


Мені дуже приємно передати вам вітання від Уряду Канади.
Канада надавала значну підтримку розвиткові кредитних спі�

лок в Україні впродовж певного часу. Починаючи з 1993 року, че�
рез Програму розвитку кредитних спілок в Україні, наша допомо�
га надавалася, щоб забезпечити вагомішу роль кредитного руху у
наданні ним фінансових послуг в Україні та, зокрема, малозабез�
печеним і соціально незахищеним верствам населення, яке про�
живає у сільській місцевості.

У Канаді, де рух кредитних спілок дуже потужний, окрім важ�
ливої ролі у фінансовому секторі, кредитні спілки, як членські са�
моврядні організації, стали базовою складовою для побудови гро�
мадянського суспільства та зміцнення демократії. Нам дуже при�
ємно бачити, що цей рух набирає обертів в Україні після десятиріч
пригноблення, і ми сподіваємося, що у найближчому майбутньому
кредитні спілки у Вашій країні відіграватимуть визначну роль в
житті українських громад.

Канада залишається добрим другом руху кредитних спілок в
Україні, і від імені Уряду Канади прийміть мої найкращі побажан�
ня щодо подальшого поступу у вашій діяльності.
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факторингових компаній, довірчих товариств, інших не�
банківських фінансових установ). Виконання цього зав�
дання покладено на Державну комісію з регулювання
ринків фінансових послуг України, створену  у грудні
2002 року. У свою чергу, в складі Комісії створений окре�
мий департамент, що відповідає за нагляд за діяльністю
небанківських кредитних установ, в тому числі і кредит�
них спілок.

Наші першочергові завдання у сфері державного регу�
лювання і нагляду за діяльністю кредитних спілок —
створення належної нормативної бази для провадження
такої діяльності, проведення їх перереєстрації та ліцензу�
вання, впровадження ефективної системи звітності, виїз�
ного нагляду та правозастосування. В процесі вирішення
цих складних завдань ми розраховуємо на плідну співпра�
цю з Національною Асоціацією кредитних спілок Украї�
ни. Таку співпрацю ми уже започаткували та успішно роз�
виваємо. Ми впевнені, що лише спільними зусиллями
зможемо допомогти руху кредитних спілок зробити нас�
тупний крок у своєму розвитку — перетворитися у фінан�
сово потужну та стабільну кредитну кооперативну систе�
му, яка діє за найвищими професійними стандартами, що
відповідають початку третього тисячоліття. І хай допомо�
же нам в цьому Бог!

З
а 11 років наполегливої праці кре�
дитний рух України пройшов
значний еволюційний шлях, подо�
лавши немало труднощів та пе�
решкод.  І сьогодні можна вже од�

нозначно стверджувати, що кредитні спілки
стали вагомим чинником у вирішенні існую�
чих в нашій країні економічних та соціальних
проблем і здобули право вважатися повно�
цінними учасниками фінансового ринку Ук�
раїни. Повною мірою реалізуючи кооператив�
ну ідею взаємодопомоги та взаємокредиту�
вання, кредитні спілки надають можливість
здійснити свої підприємницькі ініціативи або
вирішити нагальні побутові проблеми сотням
тисяч наших громадян. 

Однак, попереду нас чекають нові вип�
робування. Як відомо, сьогодні виконуєть�
ся складне, але дуже важливе завдання: по�
будова ефективної системи регулювання і
нагляду за діяльністю небанківського фі�
нансового сектора (страхових компаній і
брокерів, недержавних пенсійних фондів,
кредитних спілок, ломбардів, лізингових та
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СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ
ми створимо потужну систему

Віктор СУСЛОВ,
Голова Державної комісії

з регулювання ринків
фінансових послуг України
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І вже те, що в таких умовах рух кредитних
спілок не захлинувся, не скомпрометував себе в
умовах нестабільності та "трастоманії", перекон�
ливо говорить про високу життєздатність прин�
ципів функціонування кредитної кооперації та
про послідовність і відданість ідеї людей, які не
злякалися труднощів і вперто впроваджували її
у життя.

