідний профе
сійний рівень. Дуже важливими є консультації ке
рівників компаній, тому що деякі питання стосу
ються рівня експертів, а інші — керівників. Ми про
водимо серйозні консультації на обох рівнях.
Остаточні ж рішення з ключових питань — це
вже компетенція Президії і загальних зборів.
— Які переваги членства у вашій Федерації
перед іншими професійними об’єднаннями?
— На мою думку, «відчуття ліктя», взаємопід
тримка, професійний діалог на високому рівні, ви
роблення спільної позиції щодо вирішення як по
точних, так і стратегічних питань розвитку стра
хового ринку, можливість вплинути на процеси,
які відбуваються у державі і стосуються страху
вання — це ті найголовніші цінності, які мотиву
ють страховиків щодо членства у Федерації.
Кожен з наших членів розуміє, що рішення та
ініціативи Федерації спрямовані в майбутнє,
відповідають європейським принципам і в кін
цевому рахунку призведуть до того, що всі чле
ни Федерації зможуть здійснювати повноцінну
діяльність і отримають можливість реалізувати
свій потенціал.
— Що для Вас важливіше: збільшення
членства чи жорсткіші вимоги до вступаючих
до складу УФУ?
— Минулого року чисельність Федерації
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— Ваші стосунки з іншими об’єднаннями
страховиків. Плюси і мінуси присутності на
ринку трьох професійних об’єднань.
— Наша Федерація не конкурує, ми лише ро
бимо свою справу. Відповідно, в усіх випадках,
коли нам вдається виробити спільну позицію,
ми, як кажуть, з відкритим забралом ідемо на
співпрацю. Таких прикладів є багато: і стосовно
Податкового кодексу, і об’єднання зусиль у Мо
торному бюро для запровадження системи фі
нансового моніторингу за станом страховиків —
членів бюро, і переліцензування страховиків, і
багато інших, де ми демонстрували нашу готов
ність до співпраці. Більше того, ми ініціювали
меморандум про співробітництво між об’єднан
нями страховиків (щоправда, не з нашої вини йо
го не було підписано). Тому, на мій погляд, у при
сутності на страховому ринку трьох професій
них об’єднань переважають плюси. Мінус у тому,
що у органів влади завжди є можливість вико
ристати давно відомий принцип «розділяй і вла
дарюй». Проте головний позитив у тому, що чіт
ко виражені непоєднувані інтереси тих чи інших
груп страховиків. Якщо на ринку присутнє одне
об’єднання, як це було колись, в такому разі кож
на група тихо лобіює свої інтереси і таке об’єд
нання є віртуальним. А за наявності кількох
об’єднань всі інтереси чітко висловлено, сус
пільство може зорієнтуватися. І найголовніше —
ми не витрачаємо час на безплідні дискусії при

