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З 27 по 30 липня 2014 року на «золотому
узбережжі» Австралії, у м. Голд�Кост
пройшла чергова Всесвітня Конференція
кредитних спілок. 

У ній взяли участь понад 1800 учасників
із 48 країн світу. Щороку численна делегація
НАКСУ представляє Україну на цьому мас"
штабному заході. Однак цьогоріч через кар"
коломні події в Україні, вперше за своє май"
же 20"річне членство у Всесвітній Раді кре"
дитних спілок (ВРКС), НАКСУ не визнала
можливою присутність на Конференції. На"
томість було надіслано і розповсюджено се"
ред делегатів — лідерів рухів кредитних спі"
лок світу — членів ВРКС відповідне звер"
нення (додається).

Традиційно Конференцію відкривав ле"
гендарний парад прапорів. На урочистій це"
ремонії відкриття, яка проходила у Конфе"
ренц"центрі «Голд"Кост», учасників голов"
ної події світового кредитно"кооперативно"
го руху привітав Голова ВРКС Гжегож Бі"
рецький. Він, зокрема, наголосив, що «такі
зустрічі роблять нас кращими, і це допома"
гає краще обслуговувати наших членів: лю"
ди допомагають людям... Під час цієї Конфе"
ренції народжуватимуться ідеї, налагоджу"

ватимуться нові зв’язки, і у підсумку це при"
несе вагомі результати, якщо не сьогодні, то
завтра». 

В рамках Конференції відбулося кілька
окремих заходів, у тому числі шостий що"
річний Світовий жіночий форум лідерства.
У ньому взяли участь 125 жінок — лідерів
спілчанського руху з 24 країн. На форумі бу"
ло обговорено питання розвитку кредитних
спілок, очолюваних жінками, а основний до"
повідач доктор Луїза Малер представила ці"
каве дослідження про вербальні та невер"
бальні комунікативні навички для покра"
щення керівництва фінансовими установа"
ми. 

Під час Конференції ВРКС було проведе"
но мережеві та освітні сесії для керівників
кредитних спілок віком 40 років і молодше,

ВСЕСВІТНЯ КОНФЕРЕНЦІЯ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК 
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під час яких молоді, але вже досить досвід"
чені спеціалісти дали уроки лідерства своїм
колегам. Слухачами даних сесій стали понад
100 молодих кооператорів з 19 країн світу. 

Під час панелі, присвяченої перспективі
розвитку кредитних спілок, експерт і кон"
сультант Лі Везерінгтон (США) зазначив,
що статистична інформація по показниках
кредитних спілок світу за результатами їх
діяльності у 2013 році (див. с.5), свідчить
про стійкість і зростання глобального руху.
Також він зазначив, що сьогодні, в умовах
ринку, який стрімко розвивається, гармоній"
не майбутнє кредитних спілок залежить від
впровадження новітніх технологій. Учасни"
кам засідання було надано загальний прог"
ноз і результати кращих досліджень в части"
ні онлайн" і мобільних платежів, а також
щодо щоріч зростаючої популярності мо"
більного банкінгу. Президент ВРКС Брайан
Бранч відзначив, що «проблеми кредитних
спілок по всьому світі сьогодні схожі, аніж
будь"коли, і особливо це стосується молодо"
го членства, яке має потребу користуватися
конкурентними мобільною та цифровою
платіжними системами... 

У більшості країн середній вік членів кре"
дитних спілок коливається в межах 40 років,
що на 10"15 років більше за середньостатис"
тичний вік населення. Цей сегмент не є най"
більш активними користувачами кредитних
послуг спілок, в той час як у більш молодих
людей існують значні фінансові потреби на
кожному життєвому етапі, пов’язані з осві"

тою, кар’єрою, створенням родин, іншими
життєвими потребами. Таким чином, саме
молоде покоління буде найбільшим джере"
лом майбутнього попиту фінансових пос"
луг». 

Окреме засідання було присвячене необ"
хідності співпраці кредитних спілок з інши"
ми учасниками ринку, зокрема, смарт"пар"
тнерства, більш широкого обміну передовим
досвідом та інформаційно"пропагандист"
ськими стратегіями для залучення нових
членів, особливо молоді. Наприкінці Кон"
ференції відбувся «Форум майбутнього»
для великих кредитних спілок з Австралії,
Бразилії, Канади та Сполучених Штатів
Америки. 

Довідково.
Всесвітню Раду кредитних спілок було
створено 1971 року як міжнародну
організацію кредитних спілок та
кооперативних фінансових організацій в
цілому. До складу ВРКС входять 57 000
кредитних спілок із 103 країн світу.
Членами ВРКС є регіональні і національні
асоціації кредитних спілок. Загалом вони
об’єднують 208 мільйонів членів по
всьому світі. 

Матеріал підготовлено за офіційною
інформацією ВРКС.



Національна асоціація кредитних спілок
України вже майже 20 років є повноправним
членом WOCCU і традиційно представляє
Україну на Всесвітній конференції кредит"
них спілок. Проте цього року участь україн"
ців у головній події світового кредитно"коо"
перативного руху, на жаль, не є можливою. 

Сьогодні ми переживаємо трагічний пері"
од своєї історії. Відверто терористична полі"
тика Росії відносно всього українського на"
роду, який щодня проводжає в останню путь
своїх кращих вбитих синів, вже призвела до
анексії Криму, війни на сході країни та до
трагічної катастрофи глобального масштабу.
Збитий проросійськими терористами Боїнг
777 став могилою для майже 300 мирних ні
в чому не повинних людей — громадян Ні"
дерландів, Малайзії, Австралії, Індонезії,
Великої Британії, Німеччини, Бельгії, Фі"
ліппін, Канади та Нової Зеландії. Неможли"
во підібрати слова, аби передати біль та
скорботу за невинними жертвами катастро"
фи у небі над Донеччиною. Ми глибоко
співчуваємо народам цих країн, австралій"
ському народові, чия країна є господинею
цьогорічної Конференції WOCCU, та усім,
чиї родичі, близькі чи знайомі загинули в
цій жахливій події. Ця трагедія засвідчила,
що жодна країна світу не може бути убезпе"
чена від підтримуваного кремлівськими
вождями тероризму.

Кредитні спілки України, які тривалий
час потерпали від деструктивної політики
колишнього режиму, підтримали Револю"
цію Гідності, революцію проти корупції та
свавілля, революцію європейського вибору.
На превеликий жаль, випробування після
перемоги Майдану не закінчились. Зовніш"
ня неприкрита агресія, активні воєнні дії на
сході України змінили світ навколо, однак
не змінили наших цілей, цінностей і переко"

нань. Українські кредитні спілки, хоч би як
їм не було сьогодні складно, не тільки про"
довжують свою діяльність, спрямовану на
фінансову взаємопідтримку свого членства,
але й постійно надають фінансову благочин"
ну допомогу українській армії, підтримують
родини військових і біженців. Хіба можна
було собі уявити, що частина наших спілок
опиниться в окупованому Криму, що КС на
сході – працюватимуть під гарматні залпи і
що українські кредитні спілки змушені бу"
дуть вносити зміни у графіки повернення
кредитів, наданих позичальникам, які у
складі Збройних сил України борються за
визволення нашої Батьківщини? Однак ми
впевнені, що принципи свободи і гідності,
взаємної підтримки і поваги, які, до речі, є і
базовими принципами кредитної коопера"
ції, варті того, щоб за них боротися. Ми
впевнені, що й цілий світ усвідомлює домі"
нування цих принципів над будь"якими еко"
номічними вигодами. Ми віримо, що палке
прагнення багатьох мільйонів українців жи"
ти у мирі і будувати по"справжньому демок"
ратичну державу буде зрештою реалізоване,
ось тільки за нього вже заплачено надто ви"
соку ціну.

WOCCU об’єднує людей з цілої планети,
створюючи спільний для всіх нас світ кре"
дитної кооперації – зрозумілий, справедли"
вий і надійний. Світ, який базується на го"
ловних моральних ідеалах. Ми цінуємо це.
Ми вдячні за турботу та постійну підтримку
руху кредитних спілок України. І ми щиро
бажаємо Конференції WOCCU успіху, а
всім членам WOCCU – нашим шановним
колегам та друзям – процвітання, благопо"
луччя і миру!
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Станом на 31.03.2014 року у Державному
реєстрі фінансових установ налічувалось 627
кредитних спілок, відокремлених підрозділів "
645.

Результати діяльності кредитних спілок та
динаміка основних показників їх діяльності
наведено у табл. 1.

За результатами І кварталу 2014 року, як і
раніше, більшість кредитних спілок " 284 "
(58,9%) об'єднує невелику кількість членів " до
1,0 тис. осіб. При цьому, достатньо велика
кількість кредитних спілок " 180 " (37,3%)
об'єднує від 1,0 тис. до 10,0 тис. членів. Розподіл
кредитних спілок за кількістю членів зображено
на рис. 1.

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ
СПІЛОК ЗА І КВАРТАЛ 2014 РОКУ 
(за офіційною інформацією Нацкомфінпослуг)

Станом�на

31.03.2012

Станом�на

31.03.2013

Станом�на

31.03.2014

Темпи�прирост�,�%

31.03.2013/

31.03.2012

31.03.2014/3

1.03.2013

Кіль�ість�зареєстрованих��редитних�спіло� 613 620 627 1,1 1,1

Кіль�ість�членів�КС�(тис.�осіб) 1�169,8 1�083,6 972,1 -7,4 -10,3

Кіль�ість�членів�КС,�я�і�мають�внес�и�на�депозитних

рах�н�ах�на��інець�період��(тис.�осіб)
46,0 44,0 37,5 -4,3 -14,8

Кіль�ість�членів�КС,�я�і�мають�діючі��редитні�до�овори

(тис.�осіб)
270,0 251,6 229,3 -6,8 -8,9

За�альні�а�тиви�(млн.��рн.) 2�562,3 2�701,1 2�716,1 5,4 0,6

Кредити,�надані�членам�КС�(залишо��на��ін.�період�)�(млн.

�рн.)
2�396,1 2�503,3 2�494,5 4,5 -0,4

Внес�и�членів�КС�на�депозитні�рах�н�и�(залишо��на��ін.

період�)�(млн.��рн.)
1�240,8 1�303,1 1�287,8 5,0 -1,2

Капітал�(млн.��рн.) 1�057,3 1�117,0 1�205,6 5,6 7,9

Таблиця�1.�Динамі а�основних�по азни ів�діяльності� редитних�спіло �

Рис.�1.�Гр!п!вання� редитних�спіло �за� іль істю�членів�станом�на�31.03.2014
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кредитних спілок становила 972,1 тис. осіб,
що на 111,5 тис. осіб (10,3%) менше, ніж за
відповідний період 2013 року. Також спос"
терігалось зменшення кількості членів кре"
дитних спілок, які мають діючі кредитні до"
говори, з 251,6 тис. осіб до 229,3 тис. осіб та
членів кредитних спілок, які мають внески
(вклади) на депозитних рахунках, з 44,0
тис. осіб до 37,5 тис. осіб (рис. 2).

Частка членів кредитних спілок, що не є
вкладниками, станом на 31.03.2014 складає
934,6 тис. осіб або 96,1% та, порівняно з ана"
логічним періодом 2012 та 2013 років, змен"
шилася несуттєво і залишається значною
(станом на 31.03.2012 " 1 123,8 тис. осіб
(96,1%), станом на 31.03.2013 " 1 039,6 тис.
осіб (95,9%). Однак такі члени мають вирі"
шальну кількість голосів та безпосередній
вплив на прийняття управлінських рішень у
кредитних спілках.

Система кредитних спілок за І квартал

2014 року порівняно з аналогічним періодом
2013 року демонструє незначне зростання
основних показників діяльності (рис. 3.).

Загальний обсяг активів кредитних
спілок станом на 31.03.2014 становить 2
716,1 млн. грн. і збільшився на 15,0 млн. грн.
або на 0,6% порівняно з відповідним
періодом минулого року (станом на
31.03.2013 " 2 701,1 млн. грн.).

Загальний обсяг капіталу кредитних
спілок станом на 31.03.2014 становить 1
205,6 млн. грн. та порівняно з 31.03.2013
збільшився на 88,6 млн. грн. або на 7,9%.

Загальний капітал сформовано на:
" 55,5% (669,2 млн. грн.) за рахунок

пайових внесків членів кредитних спілок; 
" 36,6% (440,7 млн. грн.) за рахунок

резервного капіталу; 
" 4,2% (50,9 млн. грн.) за рахунок

додаткового капіталу. 

Групування кредитних спілок за обсягом
активів станом на 31.03.2014 наведено в
табл. 2.

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

спіло 

Рис.�3.�Динамі а�основних�по азни ів�діяльності

 редитних�спіло 

Рис.4.�Стр! т!ра� апітал!�станом�на�31.03.2014

(млн.�>рн.)
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Дані таблиці 2 свідчать, що в загальному
обсязі активів найбільшу частку (34,7%)
становить група із 48 кредитних спілок
(10,0% від кількості кредитних спілок, які
подали звітні дані за І квартал 2014 року) з
обсягом активів від 10 до 50 млн. грн. Крім
того, значна частка активів (25,1%) припа"
дає на 9 кредитних спілок (1,9%) з обсягом
активів від 50 до 100 млн. гривень.

Обсяг кредитного портфеля має виперед"
жаючі темпи зростання порівняно із темпа"
ми зростання обсягів залучених депозитних
внесків (вкладів).

Станом на 31.03.2014 кредити, надані чле"
нам кредитних спілок, становлять 2 494,5
млн. грн. та порівняно з відповідним періо"
дом 2013 року зменшилися на 0,4% (8,8 млн.
грн.). Середній розмір одного кредиту ста"
ном на 31.03.2014 становить 10,9 тис. грн.

(на 31.03.2012 " 8,9 тис.
грн., на 31.03.2013 " 10,0
тис. грн.).

Станом на 31.03.2014
на депозитних рахунках
членів кредитних спі"
лок обліковувалось
вкладів на загальну су"
му 1 287,8 млн. грн., що
менше на 1,2% (15,3
млн. грн.), ніж за анало"
гічний період минулого
року. Середня сума
внесків на депозитні ра"
хунки становить 34,3
тис. грн. (станом на

31.03.2012 " 27,0 тис. грн., станом на
31.03.2013 " 29,6 тис. грн.).

Із загальної кількості кредитних спілок,
які подали звітні дані за І квартал 2014 року,
463 кредитні спілки (96,1%) надали кредити
своїм членам. У 262 кредитних спілок
(56,6%) середній показник по наданих кре"
дитах на одного позичальника менший 10,0
тис. грн. Питома вага активів таких кредит"
них спілок у загальному обсязі активів ста"
новить 42,2 % (1 147,2 млн. грн.).

У четвертої частини кредитних спілок
(121) показник середнього розміру кредиту
на одного позичальника " від 10,0 до 30,0
тис. грн. Частка активів таких кредитних
спілок у загальному обсязі активів стано"
вить 18,4% (500,7 млн. грн.).

Гр�пи��редитних

спіло��за�обся�ом

а�тивів

Обся��а�тивів

�р�пи

�редитних

спіло�,�млн.

�рн.

Кіль�ість

�редитних

спіло�,�що

належать�до

�ожної��р�пи

Част�а

�редитних

спіло�,�що

належать�до

�ожної��р�пи,�%

Част�а

а�тивів,�що

належать�до

�ожної��р�пи

більше�100�млн.��рн. 144,7 1 0,2 5,3

50�-100�млн.��рн. 681,1 9 1,9 25,1

10�-�50�млн.��рн. 942,7 48 10,0 34,7

5�-�10�млн.��рн. 367,4 54 11,2 13,5

1�-�5�млн.��рн. 525,4 207 42,9 19,4

до�1�млн.��рн. 54,8 163 33,8 2,0

ВСЬОГО 2�716,1 482 100% 100%

Таблиця�2.�Розподіл� редитних�спіло �за

обся>ом�їх�а тивів�станом�на�31.03.2014

Рис.�5.�Динамі а� редит!вання�та�зал!чення

внес ів�членів� редитних�спіло 

Рис.�6.�Гр!п!вання� редитних�спіло �за

наданими� редитами�на�одно>о�позичальни а

станом�на�31.03.2014
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реднього розміру кредиту перевищує 1 млн.
грн.

Показник частки простроченої заборгова"
ності у кредитному портфелі кредитних спі"
лок протягом І кварталу 2014 року має тен"
денцію до зменшення порівняно з відповід"
ним періодом минулих років та станом на
31.03.2014 тримається на рівні 17,3%. Така
ситуація свідчить про ефективність прове"
дення кредитними спілками заходів щодо
підвищення якості кредитного портфеля та
запровадження жорсткого кредитного моні"
торингу.

Найбільш популярними на ринку є кре"
дити, надані на споживчі потреби, частка
яких становить 62,6% (1 563,2 млн. грн.). У
складі споживчих кредитів кредити на
придбання автотранспорту становлять 2,9%
( 44,9 млн. грн.); на придбання аудіотехніки,
відео" та побутової техніки " 3,2% (50,2 млн.
грн.) та на інші потреби " 93,9% (1 468,0 млн.
грн.).