У 1996 році на момент запровадження наці�
ональної валюти української держави — гривні
в кредитних спілках оперували загальними ак�
тивами, що трохи перебільшували 1 мільйон
гривень. 

...Пройшло майже десять років, були й сут�
тєві успіхи і досягнення, були й невдачі та роз�
чарування. Але в цілому, аналізуючи цей період,
згадуючи завдання, які ставилися перед Асоціа�
цією у 1994 році, можна сміливо стверджувати,
що загалом більшість планів, стратегічних зав�
дань та сподівань здійснилися. 

Причому, ми ніколи не забуваємо, що нарів�
ні з належним визнанням здобутків перших ук�
раїнських ініціаторів розбудови руху кредитних
спілок ми маємо бути вдячними всім міжнарод�
ним організаціям, які конкретно допомагали
нам у становленні. 

П
ерші кредитні спілки в незалежній Україні ви�
никли у Кривому Розі та Стрию ще у першому
півріччі 1992 року. Пройшло ще два роки, перш
ніж кредитні спілки на рівні законодавства
(тимчасово на той час) змогли отримати офі�

ційне право на існування, провести відповідну державну ре�
єстрацію та почали об'єднуватися.

9 червня 1994 року перші 20 кредитних спілок, зареєс�
тровані на той час, об'єдналися в Національну Асоціацію
кредитних спілок України. Ці організації тоді об'єднували
менше 10 тисяч громадян України. В той же час це були на�
щадки майже трьох мільйонів українців, які входили до
ощадно�позичкових товариств у Східній і Західній Україні на
рубежі XIX та XX століть. 

Керуючись історичною пам'яттю, базуючись на сучасному
міжнародному досвіді населення України почало об'єднувати�
ся в кредитні спілки в досить складний період становлення не�
залежної держави. Економічні негаразди, політична нестабіль�
ність, з одного боку, суттєво заважали даному процесу, а з ін�
шого — стали одним з каталізаторів, що примушували людей
об'єднуватися, щоб допомагати один одному.

Сьогодні навіть складно проаналізувати динаміку фінан�
сового зростання кредитної кооперації в перші роки станов�
лення. Адже мова йде про мільярди купоно�карбованців, ре�
альна вартість яких змінювалася протягом одного�двох міся�
ців в десятки разів і, звісно, не в бік збільшення. 

З повагою до минулого,
З ПОГЛЯДОМ У МАЙБУТНЄ

Петро КОЗИНЕЦЬ,
Президент Національної Асоціації 
кредитних спілок України

Здавна люди гуцульського краю вміли об'єднуватися навколо прогресивної ідеї, згуртовуватися для спільної праці як для власного
блага, так і на користь державі. Особливо це добре прослідковується на прикладі кооперативного руху, який почав розвиватися у нас ще
минулого століття.

В наш час — економічних та інших перетворень, люди залишилися наодинці з фінансовими проблемами, обдуреними різними
пірамідальними структурами і банками. Але вихід знайти можна завжди! Цьому прикладом служить заснування на Косівщині кредитної
спілки, створеної на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг.
Довіра один до одного, взаєморозуміння і повага стали основним девізом членів кредитної спілки. Добре підібрані кадри,
високоінтелігентні відносини привернули увагу сотень людей. Ви тут одержите не лише фінансову підтримку, а й добру пораду, як краще
скористатися з кредиту, як вміло і вчасно його повернути.

Микола ФОКШЕЙ,
заступник голови Косівської районної державної адміністрації Івано>Франківської області, 

начальник управління сільського господарства і продовольства

ПРО КООПЕРАТИВНИЙ РУХ
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Перш за все, ми вдячні українським ко�
оперативним організаціям діаспори США
та Канади, Всесвітній Раді кредитних спі�
лок та Канадській кооперативній асоціації,
Урядам США і Канади, Організації Об'єд�
наних Націй, міжнародній страховій ком�
панії "Кюна�Мючуал", нашим польським
колегам та Міжнародному фонду соціаль�
ної адаптації, Німецькому Райфанзенсою�
зу та американській організації World Edu�
cation, багатьом іншим, хто підтримав нас і
методологічно, і фінансово.