виробленні позиції і розробленні наших рішень,
наш ресурс використовується ефективно. Ми
працюємо в колі однодумців, випрацьовуємо
свою позицію щодо того чи іншого документу, ті
єї чи іншої ситуації, а потім проводимо консуль
тації з колегами з інших об’єднань. Ми ніколи не
відступаємо від своїх позицій, але якщо є можли
вість іти на компроміс, не порушуючи засадни
чих речей, ми це завжди робимо, і саме це дозво
ляє чітко витримувати встановлену «планку».
Таким чином, у влади є можливість спирати
ся на здорові сили на страховому ринку, щоб
швидше рухатися вперед. Або ж, навпаки, спи
ратися на тих, хто намагається «законсервува
ти» ситуацію.
— Діяльність федерації в кризових умовах:
чи були зміщені акценти і в якому напрямі?
— Безумовно, криза вплинула на діяльність
членів УФУ. Рішення про створення Федерації
було прийняте влітку 2008 року, коли про кризу
ще практично ніхто не говорив, а реєстрація про
ходила у період, коли криза вже почала поширю
ватися. Тому довелося частину ресурсу витрачати
спочатку на розроблення пропозицій і заходів що
до недопущення кризи, пом’якшення її наслідків,
а зараз — і щодо подолання кризи. Частину зусиль
було спрямовано на вирішення питань з депозита
ми, розміщеними страховиками у проблемних
банках. Оскільки це кошти страхових резервів, їх
замороження призвело до втрати ліквідності ба
гатьма страховиками. Але при цьому ми все одно
не «зациклилися» на кризі, розуміючи, що вона
мине. Криза допомогла у сприйнятті того, що ра
ніше не сприймалося суспільством та страховим
співтовариством, наприклад, щодо необхідності
більш суворих вимог до платоспроможності, про
зорості, якості страхових послуг. Це навіть полег
шило прийняття деяких рішень.
— Які напрями роботи, окрім лобіювання,
реалізує ваше об’єднання (сервісні центри, се
мінари, юридична допомога, передліцензійна
підготовка документів тощо)?
— Основні напрямки нашої діяльності зат
верджені загальними зборами, і в першу чергу —
це розроблення проектів законів, на базі яких
буде діяти страховий ринок України протягом
найближчих років.
Окремими з перелічених Вами повноважень
наділяються саморегулівні організації. На стра
ховому ж ринку немає СРО, яка б мала відповід
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зросла удвічі. Безумовно, це збільшило і наван
таження на виконавчий орган. Але, з іншого бо
ку, зміцнило Федерацію у суспільному плані, на
дало більшої вагомості пропозиціям, оскільки
вони спираються на думку переважної частини
класичного ринку страхування.
Ми не переслідуємо мету збільшити членство
будьякою ціною і ніколи не відступаємо від ос
новоположних принципів, які лягли в основу
створення Федерації.
Сьогодні частка членів УФУ перевищує 50 %.
Ми вітаємо кожного страховика, який для себе
прийняв рішення приєднатися до колективу одно
думців і взяти участь у розбудові власного профе
сійного дому. Разом з тим, якщо існують неантаго
ністичні суперечності між тими, хто планує вступа
ти, і членами УФУ, то ми намагаємося такі супереч
ності розв’язувати, йдучи на всі прийнятні компро
міси. Якщо ж мова йде про антагоністичні супереч
ності, то вони не можуть бути розв’язані апріорі, від
своїх принципів ми відступитися не можемо і пов
торювати помилки минулого теж не будемо.
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ний статус. Не маючи повноважень, отриманих
від держави, водночас ми здійснюємо значний
обсяг роботи щодо саморегулювання відповідно
до повноважень, делегованих страховиками —
членами Федерації. Зокрема, ми проводимо ве
лику аналітичну роботу щодо аналізу звітності,
яку надають нам страховики. УФУ отримує ін
формацію не тільки щоквартально, в обсязі,
який надається Держфінпослуг, а й за власними
формами — помісячно. Ця інформація дозволяє
нам відслідковувати тенденції на ринку і значно
раніше реагувати на зміну ситуації.
Крім того, УФУ здійснює щоквартальне прог
нозування розвитку страхового ринку, що допо
магає страховикам формувати власні бізнес
стратегії. Наприклад, на поточний рік ми прог
нозуємо приріст класичного страхового ринку
близько 5 %, що вдвічі нижче за рівень інфляції,
прогнозований урядом. Це означає, що, не див
лячись на номінальний приріст в цілому, гово
рити про впевнений вихід з кризи передчасно.
До інших саморегулівних повноважень можна
віднести також вироблення стандартів врегулю
вання збитків, встановлення спільно з Україн
ським кредитнобанківським союзом правил спів
робітництва страховиків та банків, запроваджен
ня спільно з Всеукраїнською асоціацією імпорте
рів і дилерів механізму взаємодії страховиків та
учасників автомобільного ринку з метою підви
щення якості послуг ремонту застрахованих авто
мобілів, розгляд скарг клієнтів на дії членів УФУ.
— Взаємодія УФУ з регулятором. Яких змін
чекає страховий ринок? Що, на Вашу думку, пе
решкоджає повноцінному розвитку ринків фі
нансових послуг? Наведіть, будь ласка, позитив
ні приклади, коли регулятор сприяє розвитку
ринку, і негативні — коли йде зворотній процес.
— Повноцінному розвитку ринку перешкод
жає неефективне державне регулювання і наг
ляд. На сьогодні ситуація, порівняно з минулим
роком, «заморожена»: гірше не стало, проте і ру
ху вперед ми не бачимо.
Стосовно ж самого поняття «регулятор», то
УФУ пропонує розділити поняття «орган регулю
вання» і «орган нагляду», розуміючи, що регулю
вання — це встановлення правил гри, а нагляд —
це контроль за їх дотриманням. На нашу думку, не
може єдиний орган і встановлювати правила, і
контролювати їх виконання. Одночасно ми про
понуємо посилити інституційну спроможність
органу нагляду, його незалежність. Зокрема, цьо
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му сприятиме прийняття відповідного Закону,
який за поданням Президента України зараз опра
цьовується у Верховній Раді. Згідно з новою Кон
ституцією, органи нагляду мають бути переведені
в юрисдикцію Президента. Це суттєво підвищить
статус органів нагляду і, зокрема, Держфінпослуг.
Крім того, після такого «перезавантаження», ор
ган нагляду повинен набути достатніх для здій
снення ефективного нагляду ресурсів та повнова
жень, в тому числі й високопрофесійний склад.
Реалізація ж державної фінансової політики вже
сьогодні покладена на Міністерство фінансів, яке
може цілком виконувати й повноваження щодо
регулювання. Вироблення і реалізація політики у
будьякій сфері — це політична діяльність, і її має
здійснювати Кабінет міністрів та уповноважений
ним орган. У результаті матимемо збалансовану
систему: незалежний високий статус органу наг
ляду, забезпеченого ресурсами і кадрами, та відпо
відна державна політика, спрямована на підви
щення ролі страхування і використання суспільс
твом всіх переваг такого стану речей. Саме такі
зміни ми пропонуємо і будемо активно їх домага
тися. Тому що на тій основі, на якій сьогодні пра
цює Держфінпослуг, ефективна повноцінна робо
та практично неможлива.
Останню тезу наочно підтверджує ситуація з
переглядом лімітів відповідальності, базового пла
тежу та коригуючих коефіцієнтів за договорами
обов’язкового страхування цивільноправової від
повідальності власників наземних транспортних
засобів. З одного боку, зросла соціальна спрямова
ність цього виду страхування внаслідок підвищен
ня лімітів відповідальності, підвищилися вимоги
до страховиків, вартість страхування була приве
дена у відповідність до реальних умов. Проте через
безконтрольний та нічим не обмежений демпінг,
який по суті повністю нівелював позитивний
ефект цього рішення, ризики банкрутства у зв’яз
ку з його прийняттям ще більше зросли. Страхо
вики, які працюють з дотриманням всіх встановле
них правил страхової діяльності, опинилися двічі
в невигідному становищі: через недобросовісну ці
нову конкуренцію, яка знаходиться за межами
дозволеної законом вартості полісу та призводить
до перерозподілу ринку на користь завідомо
неплатоспроможних компаній, а також через вели
ку загрозу нових банкрутств на цьому ринку та
значних виплат з гарантійного фонду МТСБУ.
— УФУ бере активну участь у підготовці
оновленого профільного законодавства. Під
сумуйте цю діяльність.
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Також Федерацією підготовлено конкретні ком
плексні пропозиції щодо законопроекту з пенсій
ної реформи, який наразі розглядається у Верхов
ній Раді. Пропозиції УФУ є ринково орієнтовани
ми, забезпечують більш ефективну систему пенсій
ного забезпечення і досягнення ефекту синергії, ко
ли пенсійна реформа вирішує завдання не тільки
суто пенсійного забезпечення, але завдяки їй зни
жується ціна такого забезпечення, а суспільство от
римує можливість максимально ефективно вико
ристати той ресурс, який воно отримує в результа
ті розвитку системи пенсійного забезпечення. Це у
першу чергу стосується довгострокового страху
вання життя і використання інфраструктури, яку
страховики життя на сьогодні уже створили.
УФУ підготовлено пропозиції та зауваження
до відповідного законопроекту, зокрема, УФУ
наполягає на більш широкому залученні страхо
виків життя до розбудови другого і третього рів
ня пенсійного забезпечення. Крім цього, у 2010
році Українською федерацією убезпечення під
писано Договір про співробітництво з Україн
ською асоціацією інвестиційного бізнесу, метою
якого, зокрема, є впровадження в Україні друго
го рівня пенсійної реформи за участю страхови
ків життя у якості адміністраторів відкритих
НПФ, одноосібними власниками яких вони є.
Також актуальними є питання розкриття ін
формації страховиками, удосконалення відно
син страховиків і банків, підвищення прозорості
та передбачуваності нагляду та багато іншого.
Деякі з цих питань на сьогодні — це вже питан
ня не страхового ринку, а стратегічних реформ, які
перебувають на контролі у Президента країни.
Ринок потребує затвердження стратегії роз
витку страхування на найближчі 10 років, ос
кільки структурні зміни на страховому ринку
потребують часу, залучення капіталу, нових тех
нологій, у тому числі й інформаційних, та струк
турної перебудови галузі. А така робота має вес
тись на основі серйозного документа.
Якщо влада і ринок спрямують максимум
зусиль на цивілізований розвиток страхового
ринку, то протягом найближчих десяти років
частка страхування у ВВП збільшиться в рази.
За нашими оцінками, до 5%. А це — інвестиції
у вітчизняну економіку в розмірі щонайменше
80 млрд. грн., з яких 30 млрд. грн. — довгостро
кові. А найголовніше — суспільство, економіка,
окреме підприємство чи домогосподарство от
римають повноцінну можливість захистити
свої майнові інтереси від найнесприятливіших
подій.
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— Асоціацію «Українська федерація убезпе
чення» створено наприкінці 2008 року. Фактич
но ми відпрацювали повних два роки. Важливо,
що діяльність нашої федерації будується на чіт
ко визначених пріоритетах. Щороку загальні
збори затверджують основні напрямки роботи, а
Президія — план роботи на весь рік, на яких і
концентруються усі ресурси. А підсумки діяль
ності федерації ми розглядаємо щомісяця.
З появою УФУ тема розвитку класичного
страхування і заходів, які б забезпечили рух у
цьому напрямку, набула нового звучання. Ми
називаємо речі своїми іменами. Відповідно, ко
жен проект нормативноправового акту ретель
но аналізується на предмет його впливу на кла
сичне страхування. Щодо кожного з таких доку
ментів висловлюється чітка позиція з конкрет
ними зауваженнями, і навіть в тому разі, якщо
це комусь не подобається чи навіть загрожує
зворотною негативною реакцією.
Проголосивши основні напрямки діяльності,
ми напрацювали чіткі конкретні документи, які
бути надіслано на розгляд до Верховної Ради,
Кабінету міністрів, органу нагляду, міністерств
та відомств. Для прикладу можу навести напра
цьований УФУ пакет документів щодо агростра
хування, включаючи проект концепції, проект
Закону з пропозиціями на друге читання, проект
установчих документів про створення об’єднан
ня страховиків, які спеціалізуються на агростра
хуванні, і фінансову модель.
Інший приклад — пропозиції УФУ щодо
оновлення профільного законодавства про стра
хування, проект Закону щодо оздоровлення
страхового ринку, подолання наслідків кризи.
Зараз ми працюємо над новою редакцією «Зако
ну про страхування» і завершили роботу над
проектом Стратегії розвитку страхового ринку
на 2011–2020 роки, яку винесено на широке об
говорення. Саме робота над Стратегією дозво
лила нам уточнити підходи до багатьох проблем,
виявити недоліки в організації роботи з держав
ного регулювання, нагляду і розвитку страхово
го ринку та визначити шляхи їх подолання.
Під час роботи над Податковим кодексом
УФУ послідовно готувала пропозиції до всіх
п’яти редакцій, ця робота була скоординована з
іншими об’єднаннями страховиків, вона триває і
зараз. Як наслідок, нам вдалося спільними зу
силлями відстояти більшменш пристойні пра
вила оподаткування. Звичайно, є проблеми, які
потребують вирішення, але, порівняно із загро
зами, які були раніше, ситуація є прийнятною.
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III ОБЛАСНИЙ СВИСТУНІВСЬКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ ПОЕЗІЇ Т.Г. ШЕВЧЕНКА
Пам’ятники генію і пророку українського
народу Тарасу Шевченку є в Києві,
Вашингтоні, Ванкувері, БуеносАйресі,
Луганську та в с.Свистунівка Сватівського
району Луганської області. До речі,
перший в Луганській області.
Тому тут 22 травня 2011 року зібралися прос
вітяни, сільська громада, учні сільської школи
для проведення обласного фестивалю поезії
Т.Г. Шевченка.
Голова оргкомітету Євген Дзюба (голова
районного осередку товариства «Просвіта» ім.
Т.Г. Шевченка, голова спостережної ради КС
«СватоваЛучка») відкрив цьогорічний фести
валь поезії Тараса Шевченка. Учасників творчо
го свята привітали очільники районної ради,
райдержадміністрації, міськради та сільський
голова. Учні сільської школи поставили виставу
за мотивами творів Т.Г. Шевченка. Було покла
дено квіти до пам’ятника Великого Кобзаря.
Далі дійство перемістилося до міста Сватово
го, в Молодіжний центр. Зала була переповнена
учасниками фестивалю та глядачами, люди стоя
ли навіть у проходах. Забігаючи наперед, скаже