Друге місце посідають кредити, надані на
придбання, будівництво та ремонт нерухо"
мого майна " 21% (524,7 млн. грн.). Наймен"
шу частку в загальному обсязі виданих кре"
дитів " 2,1% (52,1 млн. грн.), " як і в поперед"
ні періоди, має кредитування на ведення се"
лянських та фермерських господарств.

Найбільш ризиковими є комерційні кре"
дити (станом на 31.03.2014 їх середній роз"
мір становить 31,3 тис. грн.), які найчастіше
надаються з відстрочкою основної суми.
Станом на 31.03.2014 27,0% (52,9 млн. грн.)
комерційних кредитів мають простроче"
ність понад три місяці.

Діапазон середньозважених відсоткових
ставок за кредитами, які надані членам
кредитних спілок, досить широкий.
Найбільша кількість кредитних спілок " 131
(27,2%) " надають кредити за
середньозваженою ставкою в межах від 40%
до 50% річних (табл. 3). Більше половини
кредитних спілок (51,8%) надають своїм
членам кредити за відсотковою ставкою в
межах від 30% до 50% річних.

Рис.�7.�Гр!п!вання� редитних�спіло �за

обся>ами�а тивів�залежно�від�по азни а

середньо>о� редит!�на�одно>о�позичальни а

станом�на�31.03.2014

Рис.�8.�Питома�ва>а�прострочених� редитів�!

 редитном!�портфелі� редитних�спіло 

Рис.�9.�Стр! т!ра� редитів�за�видами�станом�на

31.03.2014



БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ№4(56)�липень-серпень�2014�ро !

13

П
ІД

СУМ
КИ

 Д
ІЯЛ

ЬН
О

СТІ КРЕД
И

ТН
И

Х СП
ІЛ

О
К

У структурах кредитного та депозитного
портфелів кредитних спілок значні частки
припадають на кредити та депозити строком
понад 12 місяців та строком від 3 до 12 міся"
ців.

Станом на 31.03.2014 у кредитному пор"
тфелі найбільшу частку 58,0% (1 447,4 млн.
грн.) становлять кредити з терміном пога"
шення понад 12 місяців. Також значну час"
тку (40,1%) мають кредити з терміном пога"
шення від 3 до 12 місяців. Частка кредитів з
терміном погашення до 3 місяців у загально"
му кредитному портфелі становить 1,9%.

У структурі депозитного портфеля кре"
дитних спілок найбільшу частку мають дов"
гострокові внески (вклади) (понад 12 міся"
ців) 62,8% (810,3 млн. грн.), у тому числі
внески понад 12 місяців з погашенням в по"
точному році становлять 398,5 млн. грн.
(30,9%). Істотну частку 31,7% (408,1 млн.
грн.) становлять середньострокові внески
(вклади) на депозитні рахунки (від 3 до 12
місяців).

Внески до запитання та внески (вклади)
на депозитні рахунки на строк до 3 місяців
становлять 2,1% та 3,4% відповідно.

Рис.10.�Стр! т!ра� редитно>о�портфеля

 редитних�спіло �станом�на�31.03.2014

Інтервали

відсот�ових

ставо�

Кіль�ість��редитних

спіло�,�я�і�подали

звітні�дані�за�І

�вартал�2014�ро��

Част�а�від�за�альної

�іль�ості��редитних

спіло�,�%

До�10�% 35 7,3

10%-20% 15 3,1

20%-30% 48 10,0

30%-40% 119 24,6

40%-50% 131 27,2

50%-60% 65 13,5

60%-70% 37 7,7

70%-80% 11 2,3�

Більше�80% 21 4,3

Всьо�о 482 100%

Таблиця�3.�

Розподіл� редитних�спіло �за

середньозваженими�відсот овими�став ами�за

 редитами�станом�на�31.03.2014

Рис.11.�Стр! т!ра�депозитно>о�портфеля

 редитних�спіло �станом�на�31.03.2014
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Другий квартал 2014 року характеризу"
ється незначним зменшенням активів, але
одночасним незначним зростанням кре"
дитного портфеля. При цьому, показник
балансового прибутку (збитку) до активів
погіршився на 0,5% і станом на 30.06.2014
року склав "1,4% від загальних активів сис"
теми. В той же час, співвідношення доходів
2 кварталу 2014 року до витрат цього пері"

оду склало 113,2%, що на 2,8% перевищує
дані другого кварталу 2013 року. Одночас"
но зростання прострочених кредитів відби"
лося на погіршенні співвідношення прос"
трочених кредитів до активів та кредитно"
го портфеля. Незважаючи на це, в цілому
система кредитних спілок " членів НАКСУ
за результатами 2 кварталу 2014 року має
оцінку "добре".

Кате>орія Назва

по азни а

бальної�оцін и

Мета 30.09.2013� 31.12.2013� 31.03.2014 30.06.2014

Фа тичне

значення

Бал Фа тичне

значення

Бал Фа тичне

значення

Бал Фа тичне

значення

Бал Фа тичне

значення

Бал

ДОХОДНІСТЬ Балансовий

приб�то��до�а�тивів
>0 -2,2% -10 -2,4% -10 -2,9% -10 -1,0% -10 -1,4% -10

Доходи�до�витрат >100% 110,4% 10 105,5% 10 106,1% 10 114,6% 10 113,2% 10

КАПІТАЛ Резерви�до�а�тивів >=11% 26,6% 10 26,4% 10 26,0% 10 27,7% 10 29,1% 10

Прострочені�до

власно�о��апітал�
<30% 64,3% 3 65,8% 3 64,6% 3 64,3% 3 65,6% 3

Капітал�до�а�тивів >=30% 38,0% 10 37,8% 10 38,5% 10 40,1% 10 41,4% 10

Власний��апітал�до

а�тивів
>=10% 15,9% 10 15,7% 10 15,2% 10 17,3% 10 18,5% 10

АКТИВИ Доходні�а�тиви�до

платних�зобов'язань
>115% 152,5% 5 152,7% 5 154,1% 5 154,1% 5 160,0% 5

Доходні�а�тиви�до

а�тивів
90% 84,5% 3 85,4% 4 84,5% 3 83,7% 3 84,9% 3

Основні�засоби�до

а�тивів
3-5% 3,6% 5 3,5% 5 3,2% 5 3,2% 5 3,2% 5

Кредити�до�а�тивів 85% 91,5% 4 92,3% 4 90,9% 4 90,3% 4 91,6% 4

Чисті��редити�до

а�тивів
85% 80,8% 5 81,7% 5 80,2% 5 79,9% 4 81,0% 5

ПРОСТРОЧЕНІСТЬ Працюючі��редити

до�а�тивів
>80% 74,5% 2 75,0% 2 74,2% 2 72,5% 2 72,5% 2

Прострочені�до

�редитів
<4% 8,5% 1 9,2% 1 8,2% 1 9,0% 1 10,1% 0

Прострочені�до

а�тивів
<3,5% 6,4% 1 6,6% 1 6,0% 1 7,4% 1 8,4% 1

ЛІКВІДНІСТЬ Лі�відні�а�тиви�до

а�тивів
10% 18,7% 4 17,8% 4 19,3% 4 19,6% 4 18,6% 4

Разом 63� 64� 63� 62� 62�

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК < ЧЛЕНІВ НАКСУ ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2014 РОКУ

ЗВЕДЕНИЙ РЕЙТИНГ ВСІХ КРЕДИТНИХ СПІЛОК < ЧЛЕНІВ НАКСУ

Таблиця 1. Рейтингові показники кредитних спілок, що є членами НАКСУ

Членами НАКСУ станом на 01.07.2014 року
є 140 кредитних спілок. Дані по кредитних спіл"
ках, які виключені з Державного реєстру фінан"
сових установ, у цьому аналізі відсутні. Крім то"
го, у зв'язку з відомою ситуацією із кримськими

та севастопольськими кредитними спілками, да"
ні по цих спілках не включені до загального під"
рахунку. Таким чином, у розрахунках даних,
приведених на одну кредитну спілку, врахову"
ється 120 кредитних спілок " членів НАКСУ.
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Активи кредитних спілок " членів НАКСУ на
01.07.2014 склали 557,5 млн. грн., що свідчить про
зменшення сумарних активів потягом другого
кварталу 2014 року на 2,2 млн. грн. (0,4%), а у по"
рівнянні з аналогічним періодом минулого року
падіння активів " на 8,2 млн. грн. (1,4%). 

Уявлення про наявну структуру активів кре"
дитних спілок " членів НАКСУ дає наступна таб"
лиця:

У другому кварталі 2014 року середні активи
кредитних спілок " членів НАКСУ, порівняно з
першим кварталом 2014 року, зменшилися на 19
тис. грн. При цьому, протягом останніх 12 місяців
середні активи кредитних спілок " членів
НАКСУ зросли на 327 тис. грн. 

Переважна більшість кредитних спілок " членів
НАКСУ (понад 73%) мають в активах понад
мільйон грн., у таких спілках акумульовано
97,4% активів системи. В той же час, на майже
27% від загальної кількості кредитних спілок з
активами менше 1 млн. грн. припадає лише 2,6%
активів.

Кредитний портфель кредитних спілок " членів
НАКСУ у другому кварталі 2014 року виріс май"
же на 5,2 млн. грн. (1%) і на 01.07.2014 року склав
509,6 млн. грн. Протягом 12 місяців кредитний
портфель зменшився на 6,5 млн. грн. (1,3 %). От"
же, приріст кредитного портфеля у другому
кварталі не компенсував його зменшення порів"
няно з початком року.

Внаслідок описаних вище змін у активах та
кредитному портфелі слід очікувати в
подальшому падіння доходності та погіршення
співвідношення прострочених кредитів до
кредитного портфеля у кредитних спілок " членів
НАКСУ.

ЗВЕДЕНІ ДАНІ КРЕДИТНИХ 
СПІЛОК — ЧЛЕНІВ НАКСУ 
(ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ)

АКТИВИ �

565 720 976

575 650 218

559 738 246

557 466 410

586 684 203

540 000 000
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570 000 000

575 000 000

580 000 000

585 000 000

590 000 000

1�півр.�2013 9�міс.�2013 рі	�2013 1-й�	в.�2014 1�півр.�2014

Таблиця 2. Структура кредитних спілок — членів НАКСУ
за активами
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6 5,00% 362�562 0,06% 51�160

Від�100�до�500

тис.��рн.
11 9,17% 2�991�263 0,54% 271�933

Від��500�тис.��рн.

до�1�млн.��рн.
15 12,50% 10�904�070 1,96% 726�938

Від�1�до�2�млн.

�рн.
27 22,50% 38�636�264 6,93% 1�430�973

Від�2�до�5�млн.

�рн.
33 27,50% 109�379�858 19,61% 3�314�541

Понад�5�млн.��рн. 28 23,33% 395�247�996 70,90% 14�116�000

120 100% 557�466�410 100�% 4�645�553

КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ
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Діаграма 2. Кредитний портфель кредитних спілок (грн.)
�
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Діаграма 3. Заощадження членів кредитних спілок (грн.)

Діаграма 1. Сумарні активи кредитних спілок (грн.)
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У другому кварталі 2014 року внески (вклади)
членів кредитних спілок на депозитні рахунки,
порівняно з першим кварталом 2014 року, змен"
шилися на 6,5 млн. грн. (2,2%) і склали 291 млн.
грн. Порівняно з аналогічним періодом 2013 року
загальна сума заощаджень зменшилася на 15,1
млн. грн.

Активи кредитних спілок фінансуються за ра"
хунок внесків (вкладів) на депозитні рахунки на
52,2%, що майже на 2% менше, ніж на 01.07.2013р.
Втім внески (вклади) членів КС на депозитні ра"
хунки залишаються вагомим джерелом коштів у
кредитних спілках " членах НАКСУ. Від процен"
тних ставок за цими вкладами залежать, в основ"
ному, процентні ставки за кредитами. 

Структура вкладів на депозитних рахунках у
другому кварталі 2014 р., порівняно з першим
кварталом 2014 року, має незначні зміни у струк"
турі вкладів, залучених на строк до одного року:
зокрема, зросла на 2% питома вага договорів на
термін до 3 місяців з відповідним зменшенням
часток договорів до запитання та на строк від
трьох до дванадцяти місяців. 

Протягом другого кварталу 2014 р. кількість чле"
нів кредитних спілок зменшилася на 8 тис. осіб і
станом на 01.07.2014 склала 263 501 особу. Протя"
гом останніх 12 місяців кількість членів кредит"
них спілок зменшилась на 6,7%. Така ситуація
свідчить про мобілізацію активної частини членс"
тва кредитними спілками " членами НАКСУ.

Наступна таблиця розкриває структуру кредит"
них спілок " членів НАКСУ за кількістю членів
спілок станом на 01.07.2014.

У зв'язку зі зменшенням загальної кількості
членів кредитних спілок протягом другого квар"
талу 2014 року зменшилася кількість кредитних
спілок, членами яких є понад 1000 осіб і, якщо
кількість спілок, членами яких є менше 100 осіб,
лишилася незмінною, то кількість спілок, у яких
обслуговується від 100 до 1000 членів, зросла на
3. Група спілок, в яких обслуговується від 100 до
500 осіб (31 спілка), залишається найчисленні"
шою за кількістю. При цьому, понад 48% членів
обслуговуються у великих кредитних спілках з
кількістю членів понад 5000 осіб. В кредитних
спілках з кількістю членів до 1000 осіб обслугову"
ється лише 9,2 % загальної кількості членства, в
той же час, кількість таких спілок складає 45,84 %
від загальної кількості КС " членів НАКСУ.КІЛЬКІСТЬ ЧЛЕНІВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК�

Діаграма 5. Кількість членів кредитних спілок
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Менше�100 6 5,00% 441 0,17%

від�100�до�500 31 25,83% 8�715 3,31%

від�500�до�1000 21 17,50% 14�979 5,68%

від�1000�до�2000 27 22,50% 38�948 14,78%

від�2000�до�5000 22 18,33% 72�974 27,69%

понад�5000 13 10,84% 127�444 48,37%

120 100% 263�501 100�%

Таблиця 3. Структура кредитних спілок за кількістю членів
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263 501
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Діаграма 4. Cтруктура вкладів на депозитні рахунки 
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КІЛЬКІСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ�

Діаграма 6. Кількість позичальників кредитних спілок
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У другому кварталі 2014 року простежується
зменшення на 1,5 тисячі осіб загальної кількості
позичальників, на 01.07.2014 їх кількість склала
57 149 осіб., а за 12 місяців вона зменшилась май"
же на 6 тисяч осіб. В той же час, як було показано
вище, кредитний портфель за 12 місяців змен"
шився на 6,5млн. грн. Середній розмір кредиту
станом на 01.07.2014 склав 8 919 грн. Порівняно з
аналогічним періодом попереднього року серед"
ній розмір кредиту збільшився на 739 грн.

Кількість вкладників кредитних спілок у друго"
му кварталі 2014 року зменшилася порівняно з
першим кварталом 2014 року на 4,2 % і на кінець
кварталу їх кількість становила 8 144 особи. Про"
тягом 12 місяців кількість вкладників зменши"
лась на 7,1 %.

В процесі аналізу членства виділяються три гру"
пи кредитних спілок:
" спілки, в яких обслуговується менше 1000 осіб;
" спілки, в яких обслуговується від 1000 до 5000
осіб;
" спілки, в яких обслуговується понад 5 000 осіб.

Розглянемо активи цих груп кредитних спілок,
відображені у наступній таблиці. 

Підсумовуючи наведену інформацію, можна
констатувати наступне: кредитні спілки " чле"
ни НАКСУ можна об'єднати у три групи, які
дуже подібні до груп режимів регулювання,
визначених Нацкомфінпослуг. 

Зокрема, 48,4% кредитних спілок з невели"
ким розміром активів об'єднують 9,2% загаль"
ної кількості членів; ця група кредитних спі"
лок, де 13,4% позичальників і 11,3% вкладни"
ків, за суттю близька до третьої групи режимів
регулювання. При цьому, питома вага актив"
них членів (співвідношення кількості вклад"
ників та позичальників до загальної кількості
членів спілки) в цій групі складає 36%.

Друга група " 40,8% кредитних спілок, яка
об'єднує 42,4% загальної кількості членів
(44% позичальників і 43,2% вкладників), "
близька до другої групи режимів регулюван"
ня. Питома вага активних членів в цій групі
складає 26%. 

Група спілок, яка об'єднує понад 5000 членів,
найменша за кількістю " 10,8% від загальної
кількості кредитних спілок " членів НАКСУ,
має найвищий розмір середніх активів, в ній
сконцентровано найбільше членів " 48,4% від
загальної кількості і найбільше вкладників "
45,5%, а позичальників " 42,6%. Ця група ана"
логічна до першої групи режимів регулюван"
ня. Питома вага активних членів по цій групі
складає 22%.