Завдяки спільним зусиллям, ми вже мо�
жемо говорити, що на даному етапі Націо�
нальна Асоціація кредитних спілок України
— практично самодостатня системна одини�
ця, яка разом із функціонуючою інфраструк�
турою здатна на ринкових умовах забезпечи�
ти виконання завдань, які на неї покладають�
ся. Сьогодні майже 40 спілок — членів 
НАКСУ мають в активах понад 1 млн. гри�
вень, багато з них вже мають власні примі�
щення, оснащені необхідною оргтехнікою,
користуються електронним зв'язком та від�
повідним програмним забезпеченням, біль�
шість організацій вкомплектовані професій�
ними кадрами. 

Послідовно формується Стабілізаційний
фонд НАКСУ, досить ефективно функціонує
Фонд технічної допомоги, програма "Старт",
Центральний резерв ліквідності в рамках Асо�
ціації. Робить перші кроки Об'єднана кредит�
на спілка НАКСУ, розширюють спектр послуг
Навчально�методичний центр, Сервісний
центр та Інформаційно�консультаційна служ�
ба НАКСУ, як окремі госпрозрахункові струк�
тури нашої Асоціації.

За останні роки кредитні спілки все ак�
тивніше виходять на ринок мікрокредиту�
вання в різних сферах. Зокрема, це яскраво
видно в споживчому кредитуванні. Сьогодні
майже половина активів кредитних спілок
задіяна в кредитах на побутову техніку, нав�
чання, лікування. Тільки у 2003 році десятки
тисяч громадян скористалися послугами спі�
лок для вирішення своїх побутових та соці�
альних проблем. А всього за останній рік кре�

дитами в спілках скористалися майже 100 тисяч людей.
Якщо ж врахувати ще й той факт, що майже 20 млн. гри�
вень за рік члени спілок отримали на свої вклади, при чо�
му більшість з них — це люди з невеликим достатком, то
можна стверджувати про вагомий соціальний ефект кре�
дитної кооперації.

І кредитні спілки набувають все більшого значення на
ринку мікрокредитування малого бізнесу. Особливо акту�
альне у цьому напрямку забезпечення мікрокредитами
сільськогосподарського виробництва. Спілки ніколи не за�
мінять банки у забезпеченні фінансовими ресурсами по�
тужних сільськогосподарських підприємств та великих
фермерських господарств, так і банки ніколи не зможуть
вирішити питання мікрокредитування особистого селян�
ського господарства чи починаючого фермера. В тих сіль�
ських районах, де це правильно зрозуміли і громади, і ке�
рівництво районів, результати самі говорять за себе. 

Всебічне сприяння та підтримка кредитної кооперації
в селі і надалі буде одним із важливіших стратегічних
напрямків діяльності Асоціації.

Зараз рух кредитних спілок в цілому та Національна
асоціація знаходяться на надзвичайно важливому етапі
свого розвитку. Адже з прийняттям Верховною Радою Ук�
раїни Закону України «Про кредитні спілки» суттєво змі�
нюється законодавче поле їхньої діяльності, значно поси�
люється нормативне регулювання спілок, а для тих органі�
зацій, які не входять до Національної Асоціації, воно, ско�
ріше, не посилюється, а практично створюється з нуля, то�
му що поза Асоціацією воно практично не існувало. 
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Дуже важливо (основне джерело доходів наших земляків — сільське господарство), що фермерам нашого району надається відстрочка
платежів до  збирання врожаю; їм зменшені відсотки. У 2001>2002 роках Сватівська районна державна адміністрація, єдина в Україні,
змогла за допомоги кредитної спілки повернути відсотки фермерам.Ми активно впроваджуємо національну ідею, прагнемо залучати
молодь Сватівщини до вивчення національної культури, звичаїв і традицій українського народу. І в цьому нас активно підтримує 
Є.С. Дзюба, голова спостережної ради кредитної спілки "Сватова Лучка". Як доказ — кредитна спілка виплачує стипендії 5 обдарованим
вихованцям школи мистецтв ім. В. Зінкевича, надає активну фінансову підтримку станиці "Пласт" тощо. 