мо, що міський голова Є. Рибалко запросив учас
ників провести майбутній IV фестиваль у залі
міськради, який вміщує близько 200 глядачів.
Якщо на першому фестивалі поезії було 57
учасників, а на другому — 69, то на цьогорічний
надійшло 124 заяви на участь від усіх шкіл міста
і району, а також з гімназії № 42 м. Луганська та
Центру дитячої та юнацької творчості з м. Сєвє
родонецька.
Конкурси проходили у трьох номінаціях: по
езія Т.Г. Шевченка, поезія про Т.Г. Шевченка,
Україну, рідну мову, рідний край та вірші про
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зпід явора» нагороду отримала Аліна Топчій,
учениця Сватівської гімназії ім. В.Сосюри.
Також було відзначено виступи Валерії Жар
ко, Аделіни Лєбєдєвої, учениць Сватівської
ЗОШ № 2 за вірш «Тополя», та Марії Тернов
ської, учениці гімназії № 42 м. Луганська за вірш
«Подражаніє II псалму».
У другій номінації перше місце зайняла На
талка Мохонько, учениця Сватівської ЗОШ № 6
за вірш Глафії Гладких «Звернення до України».
Друге місце поділили Катерина Лук’яненко, уче
ниця Сватівської ЗОШ № 6, та Ілона Загоруйко
з Містківської ЗОШ за власні вірші «Балада про
Тараса» та «Український небокрай». Третє місце
отримали Дар’я Носаль, учениця Сватівської
ЗОШ № 6, за власний вірш «Український Про
метей», Валерія Костенко, учениця Сватівської
ЗОШ № 6 за вірш Дмитра Павличка «Молитва»,
Антон Савченко, учень 5 класу з м. Сєвєродо
нецька за вірш О. Радченко «Кобзар».
В номінації «Вірші про Сватове» перше місце
і цінний подарунок від міського голови отрима
ла Ніна Каламайко, учениця Сватівської ЗОШ
№ 6, за власний вірш «Я славлю сватівських жі

Перше місце в головній номінації зайняла уче
ниця НижньоДуванської ЗОШ Єлизавета Абросі
мова за вірш «Наймичка», яка, крім нагород, отри
мала кошти для поїздки разом зі своєю вчителькою
української мови до київського музею Т.Г.Шевчен
ка. Два других місця також вибороли представниці
НижньоДуванської ЗОШ Надія Шаптилова та
Катерина Должанова за вірші «Великий Мох» та
«Тополя». Третє місце поділили Людмила Підіпри
гора, учениця Сватівської гімназії ім. В.Сосюри, та
Софія Чумак, учениця Сватівської ЗОШ № 6 за
вірші «Утоплена» та «І мертвим, і живим».
За оригінальність виконання пісні «Тече вода
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Сватове (за пропозицією міського голови).
Журі фестивалю очолював заслужений пра
цівник освіти, викладач Луганського національ
ного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевчен
ка, голова обласного осередку товариства
«Просвіта» Володимир Семистяга. До журі та
кож увійшли поетипросвітяни с. Свистунівки,
міст Сватового та Сєвєродонецька.
Загалом усе дійство з чудовим прологом було
організоване учнями Сватівської ЗОШ № 6.
Як пізніше зазначили члени журі, рівень
учасників з кожним роком зростає. Боротьба за
призові місця стає дедалі напруженішою, майже
кожен виступ супроводжувався бурними оплес
ками глядачів.
За результатами конкурсу кожен учасник от
римав книгу просвітянина, лікаря з Луганська
Ігоря Саєнка та часопис «Козацька варта» Схід
ноУкраїнського козацтва.
Переможці отримали грамоти, останнє ви
дання «Кобзаря», «Короткий тлумачний слов
ник сучасної української мови» видавничого
центру «Просвіта» та грошові винагороди від
100 до 400 грн.
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ваЛучка», Сватівський молодіжний центр, ди
тячі садочки м. Сватового, Сєвєродонецький
центр, Луганська гімназія № 42, Сватівська об
ласна школаінтернат.

нок». Друге місце — у Христини Мартинової,
учениці Сватівської гімназії ім. В. Сосюри за
власний вірш «Моя країна мила». Третє місце
виборола Катерина Карпова з м. Сєвєродонець
ка за вірш сватівчанина В. Пивоварова «Мне
снилось Сватово».
За національне вбрання четверо учасників —
Юлія Посохова та Антон Савченко (Сєвєродо
нецьк), Дар’я Титаренко, учениця Сватівської гім
назії ім. В. Сосюри, Валентин Соболь, учень Ниж
ньоДуванської ЗОШ — отримали чудові альбо
ми «Український живопис» та грошові премії.

Спонсорами цього чудового дійства виступили
Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т.Г.Шев
ченка, народний депутат України Павло Мовчан,
Українська Світова Кооперативна Рада (Прези
дент УСКР Ігор Ляшок, США), Національна асо
ціація кредитних спілок України (Президент Пет
ро Козинець), кредитна спілка «Українська на
родна каса «СватоваЛучка», м. Сватове), Наталія
Корнєва, СвятоПокровська парафія УАПЦ м.
Сватового, о. Дмітрій Романків, представники Ук
раїнського козацтва м. Стаханів, Сергій Борисен
ко та Анатолій Кузовенін (м.Сватове), ПП Воло
димир Гордієнко, Ігор Саяпін, Сергій Авалян,
Світлана Озерова, Олена Степанова, Євген Дзю
ба. Значну підтримку надали голова Сватівської
РДА Володимир Мормуль та Сватівський місь
кий голова Євген Рибалко.

Журі високо оцінило організацію фестивалю,
зростаючий рівень конкурсантів Цікаво, що серед
92 номінантів (учнів перших — десятих класів)
було 16 хлопців, але журі відмітило лише одного.
В рамках фестивалю велику кількість пода
рунків від товариства «Просвіта» (книги, плака
ти з національною символікою, касети, диски)
отримала Свистунівська ЗОШ, ЗОШ № 6 м.
Сватового, Містківська ЗОШ, Сватівська ра
йонна бібліотека, Сватівська школа мистецтв ім.
В.Зінкевича, Сватівський народний дім «Свато
Медіа супровід: журнал «Бюллетень кредит
них спілок України» (м.Київ), газета «Слово
просвіти» (м.Київ), газети «Юність Слобожан
щини», «Голос громади», «Новини Сватівщи
ни», «Сватівські відомості» (м. Сватове), «Ко
зацька Рада» (м.Алмазне), Сватівська телерадіо
компанія.
Євген Дзюба, голова спостережної Ради
КС «Українська народна каса «Сватова
Лучка», голова оргкомітету фестивалю
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Пропонуємо вашій увазі деякі
рекомендації щодо податкового обліку в
кредитній спілці, які ґрунтуються на
нормативних документах та матеріалах
Єдиної бази податкових знань,
розміщеної на офіційному сайті
Державної податкової служби України.
Але, враховуючи вимоги Податкового
кодексу України в частині податкових
консультацій, наполегливо
рекомендуємо надавати запити до
місцевих, обласних та головної ДПС з усіх
податкових питань, що виникають у
процесі роботи.
Штрафні санкції за працевлаштування?
Обмежуємося додатковим звітом
Законом України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соці
альне страхування», який набрав чинності з
01.01.2011 року, внесено зміни та доповнення до
Закону України «Про загальнообов’язкове дер
жавне соціальне страхування на випадок безро
біття» та Кодексу України про адміністративні
правопорушення, а саме: статтею 35 Закону пе
редбачено обов’язкове подання до центру зайня
тості в установленому порядку відомостей про
прийняття на роботу працівників (звіт за ф.5
ПН), а статтею 38 встановлено відповідальність
працедавця за несвоєчасне подання або непо
дання цих відомостей.
За порушення зазначених вимог законодавс
тва встановлена адміністративна відповідаль
ність, яка передбачена статтею 1653 Кодексу
України про адміністративні правопорушення,
зокрема: «Порушення посадовими особами під
приємств, установ, організацій, фізичними осо
бами, які використовують найману працю, по
рядку використання коштів загальнообов’язко
вого державного соціального страхування на ви
падок безробіття; несвоєчасне або неповне їх по
вернення; несвоєчасне подання або неподання
визначених Законом України «Про загальноо
бов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття» відомостей, подання недос