В цілому по кредитних спілках " членах
НАКСУ питома вага активних членів кре"
дитних спілок складає 25% від загальної
кількості.

Діаграма 7. Кількість вкладників кредитних спілок
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Менше

1000

58 24�135 83�176�156 1�434�072 7�685 923

від�1000
до�5000

49 111�922 316�850�656 6�466�340 25�096 3�519

понад

5000

13 127�444 157�439�598 12�110�738 24�368 3�702

120 263�501 557�466�410 4�645�553 57�149 8�144

Таблиця 4. Структура кредитних спілок — членів НАКСУ
за активами

214 815 594

217 543 844

225 818 066
224 812 639

230 791 984

205 000 000,00

210 000 000,00

215 000 000,00
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230 000 000,00

235 000 000,00
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КАПІТАЛ КРЕДИТНИХ СПІЛОК — 
ЧЛЕНІВ НАКСУ

Діаграма 8. Сумарний капітал кредитних спілок (грн.)
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Сумарний капітал кредитних спілок у другому
кварталі 2014 року збільшився на 6 млн. грн. (2,7%)
і склав 230,8 млн. грн. Протягом 12 місяців сумар"
ний капітал збільшився на 16 млн. грн. (7,4 %).

Протягом другого кварталу 2014 року пайо"
вий капітал кредитних спілок збільшився на
0,65 млн. грн. Отже, на зростання пайового ка"
піталу припадає лише десята частина загально"
го зростання капіталу. Питома вага пайового ка"
піталу у складі загального капіталу станом на
01.07.2014 склала 55,4%, при цьому протягом
кварталу питома вага пайового капіталу у скла"
ді загального капіталу зменшилася на 1,1%, а
протягом 12 місяців " на 2,8%. Таким чином кре"
дитні спілки намагаються змінити структуру
капіталу в бік таких джерел його формування,
які здатні за необхідності поглинати збитки, а
також бути джерелом неплатних коштів, що на
даний момент сприяє фінансовій стійкості.

У другому кварталі 2014 року власний капітал
кредитних спілок " членів НАКСУ збільшився на
5,3 млн. грн. і склав 102,9 млн. грн. За останні 12 мі"
сяців власний капітал зріс на 13,2 млн. грн. " 14,8%.

На 01.07.2014 сумарний резервний капітал
склав 95,1 млн. грн., що на 4,3 млн. грн. (4,7%)
більше, ніж його значення на 01.04.2013 р., про"
тягом другого кварталу 2014 року сумарний ре"
зервний капітал збільшився на 4 млн. грн.

У другому кварталі 2014 року сума
прострочених кредитів, порівняно з минулим
кварталом, збільшилася майже на 7 млн. грн. і
склала 106,2 млн. грн. За останні 12 місяців цей
показник збільшився на 9,8 млн. грн. При цьому,
порівняно з аналогічним періодом 2013 року,
рівень прострочення протягом року збільшився
на 2,1% і склав на 1 липня 2014 року 20,8% від
загальної суми кредитного портфеля.

ПАЙОВИЙ КАПІТАЛ �

Діаграма 9. Пайовий капітал кредитних спілок (грн.)

Діаграма 10. Власний капітал кредитних спілок (грн.)
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Діаграма 11. Резервний капітал кредитних спілок (грн.)
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Діаграма 12. Сума прострочених кредитів (грн.)
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Наступна діаграма дає уявлення про
структуру прострочених кредитів:

В структурі прострочених кредитів продов"
жують переважати прострочені кредити термі"
ном більше 12 місяців, хоча їх питома вага, по"
рівняно з минулим кварталом, у загальній
простроченості зменшилася на 3% і склала
58%. Протягом другого кварталу продовжує
зростати питома вага кредитів, прострочених
від 1 до 3 місяців: станом на 01.07.2014 вона
склала 21%, а питома вага кредитів, простроче"
них від 3 до 6 місяців, зросла на 2% і склала
11% від загальної суми прострочених кредитів.

Подальші діаграми відображають динаміку
співвідношень РЗПВ до нормативного значен"
ня, простроченості до власного капіталу, а та"
кож співвідношення суми прострочених кре"
дитів, не перекритих РЗПВ, до кредитного
портфеля по системі в цілому.

Співвідношення фактично сформованого
РЗПВ до його нормативного значення у друго"
му кварталі 2014 року практично лишилося
незмінним. У порівнянні з аналогічним періо"
дом минулого року це співвідношення змен"
шилося на 2,7 %.

У другому кварталі 2014 року внаслідок
збільшення загальної суми прострочених кре"
дитів співвідношення прострочених кредитів
до власного капіталу збільшилося і склало
65,6%. В той же час, за останні 12 місяців цей
показник збільшився на 1,3%.

від�6�до�12�

місяців

10%

більше�12�

місяців

58%

від�1�до�3�

місяців
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11%

Діаграма 13. Структура прострочених кредитів

ДОСТАТНІСТЬ РЗПВ�

84,7%

82,2%

82,8%

82,1%
82,0%

80,5%

81,0%

81,5%

82,0%

82,5%

83,0%

83,5%

84,0%

84,5%

85,0%

1 �півр.�201 3 9�міс.�201 3 рі	�201 3 1 -й�	в.�201 4 1 �півр.�201 4

Діаграма 14. Достатність резерву забезпечення покриття
втрат від неповернених кредитів (в процентах 
до нормативного значення)

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОСТРОЧЕНИХ
КРЕДИТІВ ДО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

�

Діаграма 15. Співвідношення прострочених кредитів до
власного капіталу
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Діаграма 16. Співвідношення доходних активів до платних
зобов'язань (нормативне значення:  не менше 100%)
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У другому кварталі 2014 року співвідношення
між доходними активами та платними зобов'язан"
нями, порівняно з першим кварталом, зросло на
5,6% і досягло 160%. При цьому за останні 12 міся"
ців це співвідношення зросло на 7,5 %. Таке спів"
відношення є наслідком одночасного зростання
кредитного портфеля і зменшення обсягів залуче"
них коштів і дає підстави для стриманого оптиміз"
му щодо можливості кредитних спілок пережити
складну поточну ситуацію і у подальшому посту"
пово збільшувати обсяги кредитування.

Рівень доходності активів протягом другого
кварталу 2014 року збільшився на 2,2%, а рі"
вень вартості активів збільшився на 0,2%. Про"
тягом останніх 12 місяців рівень доходності
збільшився на 1%, в той час як рівень вартості
активів зменшився на 1,3%. Загальне співвідно"
шення доходності активів та їх вартості на рів"
ні, відповідно, 33,5% та 11,9% забезпечує кре"
дитним спілкам джерела як покриття операцій"
них витрат, так і адекватного резервування.

Витрати на утримання персоналу протя"
гом усього періоду є значно більшими порів"
няно з витратами на формування спецрезер"
ву та витратами на утримання офісу. У дру"
гому кварталі 2014 року витрати на утри"
мання персоналу склали 8,4 % від активів,
що на 6,8 % більше за витрати на формуван"
ня РЗПВ, які, в свою чергу, зросли, порівня"
но з першим кварталом, більше ніж вдвічі і
склали 2,6 %. Витрати на утримання офісу,
порівняно з першим кварталом, лишилися
майже незмінними "  6,1 % від активів.

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

Питома вага процентних витрат пропорцій"
на розміру активів кредитних спілок. Найбіль"
ший відсоток процентних витрат притаманний
спілкам з активами понад 5 млн. грн. Ця група
кредитних спілок має також найменший відсо"
ток операційних витрат. Найбільша частка опе"
раційних витрат притаманна кредитним спіл"
кам з активами до 100 тис. грн. Розподіл доходу
на додаткові пайові внески притаманний спіл"
кам з активами понад 100 тис. грн., а найбільша
питома вага доходу, що був спрямований на та"
кий розподіл, " кредитним спілкам з активами
від 500 тис. грн. до 1 млн. грн.

Розмір активів кредитних спілок впливає і
на структуру операційних витрат. В цілому
уявлення про структуру операційних витрат
для різних груп кредитних спілок дає наступна
таблиця:

РОЗПОДІЛ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ �

ДОХІД ДО АКТИВІВ, ФІНАНСОВІ 
ВИТРАТИ ДО АКТИВІВ

�

Діаграма 17. Співвідношення доходу до активів та
фінансових витрат до активів
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Діаграма 18. Розподіл за видами витрат кредитних спілок

Таблиця 4.  Загальна структура витрат кредитних спілок, %
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Операційні�витрати
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Максимальна питома вага витрат на оплату
праці в складі операційних витрат притаманна
кредитним спілкам з активами від 100 тис. грн.
до 500 тис. грн., а мінімальна " кредитним спіл"
кам з активами до 100 тис. грн. Найменші спіл"
ки також мають найбільшу частку витрат на ут"
римання офісу. Витрати на формування спіль"
них фінансових фондів притаманні кредитним
спілкам з активами від 100 до 500 тис. грн.

Структура кредитного портфеля у другому квар"
талі 2014 року майже не змінилася, частка споживчих
кредитів складає 68%. Споживчі кредити переважа"
ють в структурі кредитного портфеля, вони забезпе"
чують спілкам 72 % доходності. Найнижчою доход"
ністю характеризуються в цьому періоді фермерські
кредити (1 % доходу від 2 % портфеля). 

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПО ЧЛЕНАХ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК НАКСУ

АКТИВИ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СПІЛКИ�

 2 115,6  

 2 061,9  

 2 080,6  

 2 041,8  

 2 002,8  

1940,0

1960,0

1980,0

2000,0

2020,0

2040,0

2060,0

2080,0

2100,0

2120,0

2140,0

1�півр.�2013 9�міс.�2013 рі	�2013 1-й�	в.�2014 1�півр.�2014

Діаграма 19. Активи на одного члена спілки (грн.)
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Діаграма 20. Середній розмір кредиту, середній розмір
простроченого кредиту, середній розмір 
безнадійного кредиту (грн.)
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Діаграма 21. Заощадження на одного вкладника, грн.
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Діаграма 22. Капітал на одного члена спілки (грн.)
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Діаграма 23. Структура кредитного портфеля за видами
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Витрати�на�зарплат� 54,5% 66,5% 63,6% 62,6% 61,6% 55,4% 58,0%

Офісні�витрати 45,1% 31,8% 34,6% 36,0% 35,2% 43,4% 40,2%

Витрати�на�форм�ван-
ня�спільних�фінансо-
вих�фондів

0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Витрати�на

нарах�вання�подат��

на�приб�то�

0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,7% 0,2% 0,3%

Інші�витрати 0,4% 1,4% 1,8% 1,2% 2,5% 1,0% 1,3%

Таблиця 5. Структура операційних витрат кредитних спілок
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Поквартальна динаміка видачі кредитів представ"
лена наступною діаграмою:

Сума виданих кредитів у другому кварталі 2014
року зменшилася, порівняно з першим кварталом, на
3,1 млн. грн. і склала 140,6 млн. грн. Порівняно з пер"
шим кварталом 2013 року, сума виданих кредитів
зменшилася на 24,5 %.

Загальна картина буде неповною, якщо не пред"
ставити відсоток комерційних, фермерських та осо"
бистих селянських кредитів в кредитних портфелях
спілок різних категорій:

Питома вага бізнес"кредитів у кредитному
портфелі всіх кредитних спілок " членів
НАКСУ складає 12,5 %, порівняно з попереднім
кварталом цей показник не змінився. Найбіль"
шою часткою бізнес"кредитів характеризуються
кредитні портфелі кредитних спілок з активами
від 1 до 2 млн. грн. (23,6 %), а найменшою (3,9%)
" кредитні портфелі кредитних спілок з актива"
ми до 100 тис. грн. Найбільша питома вага кре"
дитів, наданих на ведення фермерських та осо"
бистих селянських господарств, притаманна
кредитним спілкам з активами від 1 до 2 млн.
грн.

Наступна діаграма представляє виконання
кредитними спілками " членами НАКСУ норма"
тиву 3.1.1 " покриття прострочених кредитів ре"
гулятивним капіталом як одного з найважливі"
ших. Дані наведеної діаграми свідчать про те, що
станом на 31 березня 2014 року, як і у поперед"
ньому році, кредитними спілками " членами
НАКСУ цей норматив виконується. В другому
кварталі 2014 року фактичне значення показни"
ка зросло на 4,1 % порівняно з першим кварта"
лом 2014 року і склало 72,3 %. Порівняно з ана"
логічним періодом 2013 року співвідношення
прострочених, неповернених, безнадійних та
пролонгованих кредитів до регулятивного капі"
талу збільшилося на 1,1% внаслідок суттєвого
зростання прострочених кредитів. 

З метою оцінки рівня стабільності системи
кредитних спілок " членів НАКСУ порівняємо
структуру активів кредитних спілок і джерел їх
фінансування " зобов'язань та капіталу:

Діаграма 25. Поквартальна динаміка видачі кредитів (грн.)
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Діаграма 26. Структура кредитних портфелів 
кредитних спілок різних категорій
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Діаграма 27. Дотримання нормативу 3.1.1.

71,2%

74,6%

71,9%

68,2%

72,3%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1�півр.�2013 9�міс.�2013 рі	�2013 1-й�	в.�2014 1�півр.�2014

ДОХОДНІСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ЗА
ВИДАМИ КРЕДИТІВ

�

Ñïîæèâ÷³ íà 

³íø³ ïîòðåáè

68%

Ôåðìåðñüê³

1%

Îñîáèñò³ 

ñåëÿíñüê³

4%

Æèòëîâ³

18%

Ñïîæèâ÷³ íà 

àâòîòðàíñïîðò

2%

Ñïîæèâ÷³ íà 

ïîáóòîâó 

òåõí³êó

2%

Êîìåðö³éí³

5%

Діаграма 24. Доходність кредитного портфеля 
за видами кредитів

Ф
ІН

АН
СО

ВИ
Й

 А
Н

АЛ
ІЗ



БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ№4(56)�липень-серпень�2014�ро !

23

Ф
ІН

АН
СО

ВИ
Й

 АН
АЛ

ІЗ

Станом на 30.06.2014 року питома вага
продуктивних активів в структурі акти"
вів кредитних спілок " членів НАКСУ
складає 84,9 %. Левову частку активів
складає кредитний портфель  " 81,0 % від
загальних активів. Частка фінансових ін"
вестицій порівняно з першим кварталом
2014 року лишилась практично незмін"
ною " 3,9%. Питома вага непродуктивних
активів складає 15,1 %, при цьому, порів"
няно з першим кварталом, на 1,2% змен"
шилася частка грошових коштів і склала
6,7 % від загальних активів. Порівняно з
аналогічним періодом попереднього року
структура активів лишилася практично
незмінною.

На відміну від структури активів, структура
зобов'язань та капіталу протягом 12 місяців
змінилася: якщо станом на 30.06.2013 р. активи
кредитних спілок " членів НАКСУ фінансува"

лися за рахунок капіталу на 38 %, а за рахунок
зобов'язань, відповідно, на 62 %, то станом на
30.06.2014 р. за рахунок зобов'язань фінансу"
ється 58,3 % активів кредитних спілок " членів
НАКСУ, а за рахунок капіталу " 41,7 % активів;
при цьому, за рахунок платних зобов'язань фі"
нансується 53% від загальних активів, протя"
гом року цей показник зменшився на 2,4%. 

Станом на кінець другого кварталу 2014 ро"
ку за рахунок резервного капіталу фінансуєть"
ся 17,1% активів кредитних спілок " членів
НАКСУ. Такий рівень фінансування активів
дозволяє не тільки у повному обсязі поглинати
непокритий збиток, а й забезпечити фінансу"
вання необхідної ліквідності на рівні майже 7%
від активів. 

Аналіз процентних ставок за кредитами
представлений наступною діаграмою:

На діаграмі представлене порівняння
середньозваженої процентної ставки (лінія з
піктограмою трикутника) з фактичною
доходністю кредитного портфеля як за
нарахуванням (лінія з піктограмою ромба), так
і за отриманими процентами (лінія з
піктограмою квадрата). Фактична доходність
кредитного портфеля за нарахуванням та
сплаченими процентами у другому кварталі
2014 року складає, відповідно, 37,5% та 33,6%.
Таким чином, протягом другого кварталу
фактична доходність кредитного портфеля за
нарахуванням збільшилася на 2,4% пункти, а
фактична доходність за сплатою " лише на
0,8% пункта, що відповідає описаному вище

Діаграма 29. Структура зобов'язань та капіталу кредитних
спілок

313 279 559 322 091 357 321 838 403 303 348 217 295 635 143

36 962 214 35 493 332
37 589 021 29 950 739

29 479 313

125 125 016 127 329 094 136 630 989 127 205 230
127 852 343

90 807 317 92 357 807 94 101 287
91 039 922

95 084 742

11 327 229 11 514 621
11 674 746 15 735 108

11 821 417

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Íåðîçïîä³ëåííèé

äîõ³ä(çáèòîê)

Äîäàòêîâèé

êàï³òàë

Ðåçåðâíèé êàï³òàë

Ïàéîâèé êàï³òàë

Íåîïëàòí³

çîáîâ'ÿçàííÿ

Ïëàòí³

çîáîâ'ÿçàííÿ

Діаграма 30. Аналіз процентних ставок за кредитами
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Діаграма 28. Структура активів кредитних спілок і джерел
їх фінансування
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зростанню рівня поточної простроченості за
кредитами.   