Володимир ПРОСІН,
голова Сватівської районної державної адміністрації Луганської області 

ПРО КООПЕРАТИВНИЙ РУХ

Кредитні спілки в Україні 
у 1995<2003 роках



З кожним місяцем набирає обертів діяль�
ність Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг, створеної відповідно до чин�
ного законодавства. 

Починається перереєстрація всіх діючих кре�
дитних спілок, впроваджується нормативне ре�
гулювання, запроваджується державний кон�
троль за виконанням статутних вимог та норм
закону всіма організаціями, які називають себе
кредитними спілками. Розуміючи, що це буде
непростий період, а для декого навіть болісний,
ми свідомо підтримуємо зусилля держави в цьо�
му напрямку. 

Тільки чіткі і прозорі правила гри на ринку,
виважений державний контроль за діяльністю фі�
нансових інституцій, якими є кредитні спілки, за�
безпечать подальший поступовий розвиток руху
кредитних спілок та дозволять виправдати довіру
населення до системи взаємокредитування.

Ми віримо, що Державна комісія з регулюван�
ня ринків фінансових послуг України своєю дія�
льністю всіляко підтримуватиме і сприятиме роз�
витку та поширенню такої потрібної державі кре�
дитної кооперації. При цьому, за будь�яких обста�
вин Національна асоціація кредитних спілок 
України завжди стоятиме на сторожі інтересів як
свого членства, так і всього руху кредитних спі�
лок в Україні.

7

Учасники наради КС Черкаської та Вінницької обл. 
в парку Софіївка” (Умань)

Петро КОЗИНЕЦЬ з Головою Української Світової Кооперативної
Ради Ярославом СКРИПНИКОМ  

Відкриття КС “Скарбниця” 
в Сторожинці Чернівецької області
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Кредитні спілки в Україні 
у 1995<2003 роках

Кредитні спілки в Україні  у 1995 — 2003 роках
Рік Кількість Кількість Активи Видано

КС членів КС, тис. грн. кредитів,
тис. тис. грн

1995 47 14,8 1 035,5 н/д
1996 52 17,8 2 218,3 н/д
1997 67 27,1 4 378,2 н/д
1998 68 36,5 7 419,2 н/д
1999 84 50,5 10 832,0 14 511,3
2000 105 75,9 21 162,4 28 904,3
2001 122 111,1 41 008,9 89 864,8
2002 126 177,6 84 559,5 160 784,1
2003 132 275,0 177 000,0 245 000,0
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О
дин з основних напрямів реаліза�
ції державної політики у сфері
розвитку підприємництва — його
фінансово�кредитне забезпечен�
ня. Звичайно, велику роль у цьо�

му відіграє банківський сектор, однак для ма�
лих підприємств світова практика напрацюва�
ла іншу кредитну модель, яка базується на
принципах кооперації та взаємодопомоги.

Взагалі кооперація властива менталітету ук�
раїнського народу, схильного до колективізму.
Саме тому кредитні спілки знайшли в Україні
сприятливий грунт для  розвитку. Перші креди�
тівки у вигляді ощадно�позичкових товариств
з'явилися на українських землях ще в другій по�
ловині ХІХ століття. За радянських часів кре�
дитні спілки зникли, однак в умовах переходу
до ринкової економіки, у 1992 році, кредитнос�
пілковий рух поступово відродився, зробивши
кредитні спілки необхідною інституцією для ба�
гатьох українських громадян. Велику роль у від�
родженні кредитноспілчанського руху в Україні
відіграла діаспора, державні органи та ентузіас�
ти, які створили перші кредитні спілки. 