товірних відомостей про використання коштів
загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття — тягнуть за
собою накладення штрафу від восьми до п’ят
надцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. Ті ж дії, вчинені особою, яку протягом
року було піддано адміністративному стягнен
ню за одне з правопорушень, зазначених у час
тині першій цієї статті, тягнуть за собою накла
дення штрафу від десяти до двадцяти неоподат
ковуваних мінімумів доходів громадян».
Задля уникнення адміністративної відпові
дальності наголошуємо керівникам підпри
ємств, установ та організацій на обов’язковості
своєчасного подання до центру зайнятості звітів
про прийнятих працівників за формою 5ПН.
Форма складається щодекадно за періоди: з 1 до
10, з 11 до 20, з 21 по останнє число звітного мі
сяця і подається не пізніше 3го дня після закін
чення звітної декади.
Одночасно нагадуємо, що відповідно до п.4
ст. 20 Закону України «Про зайнятість населен
ня», підприємства, установи і організації, неза
лежно від форми власності, повинні у повному
обсязі подавати інформацію про прийнятих пра
цівників до центрів зайнятості згідно з формою
№ 5ПН «Звіт про прийнятих працівників». Ці
єю ж статтею Закону передбачено, що підпри
ємства, установи й організації, незалежно від
форми власності та господарювання, повинні,
при наявності вакансій, у повному обсязі пода
вати центрам зайнятості «Звіт про наявність ва
кансій» за формою № 3ПН, у тому числі приз
начених для працевлаштування інвалідів.
Новий податок. Збір за спеціальне вико
ристання води
З 01.01.2011 року всі суб’єкти господарюван
ня, незалежно від форм власності (в тому числі
кредитні спілки), у разі укладення договору на
поставку води з орендодавцем або безпосеред
ньо з постачальником води, є платниками збору
за спеціальне використання води.
Стаття 323. Платники збору
323.1. Платниками збору є водокористува
чі — суб’єкти господарювання незалежно від
форми власності: юридичні особи, їх філії, відді
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лення, представництва, інші відокремлені підроз
діли без утворення юридичної особи (крім бюд
жетних установ), постійні представництва не
резидентів, а також фізичні особи — підприємці,
які використовують воду, отриману шляхом за
бору води з водних об’єктів (первинні водокорис
тувачі) та/або від первинних або інших водоко
ристувачів (вторинні водокористувачі), та ви
користовують воду для потреб гідроенергетики,
водного транспорту і рибництва.
Стаття 326. Порядок обчислення збору
326.2. Збір обчислюється виходячи з фактич
них обсягів використаної води (підземної, повер
хневої, отриманої від інших водокористувачів)
водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат во
ди в їх системах водопостачання, встановлених у
дозволі на спеціальне водокористування, лімітів
використання води, ставок збору та коефіцієн
тів.
За обсяги води, переданої водокористува
чем — постачальником іншим водокористувачам
без укладення з останніми договору на поставку
води, збір обчислюється і сплачується таким во
докористувачем — постачальником.
Стаття 328. Порядок сплати збору
328.1. Базовий податковий (звітний) період
для збору дорівнює календарному кварталу.
328.2. Платники збору обчислюють суму збо
ру наростаючим підсумком з початку року та
складають податкові декларації за формою,
встановленою в порядку, передбаченому стат
тею 46 цього Кодексу.
328.3. Податкові декларації збору подаються
платниками збору органам державної податко
вої служби у строки, визначені для квартального
податкового (звітного) періоду, за місцем подат
кової реєстрації.
328.5. Філії, відділення, інші відокремлені під
розділи водокористувача, які мають банківські
рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік
своєї діяльності, складають окремий баланс, по
дають податкові декларації та сплачують збір
за своїм місцем податкової реєстрації.
328.6. Якщо до складу водокористувача вхо
дять структурні підрозділи, які не мають бан
ківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтер
ського обліку своєї діяльності, не складають ок
ремого балансу, то декларації збору подаються і
збір вноситься водокористувачем, до складу яко
го входять такі структурні підрозділи, за місцем
знаходження водних об’єктів та за ставками
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збору, встановленими для цих водних об’єктів.
328.7. Платники збору подають одночасно з
податковими деклараціями органам державної
податкової служби копії дозволу на спеціальне
водокористування, договору на поставку води та
статистичної звітності про використання води.
Наводимо відповіді, розміщені на офіційно
му сайті ДПС щодо цього питання:
Питання. Хто є платниками збору за спеці
альне використання води?
Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011. Платни
ками збору за спеціальне використання води є
водокористувачі — суб’єкти господарювання не
залежно від форми власності: юридичні особи, їх
філії, відділення, представництва, інші відок
ремлені підрозділи без утворення юридичної
особи (крім бюджетних установ), постійні пред
ставництва нерезидентів, а також фізичні особи
— підприємці, які використовують воду, отрима
ну шляхом забору води з водних об’єктів (пер
винні водокористувачі) та/або від первинних
або інших водокористувачів (вторинні водоко
ристувачі), та використовують воду для потреб
гідроенергетики, водного транспорту і рибниц
тва. У разі якщо водокористувачі, які повністю
утримуються за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів, використовують обсяги во
ди для господарської діяльності, направленої на
отримання доходу в грошовій, матеріальній або
нематеріальній формах, збір обчислюється на
загальних підставах з усього обсягу використа
ної води з урахуванням обсягу втрат води в їх
системах постачання.
Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно
до п. 323.1 ст. 323 розділу ХVІ Податкового ко
дексу України від 2 грудня 2010 року № 2755
(далі — ПКУ) платниками збору за спеціальне
використання води є водокористувачі — суб’єк
ти господарювання незалежно від форми влас
ності: юридичні особи, їх філії, відділення, пред
ставництва, інші відокремлені підрозділи без ут
ворення юридичної особи (крім бюджетних ус
танов), постійні представництва нерезидентів, а
також фізичні особи — підприємці, які викорис
товують воду, отриману шляхом забору води з
водних об’єктів (первинні водокористувачі)
та/або від первинних або інших водокористува
чів (вторинні водокористувачі), та використову
ють воду для потреб гідроенергетики, водного
транспорту і рибництва. Філії, відділення, інші
відокремлені підрозділи водокористувача, які
мають банківські рахунки, ведуть окремий бух
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Питання. Чи є платником збору за спеціаль
не водокористування СГ у разі використання
води лише для задоволення власних питних та
санітарногігієнічних потреб?
Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011. Суб’єкт
господарювання, що використовує воду лише
для задоволення власних питних та санітарно
гігієнічних потреб, є платником збору за спе
ціальне водокористування.
Повна відповідь: Діє з 01.01.2011. Відповід
но до п. 323.1 ст. 323 розділу ХVІ Податкового
кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755
(далі — ПКУ) платниками збору є водокористу
вачі — суб’єкти господарювання незалежно від
форми власності: юридичні особи, їх філії, відді
лення, представництва, інші відокремлені під
розділи без утворення юридичної особи (крім
бюджетних установ), постійні представництва
нерезидентів, а також фізичні особи — підпри
ємці, які використовують воду, отриману шля
хом забору води з водних об’єктів (первинні во
докористувачі) та/або від первинних або інших
водокористувачів (вторинні водокористувачі),
та використовують воду для потреб гідроенерге
тики, водного транспорту і рибництва. Згідно із
пп. 324.4.1. п. 324.4. ст. 324. ПКУ збір не справ
ляється за воду, що використовується для задо
волення питних і санітарногігієнічних потреб
населення (сукупності людей, які знаходяться
на даній території в той чи інший період часу,