Проте протягом усього періоду середньоз"
важена процентна ставка суттєво відрізняєть"
ся від фактичної доходності кредитного пор"
тфеля як за нарахуванням, так і за отриманими
процентами. При цьому, станом на 30.06.2013
розрив складав 7,9%, станом на 31.12.2013 року
він зменшився і досяг 5,9%, а протягом першо"
го півріччя 2014 року збільшився і на кінець
другого кварталу за нарахуванням розрив
складає 8,4%, а за сплаченими процентами "
12,3%. Тому ситуація потребує від кредитних
спілок додаткової уваги під час планування
очікуваної доходності кредитного портфеля,
адже орієнтація на середньозважену процен"
тну ставку може призвести до неотримання
очікуваного доходу. 

Під час аналізу загальної структури активів
та пасивів було визначено, що частка активів,
що фінансуються за рахунок платних зо"
бов'язань, складає по кредитних спілках " чле"
нах НАКСУ станом на кінець другого кварта"
лу 2014 року 53,0 %. В той же час, сума креди"
тів, виданих членам спілок, за виключенням
резерву забезпечення покриття втрат від непо"
вернених позичок, складає 81,0 % від загаль"
них активів. Наступна діаграма представляє
деталізацію кредитного портфеля та портфеля
вкладів за строками. 

На представленій діаграмі області представ"
ляють кредитний портфель за строками від
довгострокових до короткострокових, а стов"
пчики " портфель вкладів (також від довгос"

трокових до короткострокових). Враховуючи
той факт, що дані щодо фактично сформовано"
го РЗПВ не містять диференціації його за стро"
ками кредитів, в цій діаграмі представлений
кредитний портфель "брутто" " не зменшений
на суму РЗПВ. Необхідно відмітити, що суттє"
вим ризиком ліквідності для кредитних спілок
(в тому числі і невиконання нормативу корот"
кострокової ліквідності) є розміщення серед"
ньострокових вкладів у довгострокові кредити. 

Протягом всього періоду, що аналізувався
по кредитних спілках " членах НАКСУ, в ціло"
му кредитний портфель переважає портфель
вкладів у зв'язку з частковим фінансуванням
кредитного портфеля за рахунок капіталу. При
цьому, як було показано вище, частка фінансу"
вання активів за рахунок капіталу постійно
зростає. Фінансування довгострокових креди"
тів за рахунок довгострокових внесків (вкла"
дів) на депозитні рахунки коливається в межах
від 65,8 % до 69,7 %. Станом на кінець другого
кварталу 2014 року довгострокові кредити фі"
нансуються за рахунок довгострокових вкла"
дів на 65,8%, середньострокові кредити " за ра"
хунок середньострокових вкладів на 43,7 %, а
короткострокові кредити " за рахунок корот"
кострокових вкладів на 90,3 %. Враховуючи те,
що фінансування кредитного портфеля, крім
внесків (вкладів) членів кредитної спілки на
депозитні рахунки, відбувається за рахунок ка"
піталу кредитних спілок, таку структуру фі"
нансування кредитного портфеля можна вва"
жати достатньо безпечною, оскільки вона не
несе у собі загрози проблем з ліквідністю. В
той же час, кредитні спілки, кредитний пор"
тфель яких фінансується за рахунок вкладів в
більшому обсязі, ніж у середньому по НАКСУ,
повинні приділяти увагу відповідності кредит"
ного портфеля портфелю вкладів за строками.

Наведена інформація на перший погляд
виглядає так, що в цілому за останні 12 місяців
у другому кварталі більшість показників сис"
теми кредитних спілок демонструють хоч і не"
велику, але негативну динаміку, включаючи
зменшення кредитного портфеля та портфеля
вкладів. В той же час, порівнюючи основні фі"
нансові дані з даними аналогічного періоду
2013 року, ми не повинні забувати про те, що в

Діаграма 31. Порівняння кредитного портфеля та
портфеля вкладів за строками
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той період аналізувалися дані, у т.ч. і кредит"
них спілок з АР Крим та м. Севастополь, ос"
новні фінансові показники яких станом на
30.06.2013 року складали: активи 22,5 млн.
грн., кредитний портфель " 21,9 млн. грн., за"
гальна сума внесків (вкладів) на депозитні ра"
хунки членів кредитних спілок " 10,7 млн. грн.
тощо. Таким чином, порівняно з попереднім
роком система кредитних спілок НАКСУ де"
монструє певне зростання. 

Щодо показників другого кварталу поточ"
ного року, дійсно існують певні негативні тен"
денції, особливо це стосується зростання рівня
простроченості. Причому, простроченість
збільшується практично у всіх областях Украї"
ни. Особливе занепокоєння викликає фінансо"
вий стан кредитних спілок Сходу України.
Складна тимчасова ситуація, в якій з об'єктив"
них причин опинилися кредитні спілки До"
нецької та Луганської областей, призвела до
того, що в КС цього регіону:

" активи з початку року знизилися на 11,7%, 
" кредитний портфель зменшився на 11,9%;
" капітал кредитних спілок з початку року

зменшився на 12,4%, у тому числі пайовий ка"
пітал на 22,4%;

" рівень прострочення виріс на 39,2%.
Враховуючи те, що активи кредитних спі"

лок Луганщини та Донеччини складають
10,7% від загальних активів кредитних спілок "
членів НАКСУ, сумарний кредитний пор"
тфель " 11,5%, а рівень прострочення " 22,1%,
зрозуміло, як впливають фінансові проблеми
кредитних спілок цього регіону на загальну
картину по НАКСУ в цілому. 

В той же час, необхідно відмітити, що кре"
дитні спілки " члени НАКСУ адекватно реагу"
ють на виклики, пов'язані з політичною та еко"
номічною нестабільністю у країні. Таке реагу"
вання проявляється, зокрема, у:

" зміні структури активів у бік збільшення
ліквідних коштів з метою недопущення паніки
серед вкладників кредитних спілок;

" зменшенні обсягів видачі кредитів, яке
пов'язане з відсутністю впевненості у пози"
чальників " членів кредитних спілок у наявнос"
ті джерел погашення таких кредитів у зв'язку
не тільки з можливістю втрати заробітної пла"
ти як джерела такого погашення, а одночасно із

здорожчанням товарів першої необхідності,
що суттєво зменшує суму коштів, яка може
спрямовуватися на погашення кредитів;

" активному поверненні вкладникам внесків
(вкладів) на депозитні рахунки і зміною за ра"
хунок таких дій структури фінансування акти"
вів за рахунок зобов'язань та капіталу у бік пе"
рекладання навантаження щодо фінансування
активів на капітал кредитних спілок " станом
на 01.07.2014 за рахунок капіталу фінансується
41,7% активів. При цьому в структурі капіталу,
як було показано вище, відбуваються суттєві
зміни в бік збільшення питомої ваги таких
джерел його формування, які здатні за необхід"
ності поглинати збитки, а також бути джере"
лом неплатних коштів, що на даний момент
сприяє фінансовій стійкості.

Дана стратегія менеджменту кредитних спі"
лок спрямована на збереження мінімального
та достатнього рівня доходів та витрат на "не"
певний" період, що убезпечить подальший роз"
виток та зростання спілок після стабілізації си"
туації в країні.

Щодо ситуації зі зростанням простроченої
заборгованості за кредитами, НАКСУ запропо"
нувала Нацкомфінпослуг з метою надання кре"
дитним спілкам можливості  врахування змен"
шення доходів громадян у своїй діяльності, тер"
міново запровадити пом'якшення нормативних
вимог, аналогічне Розпорядженню Держфін"
послуг  від 19 березня 2009 року № 200 "Про
внесення змін до Положення про фінансові
нормативи діяльності та критерії якості системи
управління кредитних спілок та об'єднаних кре"
дитних спілок" щодо тимчасового пом'якшення
нормативних вимог до якості активів, пов'яза"
ної з простроченням та формуванням резерву
забезпечення покриття втрат від неповернених
позичок. Це розпорядження мало позитивний
вплив на фінансовий стан ринку кредитних спі"
лок і дозволило більшості кредитних спілок від"
новити кредитування.

Чекаємо на рішення Регулятора.

Катерина КАЛУСТОВА, 
Віце"президент Національної асоціації

кредитних спілок України з питань
саморегулівності, Директор фінансового

департаменту НАКСУ



31 серпня 2009 року у
місті Борисполі
Київської області
почала працювати
кредитна спілка
„Кредит�Експерт”.
Шлях, який за 5 років
пройшли спілчани, не
можна назвати
легким — у всіх у
пам’яті добре
збереглися перші
роки останньої
фінансово�
економічної кризи:
побоювання перед
завтрашнім днем та
непевність у
майбутньому. Попри все, бажання
допомагати людям, які з різних причин —
загальноекономічних чи індивідуальних
— зіткнулися з фінансовими негараздами,
реалізувалося у новій фінансовій
установі. Наша сьогоднішня бесіда — із
заступником Голови правління КС
„Кредит�Експерт” Олександром
КРАВЧЕНКОМ.

— Олександре Анатолійовичу, пригадай"
те, будь ласка, створення та перші роки ро"
боти вашої спілки.

— Це було літо 2009 року. Не найпрості"
ший час для створення нової організації вза"
галі, а фінансової установи тим більше. Ще
дуже відчувалися наслідки глобальної еко"
номічної кризи. Скорочення робочих місць,
затримки з виплатами заробітної плати то"
що. Це і багато іншого значно ускладнювало
роботу на першому етапі. Але були й пози"
тивні моменти. В першу чергу – це практич"

но повна відсутність конкуренції з боку ін"
ших фінансових установ, а також те, що по"
зичальники після проблем, що виникли
внаслідок фінансової кризи, стали набагато
розсудливіше ставитися до отримання кре"
дитів, їх необхідності в цілому і оцінки
об’єктивної можливості їх своєчасного пога"
шення.

На сьогоднішній день кредитна спілка
«Кредит"Експерт» має вісім відділень, роз"
ташованих у Києві, Київській та Черкаській
областях, об’єднує майже п’ять тисяч членів. 

— Чи змінювалась протягом п’яти років
процентна політика у вашій кредитній спіл"
ці?

— Що стосується процентної політики,
то протягом всього часу існування КС
«Кредит"Експерт» не намагалася отрима"
ти максимальної економічної вигоди.
Ставки за кредитами, які, до речі, лиши"
лися практично незмінними з 2009 року,
були і залишаються нижчими за середньо"
ринкові у сфері споживчого кредитуван"
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ня. Порівняно незначні адміністративні
витрати та низький відсоток проблемних
кредитів дозволяв нам не піднімати став"
ки за кредитами, незважаючи на зміну
ставок за депозитними договорами. А як"
що порівнювати з банками, основним нап"
рямком роботи яких було надання спо"
живчих кредитів, то в багатьох випадках
ефективна ставка за нашими кредитами є
нижчою майже наполовину. Основна ж,
скажімо так, «спеціалізація» кредитної
спілки «Кредит"Експерт» – це невеликі
кредити (середній розмір — близько семи
тисяч гривень) на різноманітні споживчі
потреби.

— На чому ґрунтується сьогодні успішна
роботи спілки у висококонкурентному се"
редовищі? 

— Відповідь на це запитання не буде
новиною для більшості нормально фун"
кціонуючих спілок. Головна запорука ус"
піху – це просто людяне ставлення до чле"

нів нашої спілки. Вміння вислухати, зро"
зуміти і спробувати знайти можливість
допомогти кожному, хто звернеться до
спілки. Я не сприймаю терміну „клієнт”.
Він якось відразу передбачає отримання
вигоди, що зовсім не є головною метою
для кредитної спілки. Непоодинокі ви"
падки, коли люди приходять до нас пора"
дитись, проконсультуватися з питань, не
обов’язково пов’язаних з кредитуванням
чи розміщенням коштів, а інколи просто
поговорити. А результатом такої взаємо"
довіри і взаємоповаги є те, що, незважаю"
чи на агресивну рекламу багатьох фінан"
сових установ, члени спілки нашої спілки
залишаються з нами.

— З огляду на поточну ситуацію в країні,
чи стикнулися ви у своїй роботі з пробле"
мами? Якщо так, то як з ними боретеся?

— Так, певні проблеми з’явилися, як"то
скорочення видатків держбюджету і, як нас"
лідок, зменшення доходів працівників бюд"
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жетної сфери чи мобілізація деяких наших
позичальників для участі в АТО. Відносно
останнього, то рішенням спостережної ради
передбачена зупинка нарахування процен"
тів за кредитами на весь термін мобілізації.
Для вирішення інших проблем наша спілка
може запропонувати, наприклад, реструкту"
ризацію діючих кредитів зі зменшенням
розміру щомісячного платежу. А в цілому
ми намагаємося знайти компромісний вихід
з будь"якої ситуації, яка може спіткати на"
ших членів.

— Які досягнення вашої кредитної спіл"
ки вважаєте найважливішими?

— Тут я можу виділити два моменти. І
це зовсім не статистичні показники, як,
наприклад, розмір кредитний портфеля
чи капіталу. Довіра членів спілки – ось
одне з наших найважливіших досягнень.
На даний момент близько восьмидесяти
відсотків укладених договорів (а депо"
зитних навіть більше) — це договори з
членами спілки, які вже раніше користу"
валися нашими послугами. А більшість
нових членів спілки – це люди, яким по"
рекомендували нас діючі члени. Ще одне
наше досягнення і, вважаю, найголовніше
— це наш колектив. Саме колективу спіл"
ка завдячує всім – і фінансовим показни"
кам, і ставленню людей до нас і нашої ро"
боти.

— Розкажіть коротко про колектив ва"
шої кредитної спілки.

— Коротко розказати досить важко. Наш
колектив – це колектив професіоналів, од"
нодумців. Більшість співробітників мають
досвід роботи саме в кредитних спілках по"
над 10 років. Тому й назва спілки «Кредит"
Експерт» досить символічна. Кожен з пра"
цівників спілки є дійсно експертом у своїй
роботі. 

Колектив у нас невеликий: у головному
офісі та відділеннях працює менше 30 спів"
робітників, але працюємо ми однією друж"
ною сім’єю. Для мене особисто показовим є

те, що за п’ять років звільнилась лише одна
людина і та — у зв’язку з сімейними обстави"
нами. 

— Чи має ваша кредитна спілка страте"
гічний план розвитку? 

— Для спілок першої групи регулювання,
до якої відноситься і наша, формування
стратегічного плану передбачено норматив"
ними актами регулятора. Відповідно, є такі
плани і в нас. Але хотів би наголосити на то"
му, що кредитна спілка — це не комерційна
структура і говорити про плани щодо досяг"
нення, наприклад, якоїсь суми активів чи
розвиток філіальної мережі є не зовсім ко"
ректним. Наша позиція – це в першу чергу
баланс між задоволенням потреб наших чле"
нів в кредитуванні, з одного боку, та бажан"
ням розмістити кошти на депозитних рахун"
ках в спілці, з іншого. І з цього ми вже вихо"
димо в прийнятті конкретних рішень чи то
про відкриття відділень, чи про активізацію
залучення депозитів.

— Чи звертаються до вашої кредитної
спілки благодійні чи громадські організації
для отримання фінансової допомоги?

— Так, і наша спілка як юридична особа, і
її колектив не залишаються осторонь проб"
лем нашого суспільства і за можливості ми
завжди намагаємося допомагати, в тому чис"
лі і фінансово.

— Ваш особистий погляд на перспективи
розвитку ринку кредитних спілок.

— Я вважаю, що останні зміни в політич"
ному житті країни, зокрема, євроінтеграцій"
ні процеси просто не можуть не створити
підґрунтя для стабільного розвитку. І дуже
сподіваюсь, що в недалекій перспективі кре"
дитна кооперація в Україні почне працюва"
ти за оновленими стандартами і використо"
вувати більш широкі можливості, що на"
решті дасть змогу досягти рівня кредитних
спілок, приміром, Польщі чи Литви. 
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Найбільше місто на півночі Львівщини,
розташоване ближче до країни
Євросоюзу, ніж до власного обласного
центру, що веде відлік своєї історії з ХVII
століття і населене переважно
шахтарськими родинами – це
Червоноград. Тут і тільки тут могла бути
створена кредитна спілка з промовистою
назвою «Гільдія вуглекопів».

Здавна відомо, що у світі, зокрема, й в Ук"
раїні, кредитні спілки виникали там і тоді, де
й коли не надто заможні люди потребували
певних фінансових послуг, що їх не надава"
ла жодна фінансова інституція. Ця обстави"
на змушувала людей об’єднуватися і спіль"
ними зусиллями самим надавати такі послу"
ги. В середині 1990"х років, коли шахтарські
«товсті» зарплати «клаптикували» на 10, 12,
15 відсотків, а життєві реалії вимагали вчи"
ти дітей у вузах, справляти їм весілля і т.д.,
гірникам Червонограда набридло нарікати й
чекати допомоги — вони створили кредитну
спілку «Гільдія вуглекопів».