З часом стало зрозуміло, що кредитні спіл�
ки Україні дуже потрібні, що із зростанням до�
ходів населення їх роль  тільки підвищувати�
меться. Втім, кредитівки завжди знайдуть свою
нішу на ринку, навіть з розвитком небанків�
ського фінансового сектору, коли запрацюють
інституції, які надають населенню схожі послу�
ги. З досвіду інших країн можна побачити, що з
розвитком економіки, підвищенням рівня жит�
тя людей кредитні спілки з ринку не зникають.

Особливо важливий розвиток кредитних
спілок для аграрного сектору економіки нашої

країни, де підприємницька діяльність населення  досить ак�
тивна. Світова практика показує, що у цій сфері кредитні
спілки "приживаються" найкраще.

Сьогодні основне завдання розвитку кредитноспілково�
го руху — нарощування можливостей кредитування, тобто
не лише допомога дрібним підприємцям, а й кредитування
масштабніших проектів. Для цього світова практика напра�
цювала безліч схем, зокрема, об'єднання кредитних спілок,
поки відсутні в Україні кооперативні банки тощо. Власне,
ідея об'єднання закладена вже в самій природі кредитної
спілки. Можливості таких об'єднань кредитних спілок
значно більші, ніж можливості кожної окремої кредитної
спілки: це і ширші зв'язки із зовнішніми організаціями, і
прогресивніші технології, і налагодження співпраці з бан�
ківською системою, і багато іншого. Тож об'єднуються і ук�
раїнські кредитні спілки. Зокрема, найпотужнішим об'єд�
нанням сьогодні справедливо вважається Національна Асо�
ціація кредитних спілок України, якій виповнюється вже 10
років. І хотілося б, щоб надалі час її існування вимірювався
не десятками, а сотнями років.

Сьогодні кредитні спілки не тільки виконують своє ос�
новне завдання взаємодопомоги та фінансової підтримки
своїх членів, але й включені в реалізацію загальнодержавних
програм та в інфраструктуру ринку, особливо аграрного.

Система державного регулювання кредитних спілок в
Україні більше зорієнтована на дерегуляцію. Основне зав�
дання державного регулювання — визначення ступеня від�
повідності кредитної спілки тим критеріям, які дозволяють
здійснювати захист інтересів їхніх членів та спрямовані на
зменшення ризиків кредитних спілок. Створена наприкінці
2002 року Державна комісія з регулювання ринків фінансо�
вих послуг  спеціально займається цими питаннями, готує
нормативні акти, слідкує за діяльністю кредитних спілок
тощо. Однак це регулювання буде мінімальним і ні в якому
разі не повинно зашкодити розвитку кредитних спілок в
Україні.

Юрій ЛУПЕНКО,
Перший заступник керівника Головного управління 
з питань економічної політики Адміністрації Президента України

Відроджений 
рух кредитівок
РОЗВИВАЄТЬСЯ



! безвиїзний нагляд  (робота із звітністю
кредитних спілок), 
! виїзний нагляд (інспектування) та пра�

возастосування. 
При цьому, слід відзначити, що безвиїзний

нагляд  здійснюватиметься у форматі пруден�
ційного нагляду, тобто оперативного нагляду
за фінансовою стабільністю та платоспромож�
ністю кредитних спілок, що передбачає, зокре�
ма, досить складний і глибокий аналіз фінансо�
вої звітності та надання в разі необхідності
обов'язкових для виконання приписів щодо
внесення коректив у фінансову політику кре�
дитної спілки. В свою чергу, виїзний нагляд
теж  здійснюватиметься на досить жорсткій ос�
нові: скоріше за все, обов'язкові інспектування
проводитимуться принаймні раз на рік, а у ви�
падку необхідності — і частіше. 