незалежно від характеру та тривалості прожи
вання, в межах їх житлового фонду та присадиб
них ділянок). Таким чином, суб’єкт господарю
вання, що використовує воду лише для задово
лення власних питних та санітарногігієнічних
потреб, є платником збору за спеціальне водоко
ристування.
Питання. Хто є платником збору за спеці
альне використання води у разі сплати оренда
рем комунальних послуг (у т.ч. плати за вико
ристання водних ресурсів, передбаченої згідно з
договором оренди приміщення), за умови якщо
орендодавцем укладено договір на поставку во
ди?
Коротка відповідь: У разі сплати орендарем
орендодавцю за договором оренди комунальних
послуг (в тому числі плати за користування во
дою), платником збору за спеціальне викорис
тання води є орендодавець. При цьому орендар
буде вторинним водокористувачем і платником
збору за спеціальне водокористування у разі ук
ладання договору на поставку води.
Повна відповідь: Згідно із п. 323.1 ст. 323
розділу ХVІ «Збір за спеціальне використання
води» Податкового кодексу України від 2 груд
ня 2010 року № 2755VI (далі — ПКУ) платни
ками збору є водокористувачі — суб’єкти гос
подарювання незалежно від форми власності:
юридичні особи, їх філії, відділення, представ
ництва, інші відокремлені підрозділи без утво
рення юридичної особи (крім бюджетних уста
нов), постійні представництва нерезидентів, а
також фізичні особи — підприємці, які вико
ристовують воду, отриману шляхом забору во
ди з водних об’єктів (первинні водокористува
чі) та/або від первинних або інших водокорис
тувачів (вторинні водокористувачі), та вико
ристовують воду для потреб гідроенергетики,
водного транспорту і рибництва. Відповідно до
п. 326.2 ст. 326 ПКУ збір обчислюється виходя
чи з фактичних обсягів використаної води (під
земної, поверхневої, отриманої від інших водо
користувачів) водних об’єктів з урахуванням
обсягу втрат води в їх системах водопостачан
ня, встановлених у дозволі на спеціальне водо
користування, лімітів використання води, ста
вок збору та коефіцієнтів. За обсяги води, пере
даної водокористувачем — постачальником ін
шим водокористувачам без укладення з остан
німи договору на поставку води, збір обчислю
ється і сплачується таким водокористувачем —
постачальником. Згідно із п. 326.12 ст. 326
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галтерський облік своєї діяльності, складають
окремий баланс, подають податкові декларації
та сплачують збір за своїм місцем податкової ре
єстрації (п. 328.5. ст. 328. ПКУ). Якщо до складу
водокористувача входять структурні підрозділи,
які не мають банківських рахунків, не ведуть ок
ремого бухгалтерського обліку своєї діяльності,
не складають окремого балансу, то декларації
збору подаються і збір вноситься водокористу
вачем, до складу якого входять такі структурні
підрозділи, за місцем знаходження водних
об’єктів та за ставками збору, встановленими
для цих водних об’єктів (п. 328.6. ст. 328. ПКУ).
У разі якщо водокористувачі, які повністю утри
муються за рахунок коштів державного та місце
вих бюджетів, використовують обсяги води для
господарської діяльності, направленої на отри
мання доходу в грошовій, матеріальній або не
матеріальній формах, збір обчислюється на за
гальних підставах з усього обсягу використаної
води з урахуванням обсягу втрат води в їх систе
мах постачання (п. 326.13 ст. 326 ПКУ).
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ПКУ органи, що видають дозволи на спеціаль
не водокористування, щороку до 20 січня пода
ють органам державної податкової служби та
органам водного господарства інформацію про
водокористувачів, яким видано такі дозволи.
Водокористувачі, яким видано дозволи на спе
ціальне водокористування та які здійснюють
постачання води іншим водокористувачам, що
року до 20 січня подають органам державної
податкової служби та органам водного госпо
дарства перелік водокористувачів — абонентів.
У разі зміни умов водокористування, видачі
протягом року нових дозволів на спеціальне
водокористування, укладення договорів на
поставку води водокористувачі, які отримали
переоформлені дозволи на спеціальне водоко
ристування, договори на поставку води, зо
бов’язані протягом 10 днів повідомити про це
органам державної податкової служби та орга
нам водного господарства. Таким чином, у разі
сплати орендарем орендодавцю за договором
оренди комунальних послуг (в тому числі пла
ти за користування водою), платником збору за
спеціальне використання води є орендодавець.
При цьому орендар буде вторинним водоко
ристувачем і платником збору за спеціальне во
докористування у разі укладання договору на
поставку води.
Оподаткування спадщини
Починаючи з 1 січня 2011 року, кредитна
спілка як фінансова установа, відповідно до ви
мог Податкового кодексу України, виступає по
датковим агентом по сплаті Податку з доходів
фізичних осіб з суми вкладу та процентів, отри
маних у спадщину:
174.5. У разі успадкування права на вклад у
банку (небанківській фінансовій установі) відпо
відно до статті 1228 Цивільного кодексу України
податковим агентом є такий банк (небанківська
фінансова установа).
Відповідно до статті 174.2.1 ПКУ:
174.2. Об’єкти спадщини оподатковуються:
174.2.1. за нульовою ставкою:
а) вартість власності, що успадковується
членами сім’ї спадкодавця першого ступеня спо
ріднення.
Ставка податку становить 0 %, якщо спадко
ємці є членами сім’ї спадкодавця першого ступе
ня споріднення. Відповідно до п. 14.1.263 ПКУ:
14.1.263. членами сім’ї фізичної особи пер
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шого ступеня споріднення вважаються її бать
ки, чоловік або дружина, діти, у тому числі уси
новлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважа
ються такими, що мають другий ступінь спо
ріднення;
Ставка податку становить 5 %, якщо вклад
успадковується особами, які не є членами сім’ї
спадкодавця першого ступеня споріднення:
174.2.2. за ставкою, визначеною пунктом
167.2 статті 167 цього Кодексу, вартість будь
якого об’єкта спадщини, що успадковується
спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця
першого ступеня споріднення;
167.2. Ставка податку становить 5 відсот
ків бази оподаткування щодо доходу, нарахова
ного як…
Ставка податку становить 15 %, тільки у ви
падках, наприклад, якщо вкладник кредитної
спілки виїхав на ПМЖ за кордон, залишивши
вклад в кредитній спілці та помер або не виїж
джав за кордон, але залишив вклад сину, який
офіційно проживає за кордоном.
174.2.3. за ставками, визначеними в пункті
167.1 статті 167 цього Кодексу, для будьякого
об’єкта спадщини, що успадковується спадкоєм
цем від спадкодавцянерезидента, та для будья
кого об’єкта спадщини, що успадковується спад
коємцемнерезидентом від спадкодавцярезиден
та.
167.1. Ставка податку становить 15 відсот
ків бази оподаткування щодо доходів, одержаних
(крім випадків, визначених у пунктах 167.2167.4
цієї статті), у тому числі, але не виключно у
формі заробітної плати, інших заохочувальних
та компенсаційних виплат або інших виплат і
винагород, які виплачуються (надаються) плат
нику у зв’язку з трудовими відносинами та за ци
вільноправовими договорами; виграшу у держав
ну та недержавну грошову лотерею, виграш
гравця (учасника), отриманий від організатора
азартної гри.
Необхідно також зауважити, що Податок ут
римується з об’єкта спадщини, спадкоємцю вип
лачується різниця між об’єктом спадщини та ут
риманим податком, що відображається в подат
ковому розрахунку з ознакою 113 — якщо спад
коємець першого ступеня споріднення та з озна
кою 114 — якщо спадкоємець другого ступеня
споріднення.
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Відповідно до заповіту, вклад померлого члена КС в сумі 10000 грн., вкладений під 24 % річних,
має розподілитися між сином та сестрою в розмірі 30 % від суми вкладу з процентами — сестрі та 70 %
від суми вкладу та нарахованими процентами сину.
Відображення в бухгалтерському обліку
Дата

Проведення

С%ма

Змістпроведення

29.06.2011

Дт 686-2 Кт 689-1 10000

Вилючення особи з членів КС в зв'яз зі смертю. Підстава - рішення
спостережної ради або правління. Визнання заборованості.

29.06.2011

Дт 684-1 Кт 689-2 1200

Вилючення особи з членів КС в зв'яз зі смертю. Підстава - рішення
спостережної ради або правління. Визнання заборованості.

29.06.2011

Дт 411 Кт 689-1

10

Вилючення особи з членів КС в зв'яз зі смертю. Підстава - рішення
спостережної ради або правління. Визнання заборованості.

29.06.2011

Дт 689-1 Кт 685

7007,00

Визнання заборованості 70 % перед спадоємцем Шевчено К.М.
відповідно до заповіт

29.06.2011

Дт 689-2 Кт 685

840,00

Визнання заборованості 70 % перед спадоємцем Шевчено К.М.
відповідно до заповіт

29.06.2011

Дт 689-1 Кт 685

3003,00

Визнання заборованості 30 % перед спадоємцем Петровсьою С.М.
відповідно до заповіт

29.06.2011

Дт 689-2 Кт 685

360,00

Визнання заборованості 30 % перед спадоємцем Петровсьою С.М.
відповідно до заповіт

29.06.2011

Дт 685 Кт 641-13

168,15

Утримання ПДФО зі спадоємця Петровсьої С.М. (дрий стпінь
споріднення)

29.06.2011

Дт 641-13 Кт 311

168,15

Сплата ПДФО зі спадщини

29.06.2011

Дт 685 Кт 301

3194,85 Виплата спадщини спадоємцю Петровсьій С.М.

29.06.2011

Дт 685 Кт 301

7847,00 Виплата спадщини спадоємцю Шевчено К.М.