Це не було новиною на наших теренах.
На зламі ХІХ — ХХ ст. у житті Кристинопо"
ля (колишня назва Червонограда) сталися
великі зміни. Тут відбувся прискорений роз"
виток суспільних і національних сил. Від"
крився ряд промислових підприємств та за
підтримки духовенства українська інтелі"

генція заснувала кооперативний рух. В 1905
році було започатковано касу для всіх руси"
нів міста («Руський Народний дім») пізніше
— кредитово"торгівельну спілку «Руська ка"
са», яку організував отець Юліан Дацій.
Згодом виникла промислова спілка «БУГ»
та дві кооперативні крамниці.

Сьогодні нашій кредитні спілці — 20 років.
Для фінансового ринку України це багато і
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мало водночас. Мало, бо такий відрізок часу
— лише мить історії. Багато — бо його ми про"
жили разом з нашою молодою відродженою
країною, пройшовши з нею через всі трудно"
щі, які не оминули жодного громадянина.

Був і страх, були і люди, які казали: нічого
у вас не вийде. Але праця «на голому ентузі"
азмі», віра в те, що справа дійсно потрібна,
вкотре довели: можливо все! Люди понесли у
спілку гроші, був виданий перший кредит. В
перерахунку на сьогоднішні гроші це було
120 гривень! Але це був тільки початок. 

Сьогодні, незважаючи на вкрай складну
економічну та політичну ситуацію в країні,
«Гільдія вуглекопів» стабільно працює на
ринку фінансових послуг. Ми не тільки не
призупиняли виконання своїх зобов’язань пе"
ред членами та ніколи не призупиняли креди"
тування, навпаки — старались вдосконалюва"
ти і розширювати спектр наших послуг. 

Переважна більшість членів «Гільдії вуг"
лекопів» (а це здебільшого шахтарі) бере по"
зики на ремонт житла. На жаль, криза не дає

можливості людям створювати власний біз"
нес, на початок своєї справи кредити беруть
доволі рідко. А от на створення затишку в
оселі – будь ласка! 

В результаті тісної співпраці нашої кредит"
ної спілки зі Львівською обласною адміністра"
цією в частині реалізації програми енергозбере"
ження значна частина наших спілчан змогла
покращити умови проживання – утеплити фа"
сади помешкань, встановити індивідуальне
опалення, замінити вікна та двері. Кредити, на"
дані за цією програмою, є надзвичайно попу"
лярними та найдешевшими, адже відшкоду"
вання в розмірі 15"20 % є суттєвим.

В офісі КС «Гільдія вуглекопів» працюють 4
співробітниці – з шахтарями, які звертаються
по фінансові послуги, мають справу лише ча"
рівні жінки. Крім фінансової, тут можна отри"
мати деяку юридичну допомогу, консультації і
поради щодо розміщення заощаджених коштів,
механізму отримання позики та найзручнішого
способу її повернення. Доказом того, що люди
цілком довіряють КС, є такий факт: в часи кри"
зи, коли великі банки затримували виплати де"
позитів, жителі Червонограда не боялися дові"
рити свої збереження саме спілці. Працівники
«Гільдії вуглекопів», в свою чергу, завжди дуже
високо цінують такий прояв довіри. 

Щороку з нагоди Міжнародного дня кре"
дитних спілок «Гільдія вуглекопів» проводить
акцію «День відкритих дверей». Цього дня від"
відати установу може кожен, кому цікаво діз"
натись про роботу кредитної спілки, хто хоче
долучитися до спілчанського руху. «День від"
критих дверей» — це гарна можливість для
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кредитної спілки розповісти про себе, адже
кінцева мета полягає у підвищенні обізнаності
наших громадян про місію кредитної коопера"
ції в країні і світі, про те, яку роль відіграють
кредитні спілки, надаючи фінансові послуги
мешканцям з усіх куточків України.

Цього року «Гільдія вуглекопів» брала
участь у благодійній акції, зініційованій Ук"
раїнською світовою кооперативною радою з
нагоди 200"річного ювілею з Дня народжен"
ня Т.Шевченка, ми також фінансово підтри"
муємо українську армію.

Дружній колектив КС «Гільдія вуглекопів»

намагається не тільки працювати, а й проводи"
ти вільний час разом. Щороку для наших спіл"
чан ми організовуємо Прощу до с. Зарваниці та
до Крехова. А нещодавно нашим колективом
разом зі спілчанами ми підкорили найвищу
вершину Карпат г. Говерлу. Взагалі співробіт"
ники спілки намагаються робити такі виїзди
регулярно, адже це дуже позитивно сприйма"
ється людьми. Такі поїздки зближують, адже
наші спілчани – не сторонні громадяни, а наші
сусіди, люди, які живуть поруч, і найкращий
спосіб відзначити наше спільне свято — це ра"
зом пережити незабутні миті. 

Ми щиро віримо у те, що саме кооперація
є досконалою формою організації українців.
Кооперація була і є не тільки економічною
структурою, але й провідником національ"
ної ідеї, вона стала носієм української свідо"
мості.

„Народ, котрий хоче розвивати своє
господарство і не дивитися нікому в жме4
ню, мусить, крім своєї землі, свого про4
мислу, своєї торгівлі, мати свої кредито4
ві заклади. Народ без свого власного кре4
диту – то як тіло без серця”.  

Іван Франко. «Народна програма»
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В 1999 году членами
первичной организации
профсоюза
металлургов и горняков
Украины (ПМГУ) на
одном из крупнейших
металлургических
предприятий Украины
комбинате «Азовсталь»
по решению профкома
был создан кредитный
союз «Кредитсталь».
Более 10 лет он входит
в число лидеров
отрасли, ежегодно
подтверждая свой
статус результатами
работы.
О буднях флагмана
отечественной
кредитной кооперации мы побеседовали
с бывшим заместителем председателя
профкома (инициатором создания КС), а
ныне председателем Правления КС
«Кредитсталь» Юрием КОВАЛЕВЫМ.

— Юрий Васильевич, что Вы можете ска"
зать о сегодняшнем состоянии вашего КС?

—  «Кредитсталь» имеет символическое
название: само слово и понятие, вложенное в
него, напрямую связано с металлургической
отраслью, с такой же надежностью и крепос"
тью финансовой организации, как и произво"
димая металлургами продукция. Сегодня
наш кредитный союз объединяет более 8 тыс.
членов и насчитывает в своих активах свыше
16,1 млн. грн. Резервный капитал составляет
5,3 млн. грн. В 2013 году было выдано 2957
кредитов на сумму 20,9 млн. грн.

Мы предоставляем финансовые услуги
только членам профсоюза металлургов и
горняков Украины, работающих, в основ"
ном, на металлургических комбинатах
«Азовсталь» и ММК им. Ильича.

В 2013 году кредитный союз получил от

Национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере
рынков финансовых услуг, новую лицензию
на осуществление финансовых операций
сроком до 2018 года.

Честная политика, прозрачность, грамотно
разработанные программы лояльности к своим
членам, надежность и стабильность стали зало"
гом успеха и создали позитивный имидж «Кре"
дитстали». Я думаю, что в этом есть большая зас"
луга наших «учителей» А. Башкатова и А. Олен"
чика, которые в период организации и становле"
ния «Кредитстали» оказали нам большую по"
мощь и поддержку.

— На каких условиях осуществляется
кредитование в вашем кредитном союзе и
как вы привлекаете новых вкладчиков?

— Мы с уверенностью можем сказать, что
наш кредитный союз — это социально ориен"
тированная финансовая организация, востре"
бованная и пользующаяся популярностью
среди членов профсоюза металлургов и горня"
ков Украины, состоящих на учете в первичных
профорганизациях меткомбинатов «Азов"
сталь» и ММК им. Ильича. В подтверждение
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этого приведу такой пример: размер перепла"
ты по годовому кредиту в размере 20 тыс. грн.
наличными в большинстве банков (по данным
журнала «Деньги», №12 от 26.06.2014 г.) сос"
тавляет от 24% до 50 %. В нашем кредитном
союзе этот показатель равен 18,8%.

В 2012 году, в честь 80"летия создания
профсоюзной организации комбината «Азов"
сталь», по инициативе кредитного союза было
переоформлено 307 депозитных договоров под
более высокие проценты (с 14% и 16% на 18%).
Кроме того, учитывая многочисленные обра"
щения членов профсоюза, в 2013 году было во"
зобновлено действие накопительной депозит"
ной программы. Теперь каждый член нашего
кредитного союза может не брать кредит, а на"
копить определенную сумму денежных
средств к конкретной дате (свадьбе, отпуску,
рождению ребенка...), или на приобретение то"
варов (одежды, обуви, бытовой техники), или
оплату услуг (туристических агентств, меди"
цинских учреждений, строительных организа"
ций, учебных заведений...) и в нужный момент
воспользоваться ею.

Важно отметить, что на протяжении всех
лет работы мы ни разу не изменяли процен"
тные ставки, прописанные в договорах креди"
та (или депозита) и, несмотря на политичес"
кое противостояние и финансово"экономи"
ческий кризис (2004 и 2008 гг.), не приоста"
навливали кредитование своих членов. Депо"
зитные вклады, несмотря на объявленные мо"
ратории, всегда возвращались своевременно, в
том числе и по досрочно расторгнутым
договорам. Получив кредит или положив
деньги на депозит, каждый член нашего кре"
дитного союза уверен, что условия договора
не будут нарушены по инициативе кредитного
союза ни при каких обстоятельствах.

— Такая финансовая политика служит
еще большему укреплению доверия к кре"
дитному союзу. Но ведь возникают и форс"
мажорные обстоятельства?

— Мы понимаем, что у членов кредитного
союза, оформивших кредит, могут возникать
проблемы с его погашением (болезнь заемщи"
ка, снижение уровня его заработной платы,
непредвиденные дополнительные семейные

затраты, не подлежащие отсрочке (например,
ДТП, болезнь членов семьи и т. д.). В этом слу"
чае кредитный союз готов предоставить прог"
раммы по реструктуризации возникшей за"
долженности. Главное — своевременно поста"
вить кредитный союз в известность.

Поскольку кредитный союз, в отличие от
банков, не имеет цели получения прибыли,
то к вопросу возникновения у заемщика
временных финансовых трудностей с пога"
шением кредита мы в каждом конкретном
случае подходим индивидуально и, как пра"
вило, находим взаимовыгодное решение.

— Расскажите, пожалуйста, немного о
сегодняшнем коллективе вашего кредитно"
го союза.

— Штат кредитного союза небольшой, но
это действительно профессионалы, которые с
пониманием и ответственностью относятся к
обращениям каждого члена кредитного союза.

Наши сотрудники постоянно принимают
участие в учебных семинарах, проводимых
специалистами НАКСУ, ВАКС, а также
учебными центрами. Это позволяет нам не
только своевременно реагировать на изме"
нения в законодательстве, но и постоянно
повышать профессиональный уровень: вно"
сить изменения или применять новые тех"
нологии в обслуживании членов КС. 

Отдельно хочу высказать слова благодар"
ности за помощь и поддержку вице"прези"
дентам НАКСУ Екатерине Калустовой и
Людмиле Кравченко, а также аудитору На"
талье Аксеновой. Их профессиональные со"
веты и консультации постоянно помогают
нам в оценке возникающих ситуаций и при"
нятии окончательного решения.

Очень важным приоритетом в работе кре"
дитного союза является постоянное взаимо"
действие с первичными и цеховыми профорга"
низациями металлургов. Ведь по"другому и
быть не может, т. к. все сотрудники КС «Кре"
дитсталь» являются членами профсоюза ме"
таллургов и горняков Украины. Наша проф"
группа принимает участие во многих меропри"
ятиях, проводимых первичной организацией
ПМГУ меткомбината «Азовсталь». В Наблю"
дательный совет КС «Кредитсталь» избрано
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четыре председателя цеховых профсоюзных
организаций, а руководит им О.В.Чеботок, за"
меститель председателя профкома меткомби"
ната «Азовсталь». Ревизионную комиссию
кредитного союза возглавляет главный бух"
галтер профкома В.А. Лубянская.

— Остановимся подробнее на использо"
вании новых технологий в вашем КС.

— Мы постоянно совершенствуемся, стре"
мимся повышать эффективность работы. Исхо"
дя из этого, сначала возникла, а вскоре была ре"
ализована идея по выдаче и погашению креди"
тов в безналичной форме. Уже в течение двух
последних лет члены нашего кредитного союза
приезжают в офис только для оформления и
подписания договора кредита, все остальные
операции до полного погашения кредита прово"
дятся автоматически в безналичной форме. 

Таким же образом мы выплачиваем про"
центы по депозитным вкладам. Это, во"пер"
вых, безопасно, во"вторых — экономит вре"
мя и деньги на проезд, в"третьих, — незави"
симость от погодных условий (жара, дождь,
гололед, морозы) и, в"четвертых, — это
просто удобно, поскольку исключает изну"
рительное ожидание в очереди. 

— Что еще было реализовано в последние
годы для развития вашего учреждения?

— В 2012 году мы открыли свой консуль"
тационный пункт для членов первичной
профсоюзной организации ММК им. Ильи"
ча. Вот уже третий год подряд ильичевцы
могут получить профессиональные финан"
совые консультации и убедиться, что наши
кредитные программы выгодны, а их обслу"
живание не требует со стороны заемщика
каких"либо дополнительных затрат.

В этом году были заключены договора о
сотрудничестве между нашим кредитным
союзом, меткомбинатом «Азовсталь» и
ММК им. Ильича.

— Присутствует ли в вашем повседнев"
ном лексиконе понятие задолженности по
кредитам?

— Не надо думать, что у нас в этом вопросе
нет проблем. По состоянию на 01.07.2014 г. 206

членов имеют просрочку по погашению взятых
кредитов, из них каждый второй — от 70 до
100%. Это заставило по"новому посмотреть на
наши взаимоотношения с Государственной ис"
полнительной службой, поскольку они, в ос"
новном, сводились к передаче в ГИС решений
судов и получении стандартных ответов: «...у
заемщика пенсии нет, движимого и недвижи"
мого имущества нет, и сам он не работает». К
сожалению, кроме Законов Украины «О госу"
дарственной исполнительной службе» и «Об
исполнительном производстве» мы не знаем
внутренних нормативных документов, регла"
ментирующих работу этой службы, сроки и по"
рядок действий госисполнителей. 

Взвесив все «за» и «против», было приня"
то решение привлечь к работе по возврату
кредитных долгов бывшего опытного работ"
ника ГИС, имеющего высшее юридическое
образование. Все в рамках закона. И «буксо"
вавший паровоз» начал потихоньку дви"
гаться в нужном направлении. Кричать «Эв"
рика!» рано, но начало профессионального
сотрудничества с ГИС обнадеживает.

— Практически ежегодно работа вашего
кредитного союза высоко оценивается в
рейтингах национального масштаба. Ка"
ким был в этом плане прошлый год?

— По итогам работы за 2013 год Нацио"
нальный бизнес"рейтинг наградил инспек"
тора кредитного М.А. Свешникову медалью
«За трудовые заслуги», а главному инспек"
тору кредитному А.В. Иваниной был вручен
Национальный сертификат «Специалист
года — 2013».

Важное значение для нас имеет система рей"
тинговой оценки деятельности кредитных сою"
зов, разработанная НАКСУ, которая позволяет
сравнивать с другими КС результаты нашей ра"
боты. В 2013 году КС «Кредитсталь» набрал 95
баллов из 100 возможных. Об итогах рейтинго"
вания НАКСУ мы постоянно информируем
Наблюдательный совет и участников общего
ежегодного собрания членов КС.

— Что, по Вашему мнению, отличает ваш
кредитный союз от других участников фи"
нансового рынка?
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— Главными отличиями КС «Кредит"
сталь» от других финансовых учреждений, в
т.ч. банков, является оперативность, мини"
мальная переплата по кредиту, выгодные ус"
ловия для вкладчиков, широкий спектр спо"
собов погашения кредита, как в наличной,
так и в безналичной форме, лояльное отно"
шение к каждому члену кредитного союза.

Члены нашего кредитного союза всегда
помнят, что если им срочно потребуются
деньги, то у нас их можно получить очень
быстро, при условии наличия хорошей кре"
дитной истории.

Мы понимаем, что в сложных условиях,
особенно сейчас, находится не только эконо"
мика страны, но и люди, которые волнуются
за судьбу своих собственных средств. И наша
задача, и наша ответственность — предоста"
вить члену кредитного союза такие условия
сотрудничества, чтобы он в своем выборе не
сомневался. Перед коллективом кредитного
союза ставится задача не только профессио"

нально обслужить членов КС, а и дать им доб"
рый совет, поддержать, выслушать. Поэтому
тот, кто хотя бы раз воспользовался услугами
КС «Кредитсталь», по достоинству оценил на"
шу работу и пользуется предоставляемыми
услугами не один год.