Державна комісія з регулювання ринків фінансо�
вих послуг України  — центральний орган вико�
навчої влади із спеціальним статусом, створе�
ний на виконання Закону України "Про фінан�
сові послуги та державне регулювання ринків

фінансових послуг" від 12 липня 2001 року. За цим Законом
Комісія уповноважена здійснювати функції інтегрованого
державного регулювання і нагляду за діяльністю широкого
спектру фінансових установ: страхових компаній, недер�
жавних пенсійних фондів, кредитних спілок, ломбардів, лі�
зингових компаній, довірчих товариств та інших небанків�
ських фінансових установ.  В свою чергу, це зумовлює особ�
ливості організаційної структури Комісії: Комісія — колегі�
альний орган, який має виняткові права щодо прийняття
нормативно�правових актів, а її центральний апарат склада�
ється з п'яти департаментів —  одного методологічного і чо�
тирьох наглядових. Наглядові департаменти  безпосередньо
займаються наглядом за конкретними видами фінансових
установ і ринків фінансових послуг. Серед них — і департа�
мент нагляду за кредитними установами. Його наглядовій
юрисдикції підлягають кредитні спілки, ломбарди, спеціа�
лізовані небанківські кредитні установи, а також інфрас�
труктура кредитного ринку.

Пріоритетне завдання департаменту — організація
ефективного  нагляду за діяльністю кредитних спілок.
Оскільки кредитні спілки — це фінансові установи, які
мають право залучати вклади фізичних осіб, департа�
мент застосовуватиме щодо них повний наглядовий
цикл, до якого входять: 
! державна реєстрація кредитних спілок шляхом вне�

сення їх до Державного реєстру фінансових установ, 
! обов’язкове ліцензування у передбачених законо�

давством випадках, 

В
іс

ни
к 

К
р

ед
и

тн
и

х 
С

п
іл

о
к

9

Комісія і Асоціація просто
зобов'язані СПІВПРАЦЮВАТИ

Андрій ОЛЕНЧИК,
член Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
— директор Департаменту  нагляду за кредитними установами

Динамічний розвиток в районі малого підприємництва, в
структурі якого діє більше 800 підприємців — фізичних осіб, став

можливим в значній мірі завдяки фінансовій підтримці КС
"Самопоміч". Бучацька районна державна адміністрація високо

оцінює фінансову діяльність Бучацької КС "Самопоміч" у
кредитуванні суб'єктів малого підприємництва та

сільськогосподарської галузі району.

І.Т.Вуїв,
голова Бучацької районної державної адміністрації

ПРО КООПЕРАТИВНИЙ РУХ

Семінари  в Навчально>методичному центрі НАКСУ  завжди
викликають інтерес у спілчан



Що стосується правозастосування, то у ви�
падку, коли у діяльності кредитних спілок пору�
шені норми законодавства,  департамент має
право застосовувати весь спектр засобів впливу: 
! надавати приписи щодо усунення пору�

шень законодавства, 
! вимагати скликання позачергових збо�

рів кредитних спілок, 
! штрафувати, 
! призупиняти або анулювати ліцензії, 
! готувати подання щодо відсторонення

керівництва кредитної спілки і призначення
тимчасової адміністрації, 
! затверджувати примусові програми фі�

нансового оздоровлення, 
! ініціювати, за необхідності, позов до су�

ду щодо ліквідації кредитної спілки. 
Всі ці повноваження Комісії в цілому і де�

партаменту, зокрема, спрямовані, насамперед,
на виконання нашого першочергового завдан�
ня — захисту прав вкладників і забезпечення
дотримання кооперативних принципів управ�
ління в діяльності кредитних спілок. Однак
це не єдиний наш пріоритет. Другий напря�
мок нашої діяльності — сприяння розвитку
кредитного ринку та розширення можливос�
тей кредитних спілок у задоволенні потреб їх�
ніх членів. Звичайно, Комісія не є суб'єктом
законодавчої ініціативи, але за необхідності
може ініціювати через Кабмін розгляд парла�
ментом нових чи внесення змін до чинних за�
конів, прийняття актів Президента України
чи Кабінету Міністрів України. 