Відображення в податковому обліку
№
з/п

Сма триманоо подат
Податовий номер або
Сма нарахованоо Сма виплаченоо (рн., оп.)
Ознаа
серія та номер
доход (рн., оп.) доход (рн., оп.)
доход
паспорта*
нарахованоо перерахованоо

1

2
1 ш е в ч е н  о

3а

3

4а

4

7847

00

00 -

-

-

2 п е т р о в с ь  а 3363

00

85 168

15 168

5
-

113

15 114

За матеріалами науковопрактичної конференції з актуальних питань діяльності кредит
них спілок, що проходила 2028 червня 2011 року в м. Севастополі під егідою НАКСУ. Розробник
Наталія АКСЬОНОВА.
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ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ
Види податкових перевірок
Згідно зі ст. 75 Податкового кодексу Укра
їни (ПКУ), податкові органи мають право на
проведення камеральних, документальних
(планових або позапланових; виїзних або не
виїзних) та фактичних перевірок. Камераль
ні та документальні перевірки проводяться
органами Державної податкової служби
(ДПС) у межах їх повноважень виключно у
випадках та в порядку, установлених ПКУ, а
фактичні перевірки — ПКУ та іншими зако
нами України, контроль за дотриманням
яких покладено на органи ДПС.
Камеральною вважається перевірка, яка
проводиться у приміщенні органу ДПС виключ
но на підставі даних, зазначених у податкових
деклараціях (розрахунках) платника податків.
Така перевірка проводиться посадовими особа
ми органу ДПС без будьякого спеціального рі
шення керівника такого органу або направлення
на її проведення. Камеральній перевірці підля
гає вся податкова звітність суцільним порядком.
Згода платника податків на перевірку та його
присутність під час проведення камеральної пе
ревірки не обов’язкова.
Документальною вважається перевірка,
предметом якої є своєчасність, достовірність,
повнота нарахування та сплати всіх передбаче
них ПКУ податків та зборів, а також дотриман
ня валютного та іншого законодавства, контроль
за дотриманням якого покладено на контролю
ючі органи, а також дотримання роботодавцем
законодавства щодо укладення трудового дого
вору, оформлення трудових відносин із праців
никами (найманими особами).
Документальна перевірка проводиться на
підставі податкових декларацій (розрахунків),
фінансової, статистичної та іншої звітності, ре
гістрів податкового та бухгалтерського обліку,
ведення яких передбачено законом, первинних
документів, які використовуються в бухгал
терському та податковому обліку і пов’язані з
нарахуванням і сплатою податків та зборів, ви
конанням вимог іншого законодавства, кон
троль за дотриманням якого покладено на ор
гани ДПС, а також отриманих у встановлено
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му законодавством порядку органом ДПС до
кументів та податкової інформації, у тому чис
лі за результатами перевірок інших платників
податків.
Документальна планова перевірка прово
диться відповідно до плануграфіка перевірок, а
документальна позапланова перевірка не перед
бачається у плані роботи органу державної по
даткової служби і проводиться за наявності хоча
б однієї з обставин, визначених ПКУ.
Документальною виїзною перевіркою вва
жається перевірка, яка проводиться за місцезна
ходженням платника податків чи місцем розта
шування об’єкта права власності, стосовно якого
проводиться така перевірка. Документальною
невиїзною перевіркою вважається перевірка,
яка проводиться у приміщенні органу Держав
ної податкової служби.
Фактичною вважається перевірка, що здій
снюється за місцем фактичного провадження
платником податків діяльності, розташування
господарських або інших об’єктів права влас
ності такого платника.
Кожна із зазначених типів перевірок
(крім камеральної) призначається наказом
керівника органу податкової служби, на об
ліку в якому перебуває платник податків, що
буде перевірятися. Копія наказу перед по
чатком перевірки повинна бути вручена
платнику податків або його законним пред
ставникам.
На відміну від чинного у 2010 році законо
давства, у п. 73.5 розд. II ПКУ зустрічні пере
вірки тепер набули статусу зустрічних звірок.
Зустрічні звірки не є перевірками і прово
дяться в порядку, визначеному Кабінетом мі
ністрів України. 3а результатами зустрічних
звірок складається довідка, яка надається
суб’єкту господарювання в десятиденний тер
мін.

Порядок допуску до проведення
документальних виїзних та фактичних
перевірок
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ми ДПС, зобов’язані виконувати вимоги ор
ганів ДПС щодо усунення виявлених пору
шень законів про оподаткування й підписати
акт (довідку) про проведення перевірки та
мають право надати заперечення на цей акт
(довідку).

Порядок проведення документальних
перевірок
Планові перевірки
Порядок проведення документальних пла
нових перевірок визначено у ст. 77 ПКУ. Такі пе
ревірки проводяться відповідно до плануграфі
ка перевірок. Їх періодичність залежить від сту
пеня ризику діяльності платників, який поділя
ється на високий, середній та незначний. Плат
ники з незначним ступенем ризику включають
ся до плануграфіка не частіше, ніж раз на три
календарних роки, із середнім — не частіше, ніж
раз на два календарних роки, iз високим — не
частіше одного разу на календарний рік.
Орган ДПС має право проводити доку
ментальну планову перевірку платника по
датків за умови, що не пізніше, ніж за 10 ка
лендарних днів до дня проведення цієї пере
вірки такому платникові податків вручено під
розписку або надіслано рекомендованим лис
том із повідомленням про вручення копію на
казу про проведення документальної плано
вої перевірки та письмове повідомлення із
зазначенням дати початку проведення такої
перевірки.
Згідно зі ст. 82 II ПКУ тривалість докумен
тальних планових перевірок не повинна переви
щувати: для великих платників податків — 30
робочих днів; для суб’єктів малого підприєм
ництва — 10 робочих днів; інших платників по
датків — 20 робочих днів. Продовження строків
проведення таких перевірок можливе за рішен
ням керівника органу ДПС не більш як: на 15
робочих днів — для великих платників податків;
на 5 робочих днів — для суб’єктів малого підпри
ємництва; на 10 робочих днів — для інших плат
ників податків.
Позапланові перевірки
Порядок проведення документальних позап
ланових перевірок викладено у ст. 78 ПКУ. Такі
перевірки не передбачаються у плані роботи ор
гану ДПС і проводяться за наявності хоча б од
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Відповідно до ст. 81 ПКУ, посадові особи
органу ДПС мають право приступити до про
ведення документальної виїзної чи фактичної
перевірки за наявності підстав для її прове
дення, визначених ПКУ, та за умови пред’яв
лення направлення на проведення такої пере
вірки. У направленні зазначається дата вида
чі, найменування органу ДПС, реквізити на
казу про проведення відповідної перевірки,
найменування та реквізити суб’єкта (об’єкта),
перевірка якого проводиться (прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи — платника подат
ку, який перевіряється), мета, вид (планова
чи позапланова), підстави, дата початку та
тривалість перевірки, посада та прізвище по
садової (службової) особи, яка проводитиме
перевірку. Направлення на перевірку в тако
му разі є дійсним за наявності підпису керів
ника органу ДПС або його заступника, скріп
леного печаткою органу ДПС.
Непред’явлення такого направлення на
проведення перевірки або пред’явлення нап
равлення, оформленого з порушенням вищев
казаних вимог, є підставою для недопущення
посадових (службових) осіб органу ДПС до
проведення документальної виїзної або фак
тичної перевірки.
При пред’явленні направлення платнику по
датків та/або посадовим (службовим) особам
платника податків (його представникам або осо
бам, які фактично проводять розрахункові опе
рації) такі особи розписуються в направленні із
зазначенням свого прізвища, іменi, по батькові,
посади, дати й часу ознайомлення. У разі відмо
ви розписатися в направленні на перевірку поса
довими (службовими) особами органу ДПС
складається акт, який засвідчує факт відмови.
Акт про відмову від підпису в направленні на пе
ревірку є підставою для початку проведення та
кої перевірки.
У разі відмови платника податків та/або по
садових (службових) осіб платника податків
(його представників або осіб, які фактично про
водять розрахункові операції) у допуску посадо
вих (службових) осіб органу ДПС до проведен
ня перевірки складається акт, який засвідчує
факт відмови.
Під час проведення перевірок посадові
(службові) особи органів ДПС повинні діяти
в межах повноважень, визначених ПКУ. Ке
рівники і відповідні посадові особи юридич
них осіб та фізичні особи — платники подат
ків під час перевірки, що проводиться органа