Нас радует то, что мы не утратили доверия
членов профсоюза, а, наоборот, оно возросло,
т. к. членство нашего кредитного союза за 2013
год увеличилось почти на 800 человек. Наш
кредитный союз постоянно подтверждает свой
статус одного из лидеров кредитно"коопера"
тивного движения не только города, области,
но и Украины. Свидетельство тому — очеред"
ное присвоение в 2014 году Международным
рейтинговым Союзом, Редакцией междуна"
родного каталога «Торгово"промышленная
Украина» и «Научно"информационным цен"
тром статистических исследований» кредит"
ному союзу «Кредитсталь» звания «Лидер от"
расли» по итогам работы за 2013 год и вруче"
ние Национального сертификата. 
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Зазвичай на цих шпальтах літнього
випуску журналу ми публікуємо
інформацію про поетичний
фестиваль, який протягом п’яти
років за підтримки НАКСУ,
Української Світової Кооперативної
Ради та багатьох кредитних спілок
України збирає на теренах
Луганщини, у с. Свистунівка,
обдарованих дітей та молодь,
істинних українських патріотів, щоб
віддати шану Великому Кобзареві.
Однак цього року організатори
фестивалю змушені відтермінувати
цю культурну подію зі зрозумілих
причин. Та навіть у вкрай складних
обставинах добре відомий усім
спілчанам Голова Оргкомітету Євген
Дзюба не полишає підготовки до
свята, оперативно вносячи зміни до
сценарію.

Страшні події, що відбуваються на
сході України і про які зовсім нещо"
давно ми навіть не могли й помислити,
вплинули на кожного з нас. Раніше
врівноважений і жартівливий Євген Степа"
нович Дзюба сьогодні дивиться на мене
стомленими засмученими очима. Не до жар"
тів. Бесіда про підготовку до головного дійс"
тва — VI Свистунівського фестивалю поезії
Т. Шевченка, — яке в рамках святкування
200"річчя з Дня народження Кобзаря все ж
таки відбудеться наприкінці року, тран"
сформувалась у замальовки з життя бурем"
ного Сходу:

— Спочатку Свистунівський фестиваль
поезії був перенесений на 24 серпня, День
незалежності України. До фестивалю була
проведена колосальна підготовча робота,
зібрано призовий фонд. До речі, цього ро"
ку меценатом свята стала і кредитна спіл"
ка „Самопоміч” з м. Чикаго (США), долу"

чився ряд інших кредитних спілок з влас"
ної ініціативи. Але через те, що військові
дії не вщухають, його проведення є вкрай
небезпечним. Тому Оргкомітет прийняв
рішення, оскільки Шевченківський рік
триватиме до 31 грудня, провести шостий
фестиваль поезії в кінці 2014 року і не у с.
Свистунівці, а у м. Сватовому. Війна внес"
ла корективи у програму фестивалю — те"
пер до участі будуть запрошені бійці ба"
тальйонів, наші герої, патріоти, а також
культурні діячі зі Львова. В рамках свят"
кування 200"річчя з Дня народження
Шевченка фестиваль буде присвячений
героям Революції Гідності. 

Цієї весни працівники київського музею
Т. Шевченка передали нам до фестивалю 10
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яскравих тематичних банерів. Було дуже
прикро, коли деякі директори шкіл Луган"
щини відповіли відмовою на нашу пропози"
цію розмістити у холах банери із замальов"
ками з життя Кобзаря, пояснивши це, у тому
числі, високою ймовірністю знищення їх
школярами. На противагу їм директор шко"
ли для дітей з обмеженими можливостями
радо зголосився поставити банери на весь
термін Тарасових роковин, а згодом повер"
нув їх без жодних пошкоджень.

Неприємно вразив той факт, що на День
Конституції України на будівлях сватівської
прокуратури, податкової інспекції, відділу
культури не було і натяку на державні пра"
пори. Але нашими зусиллями вони там усе
ж з’явилися.

На початок серпня у Сватовому не фун"
кціонували банки, державні установи, від"
сутній інтернет, великі перебої, інколи по
кілька днів, з мобільним зв’язком. Через від"
сутність зв’язку пошта перейшла в обмеже"
ний ручний режим роботи. Натомість пра"
цюють магазини, навіть є майже всі катего"
рії продуктів.

Дорогою до Києва у потязі я їхав разом з
луганчанами. На погляд інтелігентна
місцева жінка років 45"50 дуже обурювалася
тим фактом, що в Україні державною мовою
є українська, а російська через це страждає.
А, оскільки пані української не знає, то по"
чувається пригнобленою. 

Я пригадав, як 9 березня цього року ми,
близько 200 сватівчан та жителів багатьох
інших міст Луганської області, традиційно
зібралися у Луганську біля пам’ятника
Т. Шевченку. Учасники читали вірші Коб"
заря, тримали державні прапори. Аж рап"
том набігло близько півтора тисяч гопни"
ків і почали їх нещадно бити. А ще стільки
ж луганчан спокійно за цим спостерігали,
дехто навіть знімав відео на мобільні теле"
фони. Хулігани знищили портрети Кобза"
ря, розкидали квіти, порвали державні
прапори. Натомість зібрався стихійний
антимітинг, звучали сепаратистські лозун"
ги, а коли з гучномовця пролунало „на
зв’язку Москва”, натовп з ревінням однос"
тайно поринув у нірвану. На це моя попут"

ниця у поїзді відповіла, що „в такое время
не надо было собираться”. Така відповідь
мене, м’яко кажучи, обурила і я пояснив
шановній співгромадянці, що роковини
Шевченка відзначають по всьому світі, від
Канади до Австралії, де у Кобзареві дні
майорить українська національна симво"
ліка, і забороняти чи перешкоджати вша"
нуванню пам’яті видатного українця в Ук"
раїні — це нонсенс і невігластво. Якщо то"
ді з мовчазної згоди і навіть за підтримки
натовпу нещадно били носіїв української
культурної спадщини, то тепер все навпа"
ки — тим „глядачам” самим доводиться хо"
ватися по підвалах.

Неприємно вражають біженці з Луган"
ська. За кілька днів до звільнення Рубіж"
ного у Сватовому розмістили табір для ви"
мушених переселенців, організований під"
розділом МНС м. Одеси. Було розгорнуто
намети з теплими підлогами, збудовано
кухні, створено різні служби, у т.ч. і психо"
логічної допомоги, медична частина, при"
везено велику кількість техніки для пов"
ного забезпечення життєдіяльності. Бі"
женці перебувають у цьому таборі по кіль"
ка днів, після чого їх безкоштовно достав"
ляють в обрані ними регіони України. Од"
на з біженок з Рубіжного пояснила свою
присутність у таборі таким: „Ми змушені
були тікати з дому, бо незабаром прийдуть
українські війська і бендерівці, які їдять
дітей”. Але це нез’ясовне переконання не
таке смішне, як наступне. Ця дама після
перебування в таборі виявила бажання пе"
реселитися у ...Львів. 

Один мій гарний товариш з м. Красний
Луч нещодавно, йдучи по місту, яке перебу"
вало під контролем бандитських угрупо"
вань, став жертвою жорстокого нападу та
побиття лишень за те, що розмовляв україн"
ською мовою. Сьогодні він боєць добровіль"
ного батальйону.

Часто у вічі кидаються контрасти на межі
сюрреалізму: за 50 км від Сватового точать"
ся масштабні бої, а у нас стрижуть газони,
доглядають клумби і міняють у центрі бру"
ківку на красивішу за рахунок міського бюд"
жету. Ще приклад: в Луганську є законний
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мер, міліція, МНС, всі служби працюють, а
наряду з ними — „працюють” і бандити.

Я щодня переконуюсь на власному досві"
ді, що зміна Президента країни, міністрів,
інших перших осіб держави — це, звісно,
добре. Однак багатотисячна армія чиновни"
ків, яка працювала на Януковича, і сьогодні
лишилася на своїх місцях і працює за тими
ж схемами, бо інакше не вміє. 

Цього року у українських аграріїв дуже
гарний урожай, зараз ідуть жнива, на поля
прямує велика кількість сільгосптехніки.
Нещодавно лідер громадського руху „Сва"
тівчани”, депутат міскради, фермер і під"
приємець Сергій Ковальов зробив у місце"
вій пресі заяву про скарги від підприємців,
сільгоспвиробників, працівників сільгос"
підприємств про те, що на блокпостах спів"
робітники ДАІ, які прибули з Луганська,
почали безпідставно вимагати з водіїв ха"
барі, так звані „відступні” у розмірі 10"20
тисяч гривень без пояснення їх цільового
призначення.

Щодо настроїв населення. Мій онук живе
у багатоповерховому будинку. Ще з лютого
його балкон прикрашає державний прапор
України. Через це хлопець щодня отримує
велику порцію обурення і претензій від сусі"
дів з цього приводу: „Негайно прибери, бо
нападуть бандити і всіх перестріляють”. Си"
туація в головах місцевих мешканців потро"
ху міняється — вони вже не рвуться стати
частиною „руського міра”, Путін їх зрадив.
Скінчився потік співчуваючих з пакунками
наїдків на блокпости. Тепер сепаратисти теж
вороги, бо відбирають майно, автомобілі,
грабують помешкання, вбивають непокір"
них чи обурених. Але поки що місцеві не
ймуть віри, що обстріли житлових кварталів
та інші провокації влаштовують їх колишні
„визволителі”, а нині — звичайні криміналь"
ні елементи. Найстрашніше те, що загалом
відсоткам 80 населення відверто байдуже,
яка буде влада, — аби лише ковбаса була по
2.20. Кожен другий в душі ненавидить Київ
і все, що з ним пов’язане. Для довідки: біль"
шість з них жодного разу не були у столиці.

Я часто спілкуюся з бійцями наших вій"
ськових підрозділів. Дуже великою проб"

лемою сьогодні є відсутність координації
між військовими та силовиками різного
підпорядкування: армією, гвардією, заго"
нами МВС, тероборони та ін. І деякі тра"
гічні епізоди цієї війни є, ймовірніше за
все, наслідком зради у вищому керівниц"
тві підрозділами.

Нещодавно на одному з українських
блокпостів молодий лейтенант зупинив
колону з 15 автомобілів швидкої допомо"
ги, та не простих, а найновіших „лікарень
на колесах”, начинених усілякою техні"
кою, приладдям, інструментарієм тощо.
Виявилося, що „швидкі”, виділені Мініс"
терством охорони здоров’я України, пря"
мували з Києва до Луганська, який кон"
тролюється сепаратистами. Завдяки
пильності нашого офіцера ці автомобілі
вилучені і використовуватимуться для
потреб українських вояків у звільнених
районах Луганщини.

Зараз дехто з моїх земляків, які раніше
втекли до Росії, вже повертаються додому
або хоча б телефонують. Виявилось, що за
кількадесят кілометрів від Москви реаль"
ність різко відрізняється від розповідей
„старших братів”, і це стосується найпер"
ше пенсій та заробітків. Запам’яталося
щире здивування росіян з того, що україн"
ці не з Києва і навіть не з обласних цен"
трів можуть дозволити собі якісні стома"
тологічні послуги. 

На завершення хочу висловити власну
думку з приводу звільнення від мобіліза"
ції чоловіків — біженців зі східних облас"
тей України. Моїми подорожніми у поїзді
до Києва, де кілька вагонів були заповне"
ні виїжджаючими з Донбасу, було багато
міцних чоловіків середнього віку, і вони
не приховували, що їдуть державним
коштом у Чернігівську, Житомирську чи
іншу область відпочивати на все готове до
небайдужих громадян. Я вважаю, що та"
ких вимушених переселенців було б ро"
зумно організовувати в батальйони і від"
правляти не в зону бойових дій, бо невідо"
мо, у чий бік полетять їхні кулі, а на відбу"
дову доріг, мостів та порушеної інфрас"
труктури.

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ №4(56)�липень-серпень�2014�ро !

38

З 
Ж

И
ТТ

Я 
КР

ЕД
И

ТН
И

Х 
СП

ІЛ
О

К



БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ№4(56)�липень-серпень�2014�ро !

39

Сучасні економічні реалії наразі не
передбачають припинення тривалої
війни між позичальниками та
фінансовими установами. Вищі суди
регулярно надають роз’яснення та
приймають постанови пленумів, яким
саме чином необхідно розглядати ті чи
інші суперечливі питання кредитних
правовідносин, а законодавець
розривається між стабільністю ринку
фінансових послуг та захистом соціально
вразливих громадян.

Незважаючи на активну законотворчість
і наявність численної різнобічної судової
практики, більшість питань застосування та
тлумачення законодавства залишаються не"
однозначними.

Одним з таких є питання припинення по"
руки.

Нагадаємо, що відповідно до частини 1
статті 559 Цивільного кодексу України (далі
– ЦК України), порука припиняється «з
припиненням забезпеченого нею зо"
бов’язання, а також у разі зміни зобов’язан"
ня без згоди поручителя, внаслідок чого
збільшується обсяг його відповідальності».

Відповідно до частини 4 статті 559 ЦК
України, «порука припиняється після закін"
чення строку, встановленого в договорі по"
руки. У разі, якщо такий строк не встановле"
но, порука припиняється, якщо кредитор
протягом шести місяців від дня настання
строку виконання основного зобов’язання
не пред’явить вимоги до поручителя. Якщо
строк основного зобов’язання не встановле"
ний або встановлений моментом пред’яв"
лення вимоги, порука припиняється, якщо
кредитор не пред’явить позову до поручите"
ля протягом одного року від дня укладення
договору поруки».

Як показує судова практика, фінансові
установи та позичальники, а разом з ними і
суди, в тому числі вищі, розуміють дані нор"
ми неоднаково.

Так, згідно з однією із позицій, порука по"
винна вважатися припиненою, якщо фінан"
сова установа не звернулася із судовим по"
зовом до поручителя протягом шести міся"
ців з дня настання строку виконання основ"
ного зобов’язання, навіть якщо фінансовою
установою була надіслана поручителю пись"
мова вимога щодо погашення заборгованос"
ті. Опоненти ж вважають, що після звернен"
ня з простою письмовою вимогою в шести"
місячний строк у них є ще три роки загаль"
ного строку позовної давності для подання
такого позову.

Здавалося б, що після того як Пленум
Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних та кримінальних
справ (далі – ВССУ) прийняв постанову
«Про практику застосування судами за"
конодавства при вирішенні спорів, що ви"
никають із кредитних правовідносин» від
30 березня 2012 року № 5 (далі – Поста"
нова №5), в якій однозначно підтримав
правову позицію, згідно з якою і вимога
до поручителя, і позов до нього подають"
ся в межах шестимісячного строку, судо"
ва практика повинна була б стати єдиною
та такою, що відповідає принципам пра"
вової визначеності.

Проте того ж 2012 року цим же судом
приймаються рішення, в яких ВССУ дот"
римується діаметрально протилежної
правової позиції. Так, в ухвалі від 21 лис"
топада 2012 року ВССУ дійшов висновку,
що кредитор може звернутися з позовом
до поручителя протягом трирічного стро"
ку позовної давності, якщо ним була нап"
равлена поручителю письмова вимога в
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межах шести місяців. До схожого виснов"
ку дійшов ВССУ в ухвалі від 10 квітня
2013 року, стверджуючи, що частина 4
статті 559 ЦК України не обмежує право
кредитора звернутися з відповідним по"
зовом до поручителя строком у шість мі"
сяців, якщо була пред’явлена відповідна
письмова вимога.

Неоднакова позиція і щодо визначення
збільшення обсягу відповідальності поручи"
теля.

На думку поручителів, будь"які зміни до
основного договору, внаслідок яких гіпоте"
тично збільшиться їх відповідальність, а зго"
да на такі зміни не була отримана у чіткій і
однозначній письмовій формі щодо кожної
зі змін до основного договору, тягнуть за со"
бою припинення поруки. Фінансові ж уста"
нови вважають, що порука може бути при"
пинена тільки якщо в результаті зміни ос"
новного зобов’язання виникло фактичне
збільшення відповідальності поручителя, і
при цьому згода поручителя може бути
сформульована одноразово при підписанні
договору поруки.

Верховний Суд України неодноразово
звертав увагу на те, що порука припиня"
ється у зв’язку зі зміною не будь"яких
умов основного зобов’язання, а лише тих,
що призводять або можуть призвести до
збільшення обсягу відповідальності пору"
чителя, зокрема, таких як збільшення роз"
міру процентної ставки; встановлення но"
вих умов щодо порядку зміни процентної
ставки у бік її збільшення; відстрочення
виконання основного зобов’язання та змі"
на графіка погашення, що призводить до
збільшення періоду, за який нараховують"
ся проценти; встановлення неустойки або
збільшення розміру тощо.

Як показує практика, якщо договори по"
руки містять умови, що передбачають мож"
ливість визнання поручителем будь"яких
змін до основного зобов’язання у майбут"
ньому, то застосування частини 1 статті 559
ЦК України в даному випадку неможливе.

