
З метою гідного представлення національній та світовій спільноті
досвіду роботи кредитних спілок України та системи кредитно�
кооперативного руху в цілому, які працюють на поліпшення
соціально�економічного стану всіх верств населення, а також для
підняття іміджу кредитних спілок реалізується Всеукраїнський
проект «Кредитні спілки України». 

Організаторами проекту є безпосередньо Національна асоціація
кредитних спілок України та Український видавничий центр «Галак�
тика�С».  Організаційний комітет очолює президент Національної
асоціації кредитних спілок України – Петро Миколайович Козинець. 

Проект передбачає підведення підсумків роботи системи кредитної
кооперації, забезпечення інформаційної підтримки всім кредитним
спілкам України та проведення урочистого засідання до професійного
свята – Міжнародного дня кредитних спілок. 

Заключна частина Всеукраїнського проекту «Кредитні спілки
України» запланована на жовтень 2008 року. В Національній
філармонії України в присутності керівників держави, народних
депутатів та ділових особистостей відбудеться урочисте нагородження
переможців відзнаками, дипломами та цінними подарунками. Також
лауреатам та всім учасникам буде вручено презентаційно�іміджеве
видання під назвою «Кредитні спілки України», в якому розміщува�
тиметься інформація про роботу та перспективи розвитку кредитно�
кооперативних організацій. Урочисте засідання супроводжувати�
меться святковим концертом за участю народних та заслужених
артистів України, фуршетом, а також наданням рекламно�
інформаційних послуг провідними ЗМІ. 

ООССННООВВННІІ  ЗЗААВВДДААННННЯЯ  ППРРООЕЕККТТУУ
1. Сприяння ефективному розвитку кредитних спілок в Україні,

підвищення авторитету та довіри до них серед різних верств
населення.

2. Забезпечення інформаційної підтримки.
3. Встановлення та розширення ділових контактів.
4. Посилення позицій українських кредитних спілок на фінансо�

вому ринку України, їхньому іміджу на державному рівні та авто�
ритету серед світової спільноти.

ЗЗААГГААЛЛЬЬННІІ  ППООЛЛООЖЖЕЕННННЯЯ  
ТТАА  ППООРРЯЯДДООКК  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННННЯЯ  ДДОО  ННААГГООРРООДДИИ

1. Відзнакою «Краща кредитна спілка України 2008» у різних
номінаціях та серед різних категорій кредитних спілок нагород�
жуються кращі кредитні спілки України згідно з рішенням
Організаційного комітету.



2. Нагородження здійснюється Організаційним комітетом.
3. Інформація про учасників буде зібрана в презентаційно�

іміджевому виданні «Кредитні спілки України».
4. Подання про висунення кандидатів на здобуття відзнаки

направляється до Українського видавничого центру «Галактика�С» 
з додаванням інформаційних матеріалів.

ППООРРЯЯДДООКК  ВВРРУУЧЧЕЕННННЯЯ  ННААГГООРРООДДИИ  
««ККРРААЩЩАА  ККРРЕЕДДИИТТННАА  ССППІІЛЛККАА  УУККРРААЇЇННИИ  22000088»»

1. Урочисте вручення нагород відбудеться в місті Києві в жовтні
2008 року.

2. У церемонії нагородження візьмуть участь  керівники держави,
народні депутати України, представники ділової громадськості. 

3. Церемонія нагородження супроводжуватиметься комплексом
рекламно�іміджевих послуг, що надаються провідними засобами
масової інформації.

ППРРОО  ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІЗЗООВВААННЕЕ  ВВИИДДААННННЯЯ  
««ККРРЕЕДДИИТТННІІ  ССППІІЛЛККИИ  УУККРРААЇЇННИИ  22000088»»

Презентаційно�іміджеве видання вийде накладом 5 000 примір�
ників. Мови видання – українська, англійська; формат – А4.

На затвердженій стандартній сторінці розміщується логотип
підприємства, його назва, контакти, спеціальна інформація для
закордонних інвесторів, партнерів, короткий опис діяльності спілки
та її здобутків.