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

нієї з таких обставин:
 за результатами перевірок інших платни
ків податків або отримання податкової інформа
ції виявлено факти, що свідчать про можливі по
рушення платником податків податкового, ва
лютного та іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на органи ДПС,
якщо платник податків не надасть пояснення та
їх документальні підтвердження на обов’язко
вий письмовий запит органу ДПС протягом 10
робочих днів із дня отримання запиту;
 платником податків не подано в установле
ний законом строк податкову декларацію або
розрахунки, якщо їх подання передбачене зако
ном;
 платником податків подано уточнюючий
розрахунок із відповідного податку за період,
який уже перевірявся органом ДПС;
 виявлено недостовірність даних, що міс
тяться в податкових деклараціях, поданих плат
ником податків, якщо платник податків не на
дасть пояснення та їх документальні підтвер
дження на письмовий запит органу ДПС протя
гом 10 робочих днів із дня отримання запиту;
 платником податків подано в установлено
му порядку органу ДПС заперечення до акта пе
ревірки або скаргу на прийняте за її результата
ми податкове повідомленнярішення, у яких ви
магається повний або частковий перегляд ре
зультатів відповідної перевірки або скасування
прийнятого за її результатами податкового пові
домленнярішення у разі, якщо платник подат
ків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на
обставини, що не були досліджені під час пере
вірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий
без проведення перевірки. Така перевірка прова
диться виключно з питань, що стали предметом
оскарження;
 розпочато процедуру реорганізації юри
дичної особи (крім перетворення), припинення
юридичної особи або підприємницької діяль
ності фізичної особи — підприємця, порушено
провадження у справі про визнання банкрутом
платника податків або подано заяву про зняття з
обліку платника податків;
 платником подано декларацію, у якій заяв
лено до відшкодування з бюджету ПДВ, за наяв
ності підстав для перевірки, визначених у розд.
V ПКУ, а саме за наявності достатніх підстав, які
свідчать, що розрахунок суми бюджетного від
шкодування було зроблене з порушенням норм
податкового законодавства (перелік таких дос
татніх підстав установлюється КМУ), та/або з
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від’ємним значенням із ПДВ, яке становить
більше 100 тис. грн.;
 щодо платника податку подано скаргу
про ненадання ним податкової накладної по
купцю або про порушення правил заповнення
податкової накладної у разі ненадання таким
платником податків пояснень та документаль
ного підтвердження на письмовий запит органу
ДПС протягом 10 робочих днів із для його от
римання;
 отримано постанову суду (ухвалу суду) про
призначення перевірки або постанову органу
дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними
відповідно до закону у кримінальних справах,
що перебувають у їх провадженні;
 органом ДПС вищого рівня в порядку кон
тролю за діями або бездіяльністю посадових осіб
органу ДПС нижчого рівня здійснено перевірку
документів обов’язкової звітності платника по
датків або матеріалів документальної перевірки,
проведеної контролюючим органом нижчого
рівня, і виявлено невідповідність висновків акта
перевірки вимогам законодавства або неповне
з’ясування під час перевірки питань, що повинні
бути з’ясовані під час перевірки для винесення
об’єктивного висновку щодо дотримання плат
ником податків вимог законодавства, контроль
за дотриманням якого покладено на органи
ДПС;
 у разі отримання інформації про ухилення
податковим агентом від оподаткування випла
ченої (нарахованої) найманим особам (у т. ч. без
документального оформлення) заробітної пла
ти, пасивних доходів, додаткових благ, інших
виплат та відшкодувань, що підлягають оподат
куванню, у тому числі внаслідок неукладення
платником податків трудових договорів з най
маними особами згідно із законом, а також здій
снення особою господарської діяльності без дер
жавної реєстрації. Така перевірка проводиться
виключно з питань, що стали підставою для про
ведення такої перевірки.
Тривалість документальних позапланових
перевірок (крім перевірки з приводу відшкоду
вання ПДВ) не повинна перевищувати: 15 робо
чих днів — для великих платників податків, 5
робочих днів — для суб’єктів малого підприєм
ництва, 10 робочих днів — для інших платників
податків.
Великий платник податків — юридична осо
ба, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності
за останні чотири послідовні податкові (звітні)
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Суб’єкти малого підприємництва — юри
дичні особи, суб’єкти підприємницької діяль
ності будьякої організаційноправової форми
та форми власності, в яких середньооблікова
чисельність працюючих за звітний період (ка
лендарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг
річного валового доходу не перевищує 70 млн.
гривень.
Середньооблікова чисельність працюючих
визначається з урахуванням усіх працівників, у
тому числі тих, що працюють за договорами та
за сумісництвом, а також працівників представ
ництв, філій, відділень та інших відокремлених
підрозділів.
Продовження строків таких перевірок мож
ливе за рішенням керівника органу ДПС не
більш як: на 10 робочих днів — для великих
платників податків; на 2 робочих дні — для
суб’єктів малого підприємництва; на 5 робочих
днів — для інших платників податків.
За наявності достатніх підстав, які свідчать,
що розрахунок суми бюджетного відшкодуван
ня було зроблено з порушенням норм податко
вого законодавства, орган ДПС має право про
вести документальну позапланову виїзну пере
вірку платника для визначення достовірності
нарахування такого бюджетного відшкодування
протягом 30 календарних днів, що настають за
граничним терміном проведення камеральної
перевірки (п. 200.11 ПКУ).

Особливості проведення
документальних невиїзних
перевірок
Особливості проведення документальних
невиїзних перевірок установлено у ст. 79 ПКУ.
Слід зазначити, що ПКУ вилучено і право орга
нів ДПС на проведення документальних невиїз
них перевірок протягом необмеженого терміну
їх проведення та без визначення підстав для їх
проведення.
Тепер невиїзні перевірки можуть бути лише
плановими або позаплановими і проводитись за
наявності обставин, визначених вищезазначени
ми положеннями ст. 77 та 78 ПКУ для цих видів

документальних перевірок.
Такі перевірки проводяться на підставі доку
ментів та даних, наданих платником податків
або отриманих в інший спосіб, передбачений за
коном.
Документальна позапланова невиїзна пере
вірка проводиться посадовими особами органу
ДПС виключно на підставі рішення керівника
такого органу, оформленого наказом, та за умо
ви надіслання платнику податків рекомендо
ваним листом із повідомленням про вручення
або вручення йому чи його уповноваженому
представнику під розписку копії наказу про
проведення документальної позапланової не
виїзної перевірки та письмового повідомлення
про дату початку та місце проведення такої пе
ревірки.
Присутність платників податків під час про
ведення документальних невиїзних перевірок
необов’язкова.

Фактичні перевірки
Фактичні перевірки прийшли до нас разом із
Податковим кодексом та є абсолютно новим
інструментом податківця.
Як вже зазначалося, згідно із пп. 75.1.3. ст. 75
ПКУ, фактична перевірка — це перевірка, що
здійснюється за місцем фактичного провад
ження платником податків діяльності, розта
шування господарських або інших об’єктів
права власності такого платника.
Таким чином, податковий інспектор може
завітати до будь якого приміщення, що вико
ристовується «потенційним» платником подат
ку та визначити реальність зобов’язань такого
платника.
Визначено і предмет перевірки. Вона здій
снюється органом державної податкової служби
щодо дотримання порядку здійснення платни
ками податків розрахункових операцій, ведення
касових операцій, наявності ліцензій, патентів,
свідоцтв, у тому числі свідоцтв про державну ре
єстрацію, виробництва та обігу підакцизних то
варів, дотримання роботодавцем законодавства
щодо укладення трудового договору, оформлен
ня трудових відносин з працівниками (наймани
ми особами).
Відповідно до вищенаведеного, завітати
можна лише для встановлення наявності свідоц
тва про державну реєстрацію СПД та провести
опитування присутніх у приміщенні осіб з пи
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квартали перевищує п’ятсот мільйонів гривень
або загальна сума сплачених до Державного
бюджету України податків за платежами, що
контролюються органами ДПС, за такий самий
період перевищує дванадцять мільйонів гри
вень.