На окрему увагу заслуговує питання ін"
формування поручителя про збільшення об"
сягу його відповідальності. Пленум ВССУ в

Постанові №5 звернув увагу на те, що якщо
в договорі поруки передбачено, зокрема,
можливість зміни розміру процентів за ос"
новним зобов’язанням і строків їх виплати
без додаткового повідомлення поручителя
та укладення окремої угоди, то ця умова до"
говору стала результатом домовленості фі"
нансової установи і поручителя. Отже, по"
ручитель дав згоду на зміну основного зо"
бов’язання. Якщо ж у договорі поруки не уз"
годжені сторонами такі умови і з обставин
справи не вбачається інформованості пору"
чителя та його згоди на збільшення розміру
його відповідальності, то, відповідно до по"
ложень частини 1 статті 559 ЦК України, по"
рука припиняється.

Разом з тим, якщо зміни до основного зо"
бов’язання не призводять до збільшення об"
сягу відповідальності поручителя, то його
згода не потрібна. Такі зміни не є підставою
для застосування частини 1 статті 559 ЦК
України.

Не дивно, що про єдині підходи при здій"
сненні правосуддя зі сторони судів загальної
юрисдикції взагалі не йде мова. Судді орієн"
туються, очевидно, на ту правову позицію,
яка у кожному окремому випадку дозволяє
прийняти не стільки справедливе і законне
рішення, скільки зробити суб’єктивний ви"
бір на користь однієї зі сторін.

Нажаль, на даний момент Верховний Суд
України все ще не сказав свого вагомого сло"
ва стосовно даної проблематики. На щоріч"
ному судово"правовому форумі, який від"
бувся в квітні 2014 року, у своїх виступах
судді Верховного Суду України залишили
це питання без відповіді. В той же час було
сказано, що дана спірна правова позиція ак"
тивно вивчається та аналізується вищим су"
дом в системі загальних судів України, про"
те не може бути озвучена в силу того, що
відповідні судові спори щодо питання при"
пинення поруки перебувають у провадженні
Верховного Суду України.

Підготовлено юридичним
департаментом НАКСУ за матеріалами

газети «Юридична практика».
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Цивільний кодекс України не передбачає
заборони пред’явлення окремих вимог у
зв’язку з пропущенням позовної
давності.

Пункт 7 частини 11 статті 11 Закону України
«Про захист прав споживачів», яким кредито"
давцю забороняється вимагати повернення спо"
живчого кредиту, строк давності якого минув, у
системному зв’язку з самою частиною 11 статті
11 зазначеного Закону стосується позасудового
порядку повернення споживчого кредиту і
спрямований на те, щоб встановити судовий
контроль за вирішенням таких вимог кредито"
давця з метою захисту прав споживача як слаб"
шої сторони договору споживчого кредиту.

20 листопада 2013 року Судова палата у ци"
вільних справах Верховного Суду України роз"
глянувши у судовому засіданні справу за позо"
вом кредитної спілки «А» (КС «А») до громадян"
ки М. про стягнення заборгованості за кредит"
ним договором, за заявою громадянки М. про пе"
регляд ухвали Вищого спеціалізованого суду Ук"
раїни з розгляду цивільних і кримінальних справ
від 21 червня 2013 року, встановила наступне.

У жовтні 2012 року КС «А» звернулася до су"
ду з позовом до громадянки М. про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Вимо"
ги позову мотивовані тим, що між КС «А» та
громадянкою М. 15 березня 2006 року було ук"
ладено кредитний договір, за умовами якого ос"
тання отримала кредит у сумі 1678 грн. із зо"
бов’язанням щомісячного повернення частини
кредиту та процентів за користування ним від"
повідно до графіку платежу. Посилаючись на те,
що відповідачка своїх зобов’язань по повернен"
ню кредиту не виконала, позивач просив стяг"
нути з громадянки М. 1678 грн. заборгованості
за кредитом, 4622 грн. 49 коп. процентів за ко"
ристування ним, 5796 грн. 08 коп. інфляційних
втрат та 3 % річних у розмірі 806 грн. 14 коп. 

Рішенням Феодосійського міського суду

Автономної Республіки Крим від 13 грудня
2012 року в позові відмовлено.

Рішенням Апеляційного суду Автономної
Республіки Крим від 20 лютого 2013 року, зали"
шеним без змін ухвалою Вищого спеціалізова"
ного суду України з розгляду цивільних і кримі"
нальних справ від 21 червня 2013 року, рішення
суду першої інстанції скасовано та ухвалено но"
ве рішення, яким позов задоволено.

У заяві про перегляд Верховним Судом Укра"
їни судового рішення суду касаційної інстанції
громадянка М. просить скасувати судове рішен"
ня касаційного суду й ухвалити нове рішення про
відмову в позові, посилаючись на неоднакове зас"
тосування судом касаційної інстанції ст. 257 ЦК
України та п. 7 ч. 11 ст. 11 Закону України «Про
захист прав споживачів», що потягло ухвалення
різних за змістом судових рішень у подібних пра"
вовідносинах. Зокрема, заявниця вказує, що на
відміну від судових рішень в інших подібних
справах касаційний суд у справі щодо неї поно"
вив пропущений кредитодавцем строк позовної
давності, хоча кредит вона брала на споживчі
потреби і по закінченні строку давності вимагати
його повернення законом заборонено.

Заслухавши доповідь судді Верховного
Суду України, дослідивши матеріали справи
та перевіривши наведені у заяві доводи, Су"
дова палата у цивільних справах Верховного
Суду України дійшла висновку, що заява за"
доволенню не підлягає.

На підставі ст. 360 4 ЦПК України Верховний
Суд України скасовує судове рішення у справі,
яка переглядається з підстави неоднакового зас"
тосування судом (судами) касаційної інстанції
одних і тих самих норм матеріального права, що
потягло ухвалення різних за змістом судових рі"
шень у подібних правовідносинах, якщо устано"
вить, що воно є незаконним.

Судом установлено, що 15 березня 2006 ро"
ку громадянка М. уклала з КС «А» кредитний
договір, за яким отримала кредит у сумі 1678
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грн. на придбання мобільного телефону.
Згідно з п. 23 ст. 1 Закону України «Про за"

хист прав споживачів» кошти, які надані кре"
дитодавцем (банком або іншою фінансовою
установою) споживачеві на придбання про"
дукції, є споживчим кредитом. Таким чином,
громадянка М. отримала споживчий кредит.

За умовами договору споживчого кредиту
громадянка М. зобов’язалася повернути кре"
дит та проценти за користування ним щомісяч"
ними платежами згідно з обумовленим в дого"
ворі графіком. Останній такий платіж вона по"
винна була здійснити 10 березня 2007 року.

Також судом установлено, що з позовом до
суду про стягнення з громадянки М. сум непо"
вернутого кредиту та процентів за користуван"
ня ним КС «А» звернулася в жовтні 2012 року.

Ухвалюючи рішення про стягнення з гро"
мадянки М. суми неповернутого кредиту та
процентів за користування ним, апеляційний
суд, з висновками якого погодився суд каса"
ційної інстанції, виходив із доведеності неви"
конання відповідачкою своїх зобов’язань за
кредитним договором та поважності причин
пропуску позивачем позовної давності.

Разом з тим, в судових рішеннях від 13 люто"
го, 3 квітня та 22 травня 2013 року, на які як на
приклади неоднакового застосування судом ка"
саційної інстанції ст. 257 ЦК України та п. 7 ч. 11
ст. 11 Закону України «Про захист прав спожи"
вачів» посилається у своїй заяві громадянка М.,
Вищий спеціалізований суд України з розгляду
цивільних і кримінальних справ вказував, що у
спорах щодо споживчого кредитування креди"
тодавцю забороняється вимагати повернення
споживчого кредиту, строк давності якого ми"
нув. Позовна давність за позовом про повернен"
ня споживчого кредиту застосовується судом
незалежно від наявності заяви сторони у спорі.

Отже, судом касаційної інстанції допуще"
но неоднакове застосування ст. 257 ЦК Ук"
раїни та п. 7 ч. 11 ст. 11 Закону України «Про
захист прав споживачів», що потягло ухва"
лення різних за змістом судових рішень у
справах з подібних правовідносин.

Усуваючи розбіжності у застосуванні заз"
начених норм матеріального права, Верхов"
ний Суд України виходить з такого.

Статтею 257 ЦК України встановлено за"

гальну позовну давність тривалістю у три роки.
Згідно з ч. 1 ст. 258 ЦК України, для окре"

мих видів вимог законом може встановлю"
ватися спеціальна позовна давність: скоро"
чена або більш тривала порівняно із загаль"
ною позовною давністю.

Сплив позовної давності є підставою для
відмови в позові (ч. 4 ст. 267 ЦК України).
Якщо суд визнає поважними причини про"
пущення позовної давності, порушене право
підлягає захисту (ч. 5 ст. 267 ЦК України).

ЦК України не передбачає заборони
пред’явлення окремих вимог у зв’язку з про"
пущенням позовної давності.

Пункт 7 ч. 11 ст. 11 Закону України «Про за"
хист прав споживачів», яким кредитодавцю за"
бороняється вимагати повернення споживчого
кредиту, строк давності якого минув, у систем"
ному зв’язку з самою ч. 11 ст. 11 зазначеного
Закону стосується позасудового порядку по"
вернення споживчого кредиту і спрямований
на те, щоб встановити судовий контроль за ви"
рішенням таких вимог кредитодавця з метою
захисту прав споживача як слабшої сторони
договору споживчого кредиту.

Таким чином, у справі, рішення в якій перег"
лядається, касаційним судом правильно засто"
совано ст. 257 ЦК України та п. 7 ч. 11 ст. 11 За"
кону України «Про захист прав споживачів»,
що, відповідно до ч. 1 ст. 360 5 ЦПК України, є
підставою для відмови у задоволенні заяви.

Керуючись п. 1 ст. 355, п. 2 ч. 1 ст. 360 3, ч.
1 ст. 360 5 ЦПК України, Судова палата у
цивільних справах Верховного Суду Украї"
ни постановила:

У задоволенні заяви громадянці М. від"
мовити.

Постанова Верховного Суду України є оста"
точною і може бути оскаржена тільки на підста"
ві, встановленій п. 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК України.

(Постанова Верховного Суду України від
20 листопада 2013 року. Справа №6"126цс13.
Головуючий Ярема А.Г. Судді – Патрюк М.В.,
Григр’єва Л.І., Гуменюк В.І., Лященко Н.П.,
Охрімчук Л.І., Ромнюк Я.М., Сенін Ю.Л.)

Підготовлено юридичним
департаментом НАКСУ за матеріалами

газети „Юридична практика”
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Законом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких ін"
ших законодавчих актів України» від 31
липня 2014 року № 1621"VII, який набув
чинності з 03 серпня 2014 року, підрозділ 10
розділу XX Податкового кодексу України»
доповнено пунктом 16"1 наступного змісту:

«16"1. Тимчасово, до 1 січня 2015 року,
встановлюється військовий збір.

1.1. Платниками збору є особи, визначені
пунктом 162.1 статті 162 цього Кодексу.

1.2. Об’єктом оподаткування збором є до"
ходи у формі заробітної плати, інших заохо"
чувальних та компенсаційних виплат або ін"
ших виплат і винагород, які нараховуються
(виплачуються, надаються) платнику у
зв’язку з трудовими відносинами та за ци"
вільно"правовими договорами; виграшу в
державну та недержавну грошову лотерею,
виграш гравця (учасника), отриманий від
організатора азартної гри.

1.3. Ставка збору становить 1,5 відсотка
від об’єкта оподаткування, визначеного під"
пунктом 1.2 цього пункту.

1.4. Нарахування, утримання та сплата
(перерахування) збору до бюджету здійсню"
ються у порядку, встановленому статтею 168
цього Кодексу, за ставкою, визначеною під"
пунктом 1.3 цього пункту.

1.5. Відповідальними за утримання (нара"
хування) та сплату (перерахування) збору
до бюджету є особи, визначені у статті 171
цього Кодексу.

1.6. Платники збору зобов’язані забезпе"
чувати виконання податкових зобов’язань у
формі та спосіб, визначені статтею 176 цього
Кодексу».

Відповідно до Бюджетного кодексу Укра"
їни, Закону України від 31 липня 2014 року
№ 1622"VII «Про внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет України
на 2014 рік», наказу Міністерства фінансів
України від 14 січня 2011 року № 11 «Про
бюджетну класифікацію» (зі змінами) та

Порядку відкриття аналітичних рахунків
для обліку операцій в системі Державної
казначейської служби України, затвердже"
ного наказом Державної казначейської
служби України 27 грудня 2013 року № 217
(зі змінами), відкриті рахунки для зараху"
вання надходжень до загального фонду дер"
жавного бюджету по коду класифікації до"
ходів бюджету 11011000 «Військовий збір».
Рахунки вводяться в дію з 07.08.2014.

Отже, вже з моменту виплати заробітної
плати за першу половину серпня кредитні
спілки зобов’язані утримувати і перерахову"
вати військовий збір. При цьому необхідно
звернути увагу на наступне: об’єктом опо"
даткування є загальна сума нарахованої зар"
плати без зменшення її на суму утриманого
ЄСВ та ПДФО. Крім того, сплата військово"
го збору не зменшує об’єкта оподаткування
а ні для ЄСВ, а ні для ПДФО. Іншими сло"
вами, під час нарахування заробітної плати
розрахунково визначається належна сума
військового збору для утримання, виходячи
із загальної суми нарахованої зарплати, піс"
ля цього із загальної суми нарахованої зар"
плати утримується ЄСВ, далі з суми нарахо"
ваної зарплати за мінусом ЄСВ утримується
сума ПДФО, після цього утримується сума
військового збору, розрахована, виходячи з
суми нарахованої зарплати.

Нехай сума нарахованої зарплати складає
2000 грн. Сума військового збору складе:
2000грн.х1,5%=30 грн.

Сума ЄСВ до утримання складе
2000грн.х3,6%=72 грн.

Сума зарплати, з якої буде утриманий
ПДФО, складе:

2000грн. – 72 грн.=1928 грн. 
Сума утриманого ПДФО складе:
1928 грн.х15%=289,20 грн.
Сума зарплати після утримання ПДФО

складе:
1928 грн. – 289,20 грн.=1638,80 грн.
Сума зарплати до видачі після утримання
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ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР. ПОРЯДОК
НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ



«Військового збору» складе:
1638,80 грн. – 30 грн. = 1608,80грн.
Для обліку військового збору доцільно

відкрити субрахунок по рахунку 642 «Роз"
рахунки за обов’язковими платежами». Ут"
римання військового збору буде описувати"
ся проведенням Д"т 661 К"т 642 (з відповід"
ним субрахунком), а перерахування належ"
ної суми військового збору до бюджету –
проведенням Д"т 642 (з відповідним субра"
хунком) К"т 311.

На даний момент жодних форм звітності
за цим збором ще не розроблено. Враховую"
чи той факт, що сума цього збору напряму
залежить від суми нарахованої зарплати,
слід очікувати, що така форма буде містити
інформацію про суми 

– доходів у формі заробітної плати; 
– інших заохочувальних та компенсацій"

них виплат;
– інших виплат і винагород, які нарахову"

ються (виплачуються, надаються) платнику
у зв’язку з трудовими відносинами та за ци"
вільно"правовими договорами; 

– виграшу в державну та недержавну гро"
шову лотерею; 

– виграшу гравця (учасника), отриманого
від організатора азартної гри.

Отже, для самоперевірки при кожному
нарахуванні необхідно перевіряти відповід"
ність обороту за кредитом відповідного суб"
рахунку по рахунку 642 1,5% нарахованих
сум  вищенаведених доходів. 

Насамкінець необхідно зауважити, що
військовий збір вводиться тимчасово, до 1
січня 2015 року. Миру нам всім та злагоди!

Віце4президент НАКСУ з питань
саморегулівності, Директор фінансового

департаменту НАКСУ 
Катерина КАЛУСТОВА
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DURA LEX, SED LEX  < СУВОРИЙ ЗАКОН,
ТА ВСЕ Ж ЗАКОН
Оподаткування процентів на внески
(вклади) на депозитні рахунки членів
кредитних спілок, а також відсотків, що
розподіляються на пайові внески.

З 2 серпня 2014 набув чинності Закон
України «Про внесення змін до Податково"
го кодексу України та деяких інших законо"
давчих актів України щодо пасивних дохо"
дів» від 04.07.2014 № 1588"VII (далі за тек"
стом — «Закон 1588"VII» у відповідних від"
мінках). Розглянемо основні вимоги цього
Закону в частині, що стосується діяльності
кредитних спілок.

Законом 1588"VII вносяться зміни до
Податкового кодексу України в частині по"
рядку оподаткування пасивних доходів, а
також до Бюджетного кодексу України в
частині визначення бюджету, до якого бу"
дуть спрямовані надходження від такого
оподаткування, а саме:

— запроваджено лінійну ставку оподат"

кування пасивних доходів фізичних осіб у
вигляді процентів " 15%;

— оподаткування «плати (відсотка), що
розподіляється на пайові членські внески
членів кредитної спілки» встановлено на
рівні 15%.