Книга безкоштовно розповсюджуватиметься: передаватиметься
до органів державного управління, національних та академічних
бібліотек, іноземних посольств і представництв, розповсюджувати�
меться на міжнародних виставках і семінарах, а також буде передана
до представництва української діаспори. 

Електронна версія видання буде розміщена на сайті: 
www.galaktika�s.com.ua

ВВИИММООГГИИ  ТТАА  ППООРРЯЯДДООКК  ППООДДААННННЯЯ  ІІННФФООРРММААЦЦІІЇЇ
1. Інформація подається електронною поштою, на дискетах 

3.5 або на дисках CD�R; CD�RW.
2. Фотоматеріали повинні бути високої якості, розмір фотома�

теріалів – 10х15 см. Подача фотоматеріалів в електронному вигляді
здійснюється у форматах JPEG, TIFF; розподільна частота – 300 точок
на дюйм (dpi).

3. Логотип компанії подається у форматі Adobe Illustrator 10 (EPS).
4. Текстова інформація подається в електронному вигляді у

форматі MS Word.



ШШааннооввнніі   ддррууззіі ��ккооооппееррааттооррии!!

Кредитно�кооперативний рух в Україні має давню та вагому
історію. Ще на рубежі XX століття ощадно�позичкові та
кредитні товариства об'єднували понад два мільйони громадян
українського краю.

Відродження кредитних спілок розпочалося майже одночасно
зі здобуттям незалежності України. В 1992 році з'явилися перші
кредитні спілки, та був створений Оргкомітет по відродженню
кредитних спілок . В 1994 році перші 20 кредитних спілок
заснували Національну асоціацію кредитних спілок України, яка
й опікувалася відродженням та становленням кредитно�
кооперативного руху в Україні

Новітній кооперативний рух , що розпочався з сотні
ентузіастів�організаторів та перших тисяч учасників, які не
побоялися ні інфляції, ні відсутності довіри населення, ні інших
всіляких негараздів, сьогодні вже перетворився на цілу систему

кредитних спілок , до яких вже залучилися понад 2,4 мільйони наших співгромадян.
Взаємокооперуючи коштами, загальною сумою понад п’ять мільярдів гривень, кредитні
спілки по праву стали важливим чинником економічного та соціального розвитку
нашої держави.

Але попри всі успіхи та високу динаміку зростання, потенціал кредитних спілок ,
темпи поширення руху на всі населені пункти України ще далеко невичерпані. 
Не дивлячись на зростання довіри населення, все ще значна частина українців мало знає
про особливості діяльності кредитних спілок, тому відноситься до них  з пересторогою.
Та й державні органи влади в центрі та на місцях далеко не всі готові підтримувати
розвиток кооперативного сектору фінансового ринку в нашій державі.

Тому ціллю даного Проекту, в першу чергу, має стати поширення інформації 
про кредитні спілки, формування позитивного іміджу кредитної кооперації серед
широких верств громадськості та органів державної влади, а також започаткування
дійсно широкого відзначення Міжнародного дня кредитних спілок на державному 
рівні в Україні.

Від нас з Вами залежить авторитет і ще більш масове поширення кредитної
кооперації в Україні. 

Від щирого серця хочу побажати всім і далі бути небайдужими, цілеспрямованими
та успішними. Ще більше оптимізму Вам і віри у прекрасне майбутнє Ваших
організацій і всієї України!

Добра, злагоди та фінансового процвітання!

ЗЗ  ппооввааггооюю,,   
ППррееззииддееннтт  
ННааццііооннааллььннооїї   аассооццііаацціі її   
ккррееддииттнниихх  ссппііллоокк  УУккррааїїннии                                                                                    ППееттрроо  ККооззииннееццьь  
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Вул. Підлісна, 8А, м. Київ, 03164, Україна
Телефони: (044) 237 0094, 237 5749

Телефон/факс: (044) 450 9399
galaktika2005@gmail.com

galaktika�s@ukr.net
www.galaktika�s.com.ua

Відповідальний за випуск видання «Кредитні спілки України»
Український видавничий центр «Галактика�С»
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