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

тань наявності трудових відносин та належного
їх оформлення.
Порядок проведення фактичної перевірки
встановлено статтею 80 ПКУ. Перш за все треба
знати, що фактична перевірка здійснюється без
попередження платника податків (особи).
Підставою для проведення фактичної пере
вірки є рішення керівника органу податкової
служби, оформленого наказом, копія якого вру
чається платнику податків або його уповнова
женому представнику під розписку до початку
проведення такої перевірки.
Рішення керівника податкового органу може
бути прийняте за наявності хоча б однієї з таких
обставин:
 у разі коли за результатами перевірок ін
ших платників податків виявлено факти, які
свідчать про можливі порушення платником по
датків законодавства щодо виробництва та обігу
підакцизних товарів, здійснення платником по
датків розрахункових операцій, ведення касових
операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв
про державну реєстрацію та інших документів,
контроль за наявністю яких покладено на орга
ни державної податкової служби, та виникає не
обхідність перевірки таких фактів;
 у разі отримання в установленому законо
давством порядку інформації від державних ор
ганів або органів місцевого самоврядування,
яка свідчить про можливі порушення платни
ком податків законодавства, контроль за яким
покладено на органи ДПС, зокрема, щодо здій
снення платниками податків розрахункових
операцій, ведення касових операцій, наявності
патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєс
трацію та інших документів, контроль за наяв
ністю яких покладено на органи державної по
даткової служби, виробництва та обігу підак
цизних товарів;
 письмового звернення покупця (спожива
ча), оформленого відповідно до закону, про по
рушення платником податків установленого по
рядку проведення розрахункових операцій, ка
сових операцій, патентування або ліцензування;
 неподання суб’єктом господарювання в ус
тановлений законом строк обов’язкової звітнос
ті про використання реєстраторів розрахунко
вих операцій, розрахункових книжок та книг об
ліку розрахункових операцій, подання їх із ну
льовими показниками;
 отримання в установленому законодавс
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твом порядку інформації про порушення вимог
законодавства в частині виробництва, обліку,
зберігання та транспортування спирту, алко
гольних напоїв та тютюнових виробів та цільо
вого використання спирту платниками податків;
 у разі виявлення за результатами поперед
ньої перевірки порушення законодавства щодо
розрахункових операцій, ведення касових опе
рацій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у
тому числі свідоцтв про державну реєстрацію,
виробництва та обігу підакцизних товарів, дот
римання роботодавцем законодавства щодо ук
ладення трудового договору, оформлення трудо
вих відносин з працівниками (найманими осо
бами). Фактична перевірка, що здійснюється за
цієї обставини, може бути проведена для кон
тролю щодо припинення порушення законо
давства одноразово протягом 12 місяців з дати
складання акта за результатами попередньої пе
ревірки;
 у разі отримання в установленому законо
давством порядку інформації про використання
праці найманих осіб без належного оформлення
трудових відносин та виплати роботодавцями
доходів у вигляді заробітної плати без сплати
податків до бюджету, а також здійснення фізич
ною особою підприємницької діяльності без
державної реєстрації.
Треба мати на увазі, що перед початком
фактичної перевірки з питань дотримання по
рядку здійснення розрахункових операцій та
ведення касових операцій посадовими особами
органів державної податкової служби на під
ставі підпункту 20.1.9 пункту 20.1 статті 20
ПКУ може бути проведена контрольна розра
хункова операція.
Допуск посадових осіб органів податкової
служби до проведення фактичної перевірки
здійснюється згідно із статтею 81 ПКУ. Тобто за
умов наявності наведених вище підстав (копія
наказу) та пред’явлення направлення на прове
дення такої перевірки, в якому зазначаються да
та видачі, найменування органу державної по
даткової служби, реквізити наказу про прове
дення відповідної перевірки (звіряємо з копією
— автор), найменування та реквізити суб’єкта
(об’єкта), перевірка якого проводиться (прізви
ще, ім’я, по батькові фізичної особи — платника
податку, який перевіряється), мета, вид (плано
ва або позапланова), підстави, дата початку та
тривалість перевірки, посада та прізвище поса
дової (службової) особи, яка проводитиме пере
вірку.
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Під час проведення фактичної перевірки в
частині дотримання роботодавцем законодавс
тва щодо укладення трудового договору, офор
млення трудових відносин з працівниками (най
маними особами), в тому числі тими, яким уста
новлено випробування, перевіряється наявність
належного оформлення трудових відносин,
з’ясовуються питання щодо ведення обліку ро
боти, виконаної працівником, обліку витрат на
оплату праці, відомості про оплату праці праців
ника. Для з’ясування факту належного офор
млення трудових відносин з працівником, який
здійснює трудову діяльність, можуть викорис
товуватися документи, що посвідчують особу,
або інші документи, які дають змогу її ідентифі
кувати (посадове посвідчення, посвідчення во
дія, санітарна книжка тощо).
Фактична перевірка проводиться двома і
більше посадовими особами органу державної
податкової служби у присутності посадових осіб
суб’єкта господарювання або його представника
та/або особи, що фактично здійснює розрахун
кові операції.
Під час проведення перевірки посадовими
особами, які здійснюють таку перевірку, може
проводитися хронометраж господарських опе
рацій. За результатами хронометражу склада
ється довідка, яка підписується посадовими осо
бами органу державної податкової служби та по
садовими особами суб’єкта господарювання або
його представника та/або особами, що фактично
здійснюють господарські операції.
Тривалість фактичних перевірок, згідно з
п. 82.3. ПКУ, не повинна перевищувати 10 діб.
Продовження строку такої перевірки здійсню
ється за рішенням керівника органу державної
податкової служби не більш як на 5 діб.
Підставами для подовження строку перевір
ки є:
— заява суб’єкта господарювання (у разі не
обхідності подання ним документів, які стосу
ються питань перевірки);
— змінний режим роботи або підсумований
облік робочого часу суб’єкта господарювання
та/або його господарських об’єктів.

Результати фактичної перевірки оформлю
ються у формі акта або довідки, які підписують
ся посадовими особами органу державної подат
кової служби та платниками податків або їх за
конними представниками (у разі наявності). У
разі встановлення під час перевірки порушень
складається акт. Якщо такі порушення відсутні,
складається довідка. Оскільки фактична пере
вірка проводиться без попередження, до неї тре
ба бути готовим в будьякий час.

Порядок надання документів до
перевірки
Відповідно до п. 85.2 розд. II ПКУ, платник
податків зобов’язаний надати посадовим (служ
бовим) особам органів ДПС у повному обсязі всі
документи, що належать до предмета перевірки
або пов’язані з ним. Такий обов’язок виникає у
платника податків після початку перевірки.
Забороняється вилучення оригіналів пер
винних бухгалтерських документів, за винят
ком випадків, передбачених кримінально про
цесуальним законодавством. Працівники орга
нів ДПС мають право в ході проведення пере
вірки отримати належним чином завірені копії
документів, що свідчать про приховування (за
ниження) об’єктів оподаткування.
У разі втрати, пошкодження або достроко
вого знищення документів платник податків
зобов’язаний у п’ятиденний строк із дня такої
події письмово повідомити орган ДПС за міс
цем обліку та митний орган, яким було здійсне
но митне оформлення відповідної митної дек
ларації. Платник податків зобов’язаний відно
вити втрачені документи протягом 90 кален
дарних днів із дня, що настає за днем надход
ження такого повідомлення.
У разі неможливості проведення перевірки
платника податків через втрату (пошкодження)
документів терміни проведення таких перевірок
переносяться до дати відновлення та надання
документів до перевірки в межах вищезазначе
ного строку (п. 44.5 ПКУ).
У разі якщо посадова особа контролюючого
органу, яка здійснює перевірку, відмовляється з
будьяких причин від урахування документів,
наданих платником податків під час проведення
перевірки, платник податків має право до закін
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Направлення на перевірку у такому випад
ку є дійсним за наявності підпису керівника ор
гану державної податкової служби (або його зас
тупника), скріпленого печаткою органу ДПС.
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чення перевірки надіслати листом із повідом
ленням про вручення та з описом вкладеного
або надати безпосередньо до контролюючого ор
гану, який призначив проведення перевірки, ко
пії таких документів (засвідчені печаткою плат
ника податків (за наявності печатки) та підпи
сом платника податків — фізичної особи або по
садової особи платника податків — юридичної
особи). Протягом трьох робочих днів із дня от
римання акта перевірки платник податків має
право подати до контролюючого органу, що
призначив перевірку, документи, визначені в ак
ті перевірки як відсутні (п. 44.7 ПКУ).

Оформлення результатів перевірок
Згідно зі ст. 86 ПКУ, результати перевірок
(крім камеральних) оформлюються у формі ак
та або довідки, які підписуються посадовими
особами органу ДПС та платниками податків
або їх законними представниками (за наявнос
ті). У разі встановлення під час перевірки пору
шень складається акт. Якщо порушень не вста
новлено, складається довідка. Якщо платник по
датків не згоден із висновками акта перевірки,
то він зобов’язаний підписати цей акт із заува
женнями, які він має право надати разом із під
писаним примірником акта або окремо у строки,
передбачені ПКУ.
Акт (довідка) документальної виїзної та не
виїзної перевірок складається у
двох примірниках, підписуєть
ся посадовими особами органу
ДПС, які проводили перевірку,
та реєструється в органі ДПС
протягом 5 робочих днів після
закінчення встановленого для
проведення перевірки строку.
У разі відмови платника
податків або його законних
представників від отримання
примірника акта (довідки) пе
ревірки чи неможливості його
вручення платнику податків
або його законним представ
никам чи особі, яка здійснюва
ла розрахункові операції, з
будьяких причин, такий акт
або довідка надсилається
платнику податків листом із
повідомленням про вручення.
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Якщо платник податків не згоден із виснов
ками перевірки чи фактами та даними, викладе
ними в акті (довідці) перевірки, то він має право
подати свої заперечення протягом 5 робочих
днів із дня отримання акта (довідки). Такі запе
речення розглядаються органом ДПС протягом
5 робочих днів, що настають за днем їх отриман
ня, і платнику податків надсилається відповідь.
Платник податків (його уповноважена особа
та/або представник) має право брати участь у
розгляді заперечень, про що він зазначає в запе
реченнях.
У разі якщо платник податків виявив бажан
ня взяти участь у розгляді його заперечень до
акта перевірки, орган ДПС зобов’язаний повідо
мити такого платника про місце і час проведен
ня розгляду. Повідомлення надсилається плат
нику податків не пізніше наступного робочого
дня із дня отримання від нього заперечень, але
не пізніше ніж за два робочих дні до дня їх роз
гляду. Участь керівника відповідного органу
ДПС (або уповноваженого ним представника) у
розгляді заперечень платника податків до акта
перевірки є обов’язковою. Такі заперечення є не
від’ємною частиною акта (довідки) перевірки.
Підготував Олег НОВОДВОРСЬКИЙ,
юрист НАКСУ