Крім того, уточнено норми Податкового
кодексу України щодо порядку здійснення
перерахунку податку на доходи фізичних
осіб при достроковому розірванні договору
вкладу (депозиту) та здійсненні у зв’язку з
цим перерахунку доходу у вигляді процентів.

Також Законом 1588"VII внесено зміни
до Бюджетного кодексу України, згідно з
якими податок з доходів у вигляді процен"
тів, нарахованих на поточні вкладні (депо"
зитні) рахунки фізичних осіб, відкриті у
банках чи кредитних спілках, буде зарахову"
ватися до Державного бюджету України.

Таким чином, з 2 серпня 2014 року зупи"
нено дію Закону України «Про запобігання
фінансової катастрофи та створення переду"
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мов для економічного зростання в Україні»
в частині оподаткування процентів на внес"
ки (вклади) на депозитні рахунки. 

З 2 серпня 2014 року з сум процентів, на"
рахованих на внески (вклади) на депозитні
рахунки, так само як і з інших пасивних до"
ходів, утримується ПДФО за ставкою 15%. 

Всі проценти, нараховані у попередні пе"
ріоди, які сплачуються після набуття чиннос"
ті Законом 1588"VII, оподаткуванню не під"
лягають. В той же час, зрозуміле занепокоєн"
ня бухгалтерів щодо можливості непорозу"
мінь з перевіряючими, якщо виплачені про"
центи відносяться як до «неоподаткованого»,
так і до «оподаткованого» періодів. Для за"
безпечення «спокійного життя» має сенс:

— провести повну інвентаризацію нара"
хування процентів на внески (вклади) на де"
позитні рахунки до набрання чинності Зако"
ном 1588"VII, при цьому особливу увагу
приділити договорам, за якими проценти
виплачуються в кінці строку дії договору;

— виплачувати «серпневі» проценти за
окремим видатковим ордером.

Для обліку ПДФО з процентів, нарахо"
ваних за внесками (вкладами) на депозитні
рахунки, доцільно ввести окремий субраху"
нок, наприклад, 641"13 «ПДФО з процентів
на вклад (депозит) члена кредитної спілки у
кредитній спілці». Утримання ПДФО з про"
центів в бухгалтерському обліку описується
проведенням: 

Д"т 684"1 К"т 641"13. 
Отже, припустимо, 31 серпня нарахова"

но 1000 грн. процентів на вклад члену кре"
дитної спілки: 

Д"т 852 К"т 684"1 1000.
Утримано ПДФО: 1000 грн. х 15% =150

грн.
Д"т 684"1 К"т 641"13 150 грн.
Сума процентів до виплати складе: 1000

грн."150 грн. = 850 грн.
Виплачені проценти:
Д"т 684"1 К"т 301 " 850 грн.
Перераховано ПДФО:
Д"т 641"13 К"т 311 " 150 грн. 

Термін сплати
Абзац другий пункту 170.4.1. Податкового

кодексу України (в редакції Закону 1588"VII)
встановлює наступне: «Податковим агентом
у строки, визначені цим Кодексом для місячно"
го податкового періоду, до бюджету сплачу"
ється (перераховується) загальна сума по"
датку, нарахованого за ставкою, визначеною
абзацом першим пункту 167.1 статті 167
цього Кодексу, із загальної суми процентів, на"
рахованих за податковий (звітний) місяць на
суми банківських вкладних (депозитних) або
поточних рахунків, ощадних (депозитних)
сертифікатів, вкладів (депозитів) членів кре"
дитної спілки у кредитній спілці.»

Для визначення таких строків необхідно
керуватися статтями 49.18.1., а також 57.1:

49.18. Податкові декларації, крім випад"
ків, передбачених цим Кодексом, подаються
за базовий звітний (податковий) період, що
дорівнює: 

49.18.1. календарному місяцю (у тому
числі в разі сплати місячних авансових
внесків) — протягом 20 календарних днів,
що настають за останнім календарним днем
звітного (податкового) місяця; 

57.1. Платник податків зобов’язаний са"
мостійно сплатити суму податкового зо"
бов’язання, зазначену у поданій ним податко"
вій декларації, протягом 10 календарних
днів, що настають за останнім днем відповід"
ного граничного строку, передбаченого цим
Кодексом для подання податкової декларації,
крім випадків, встановлених цим Кодексом. 

Отже, розрахований на підставі цих ста"
тей місячний податковий період складає 30
календарних днів, що настають за останнім
календарним днем звітного місяця. На жаль,
з досвіду виплати ПДФО з відсотків, розпо"
ділених на пайові внески, непоодинокими є
випадки, коли податківці, у зв’язку з відсут"
ністю місячних декларацій, скорочували та"
кий строк до 20 днів, «забуваючи» про пункт
57.1. Таким чином, кожна спілка повинна
уточнити не тільки реквізити платежу, а й
граничний термін сплати ПДФО у податко"
вому органі за своїм місцезнаходженням.

Необхідно зауважити, що, незважаючи
на те, що пунктом 170.4.1. ПКУ прямо пе"
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редбачено сплату до бюджету загальної суми
нарахованого податку у строки, визначені
цим Кодексом для місячного податкового
періоду, цей пункт не відміняє порядку упла"
ти податків, визначеного пунктом 168.1.
ПКУ, яким, зокрема, передбачається, що:

— податок сплачується (перераховуєть"
ся) податковим агентом до бюджету під час
виплати оподатковуваного доходу єдиним
платіжним документом (підпункт 168.1.2
вказаного пункту): 

— якщо оподатковуваний дохід надаєть"
ся у негрошовій формі чи виплачується го"
тівкою з каси податкового агента, податок
сплачується (перераховується) до бюджету
протягом банківського дня, що настає за
днем такого нарахування (виплати, надан"
ня) (підпункт 168.1.4 вказаного пункту). 

168.1.5. Якщо оподатковуваний дохід на"
раховується податковим агентом, але не вип"
лачується (не надається) платнику податку,
то податок, який підлягає утриманню з
такого нарахованого доходу, підлягає пере"
рахуванню до бюджету податковим аген"
том у строки, встановлені цим Кодексом
для місячного податкового періоду.

168.1.6. Для цілей цього розділу та пун"
кту 54.2 статті 54 цього Кодексу під термі"
ном «граничний термін сплати до бюджету
податку» розуміються строки сплати подат"
ку, визначені цим пунктом. 

Тобто фактично другий абзац пункту
170.4.1 дублює вимоги пункту 168.1.5. Отже,
до моменту отримання чіткого роз’яснення
рекомендується користуватися пунктом
168.1. аналогічно тому, як здійснюється пере"
рахунок податку за нарахованими відсотка"
ми на додаткові пайові внески – при виплаті
процентів за рахунок коштів з поточного ра"
хунку – під час такої виплати, при виплаті з
каси – не пізніше наступного банківського
дня, податок з невиплачених процентів, нап"
риклад, якщо проценти сплачуються поквар"
тально, або в кінці строку – у строки, визна"
чені для місячного податкового періоду.

Таким чином, здається доцільним до мо"
менту отримання податкових роз’яснень з
цього питання в серпні місяці перераховува"
ти авансом (в розумінні пункту 170.4.1)

ПДФО з процентів на вклади членів кре"
дитної спілки щонайменше в межах, необ"
хідних для здійснення розрахунків з члена"
ми спілки за договорами, термін яких закін"
чується у серпні.

Порядок звітування за нарахованими
процентами

Абзаци перший і третій підпункту 170.4.1
Податкового Кодексу (в редакції Закону
1588"VII) визначають, що «Податковим аген"
том платника податку під час нарахування
на його користь доходів у вигляді процентів є
особа, яка здійснює таке нарахування» (пер"
ший абзац). «Доходи, зазначені у цьому під"
пункті, остаточно оподатковуються подат"
ковим агентом під час їх нарахування» (тре"
тій абзац). Такий підхід означає відсутність
необхідності подальших перерахунків подат"
ку виходячи із загальної суми отриманих
процентів від різних фінансових установ. 

Підтвердженням цього є встановлений
підпунктом 170.4.2. порядок звітування:
«Податкові агенти (банки, кредитні спілки),
які нараховують доходи у вигляді процентів,
зазначених у підпункті 170.4.1 цього пункту,
у податковому розрахунку, подання якого пе"
редбачено підпунктом «б» пункту 176.2
статті 176 цього Кодексу, відображають за"
гальну суму нарахованих у звітному подат"
ковому періоді доходів та загальну суму ут"
риманого з них податку. При цьому у подат"
ковому розрахунку не зазначається інфор"
мація про суми окремого банківського
вкладного (депозитного) або поточного
рахунку, ощадного (депозитного) серти"
фіката, вкладу (депозиту) члена кредит"
ної спілки у кредитній спілці, суми нара"
хованих процентів, а також відомості
про фізичну особу — платника податку,
якій нараховані такі доходи.»

У оподаткуванні відсотків, що розподі"
ляються на пайові внески членів кредитних
спілок, змінилася лише ставка — вона збіль"
шилася у три рази, з 5% до 15%. Все інше по"
ки що лишається без змін, хоча є певні спо"
дівання, що при розробці податкового роз"
рахунку до нього також будуть включені і
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відсотки на пайові внески, що, безумовно,
полегшить життя як бухгалтерам кредитних
спілок, так і податковим інспекторам, які
приймають багатосторінкові форми 1"ДФ з
копійковими сумами.

Перерахунок при достроковому
розірванні договору

Порядок перерахунку суми утриманого
податку з нарахованих процентів у випадку
дострокового розірвання договору вкладу,
наслідком чого стало зменшення процентної
ставки за договором, визначений підпун"
ктом 170.4.4. Податкового Кодексу (в редак"
ції Закону 1588"VII) наступним чином:

«170.4.4. У разі дострокового розірвання
договору вкладу (депозиту) та здійснення у
зв’язку з цим перерахунку доходу у вигляді
процентів за процентною ставкою, передба/
ченою умовами договору для таких випадків,
податковий агент проводить перерахунок
сум податку, утриманого з такого доходу.

Повернення надміру утриманих сум по/
датку, що виникли внаслідок перерахунку, про/
веденого відповідно до абзацу першого цього
підпункту, здійснюється шляхом зменшення
сум податку, що підлягають перерахуванню
податковим агентом за поточний та/або нас/
тупний податковий (звітний) місяць.»

Розглянемо числовий приклад перера"
хунку.

Умовами договору залучення внеску
(вкладу) на депозитний рахунок в сумі
200 000 грн., укладеного 15 серпня 2013 ро"
ку на два роки з щомісячною виплатою про"
центів за ставкою 24% річних, передбачено,
що у випадку дострокового розірвання дого"
вору з ініціативи вкладника процентна став"
ка встановлюється 5% річних.

15 вересня 2014 року вкладник розриває
договір. Припустимо, що вкладник отриму"
вав нараховані проценти щомісячно. В цьо"
му випадку до 1 серпня 2014 року (до почат"
ку оподаткування процентів) йому було на"
раховано проценти в сумі 46027,40 грн., з 1
серпня по 31 серпня 2014 року — 4076,71
грн., разом — 50104,11 грн. 

Загальна сума виплачених цьому вклад"

нику процентів по серпень 2014 року включ"
но склала 47 704,11 грн. (включаючи випла"
чені проценти у серпні за другу половину
липня без утримання податку 2 104,11 грн.
та за першу половину серпня 1972,60 грн. з
утриманим податком в сумі 295,89 грн. – су"
ма виплачена 2104,11+1676,71=3 780,82
грн.).

За другу половину серпня 31 числа йому
було нараховано проценти в сумі 2 104,11
грн., утриманий ПДФО в сумі 315,62 грн.,
відповідно, залишок нарахованих процентів
склав 1 788,49 грн.

15 вересня 2014 року бухгалтер робить
перерахунок процентів у зв’язку з достроко"
вим розірванням договору.

Бухгалтерська довідка може виглядати
наступним чином:

Сума процентів за період з 15.08.2013 ро"
ку по 31.08.2014 року за ставкою 24% річних
в сумі 50 104,11 – сторно

Д"т 852 К"т 684"1 «мінус» 50 104,11 грн.
Утриманий ПДФО за період з 01.08.2014

по 31.08.2014 в сумі 611,51 грн. – сторно 
Д"т 684"1 К"т 641"13 «мінус» 611,51 грн.
Нараховані проценти за період з

15.08.2013 року по 15.09.2014 року за став"
кою 5% річних в сумі 10 849,32 грн.

Д"т 852 К"т 684"1 10 849,32 грн.
Утриманий ПДФО за період з 01.08.2014

по 15.09.2014 в сумі 189,04 грн.
Д"т 684"1 К"т 641"13 189,04 грн.
Сума раніше сплачених процентів, що

підлягає поверненню через касу КС,
37 043,83 грн.

Д"т 684"1 К"т 685 «мінус» 37 043,83 грн.
Операція повернення вкладником в касу

раніше виплачених йому процентів буде ві"
дображена проведенням Д"т 301 К"т 685
37 043,83 грн.

Зауважимо, що два останніх проведен"
ня (переведення заборгованості на раху"
нок 685 і виплата по ньому через касу) не"
обхідні для коректного відображення наве"
дених операцій у звітності до Нацкомфін"
послуг.

За результатами здійснених операцій у
кредитної спілки виникає переплата ПДФО
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за попередній місяць, яка буде врахована у
поточному місяці шляхом зменшення суми
податку, що підлягає перерахуванню.

Зміни до Бюджетного кодексу України
Пунктом 1 другого розділу Закону 1588"

VII  внесено зміни до частини другої пункту
1 статті 29  Бюджетного кодексу України.
Крім того, Законом «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких ін"
ших законодавчих актів України» від 31
липня 2014 року № 1621"VII також внесені
зміни до цього пункту.

Відтепер підпункт 1) частини другої
статті 29 «Склад доходів Державного бюд"
жету України» доповнено додатковими під"
пунктами, у зв’язку з чим він виглядає нас"
тупним чином:

«2. До доходів загального фонду Держав/
ного бюджету України (з урахуванням особ/
ливостей, визначених пунктом 1 частини
другої статті 67 1 цього Кодексу) нале/
жать:

1) 50 відсотків податку на доходи фізич/
них осіб (крім податку, визначеного пунктом

1 1 цієї частини статті), що сплачується
(перераховується) на території міста Киє/
ва;

1 1) податок на доходи фізичних осіб від
оподаткування доходів, нарахованих у вигля/
ді процентів на поточний або депозитний
(вкладний) банківський рахунок, проценти
на вклад (депозит) члена кредитної спілки у
кредитній спілці, що сплачується (перерахо/
вується) згідно з Податковим кодексом Ук/
раїни;

1 2) військовий збір, що сплачується (пе/

рераховується) згідно з пунктом 16 1 підроз/
ділу 10 розділу XX Податкового кодексу Ук/
раїни;»

Порядок нарахування та сплати військо"
вого збору розглядається окремо на сторін"
ках 43"44 цього номера.

Кредитним спілкам необхідно розуміти,
що наявність переплати за ПДФО, що утри"
мується із зарплати працівників, ні в якому
випадку не може враховуватися як сплата

ПДФО за процентами, нарахованими на
внески (вклади) на депозитні рахунки, ос"
кільки ПДФО із зарплати спрямовується на
поповнення місцевого бюджету, а ПДФО з
процентів, нарахованих за внесками (вкла"
дами) на депозитні рахунки, – на поповнен"
ня Державного бюджету.

І насамкінець наведемо приклад інфор"
маційного листа, який, на розсуд кредитної
спілки, може бути надісланий членам кре"
дитної спілки, розміщений на дошці оголо"
шень, або вручений кожному вкладнику під
підпис:

Шановні вкладники кредитної спілки
«…»!

Повідомляємо вас про те, що, у зв’язку з
набуттям чинності Законом України «Про
внесення змін до Податкового кодексу Ук"
раїни та деяких інших законодавчих актів
України щодо пасивних доходів» від
04.07.2014 № 1588"VII, починаючи з 2 сер"
пня 2014 року всі банки та кредитні спілки
зобов’язані утримувати податок на доходи
фізичних осіб за ставкою 15% з суми про"
центів, що нараховуються на ваші вклади. 

Така вимога Закону означає, що з кож"
них 100 гривень нарахованих на вклад про"
центів кредитна спілка утримує та перерахо"
вує до Державного бюджету України 15 гри"
вень, а вам виплачує 85 грн.

При цьому, у вас не буде необхідності
складати та подавати до податкових орга"
нів річну декларацію про отримані процен"
ти, отримувати довідки про отримані про"
центи з банків та кредитних спілок, робити
будь"які перерахунки та виплати в бюджет. 

За законом банки та кредитні спілки ут"
римують і перераховують податок без
жодного розкриття інформації про окре"
мих вкладників.

Ми працюємо для вас і вашого добро4
буту!

З повагою, ваша кредитна спілка «…»

Віце4президент НАКСУ з питань
саморегулівності, Директор фінансового

департаменту НАКСУ 
Катерина КАЛУСТОВА
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