Втім, основний регулятивний інструмент
Комісії — прийняття власних нормативно�пра�
вових актів. Поряд з документами, спрямова�
ними на забезпечення належного фінансового
стану та дотримання законодавства у діяльнос�
ті кредитних спілок, Комісія прийматиме і нор�
мативно�правові акти стимулюючого характе�
ру: для впровадження в кредитних спілках су�
часних фінансових, інформаційних та управ�
лінських технологій,  включення їх у роботу
електронних платіжних систем, виходу на іпо�
течний ринок тощо.

Однак очевидно, що свою стимулюючу функцію Комі�
сія розпочне повноцінно реалізовувати уже після приведен�
ня діяльності кредитних спілок до єдиних передбачених за�
конодавством операційних та фінансових  стандартів, здій�
снення їх перереєстрації та ліцензування, налагодження
системи безвиїзного і виїзного нагляду. Цей установчий пе�
ріод, покликаний стабілізувати систему кредитних спілок,
має зайняти не більше 18 місяців і після його завершення
основна увага вже приділятиметься створенню умов для
подальшого інституційного розвитку кредитної кооперації
в Україні. 

Безумовно, реалізація обох зазначених функцій — наг�
лядової та стимулюючої — неможлива без тісної співпраці з
НАКСУ. Якщо державний регулятор хоче працювати ефек�
тивно і досягти бажаного результату в регулюванні ринку,
він просто зобов'язаний  співпрацювати з об'єднаннями, що
репрезентують цей ринок. Звичайно — якщо ці об'єднання
потужні і реально представляють інтереси своїх членів. Без
перебільшення можна стверджувати, що Національна Асо�
ціація кредитних спілок України — саме таке об'єднання.
Цілком ймовірно, що попередні методологічні напрацюван�
ня Асоціації  стануть для Комісії добрим стартовим майдан�
чиком у створенні відповідної нормативної бази. Більш то�
го, цілком можлива участь Національної Аасоціації в про�
цесі налагодження та діяльності системи нагляду за робо�
тою кредитних спілок. 

Наша подальша співпраця з Асоціацією може розвива�
тися за трьома напрямками, причому один не виключає ін�
шого. Перший — участь у роботі передбаченої Законом
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" Консультативно�експертної ради при
Комісії, куди, насамперед, увійдуть представники об'єднань
відповідних фінансових установ. Другий варіант — пряма
двостороння угода про співпрацю між Асоціацією та Комі�
сією. 

І третій, найскладніший, але й — найперспективніший
напрямок співпраці — надання Комісією НАКСУ статусу
саморегулівної організації з делегуванням Асоціації части�
ни своїх повноважень. Звичайно, реалізація цього напрям�
ку  вимагатиме від НАКСУ значних додаткових зусиль,
щоб довести свою здатність і готовність до професійного та
прозорого виконання делегованих повноважень, однак така
модель співпраці видається цілком можливою з точки зору
оптимального поєднання інтересів кредитних спілок та зав�
дань держави як гаранта прав їхніх членів.
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Варто було звернутися по допомогу до спілки — 
і ми відразу ж відчули підтримку і розуміння. 

За надані кошти змогли своєчасно придбати
дошки для побудови куполів храму. 

Коли знову виникла необхідність у грошах, звернулися 
до КС  "Народна каса" вдруге — і цього разу нам не відмовили. 

Великої шани і подяки заслуговують люди, які працюють у спілці. 
Нехай благословить їх Господь Бог.

ієрей Василь Гетьман, 
настоятель храму св. Миколая Чудотворця  у Шепетівці

ПРО КООПЕРАТИВНИЙ РУХ

Учасники семінару з юридичних питань



ються, членство 132 кредитних спілок — членів
НАКСУ наближається до 275 тисяч осіб. При
цьому ці КС — це кредитні спілки з усіх облас�
тей  та АР Крим з притаманними кожному з ре�
гіонів особливостями щодо попиту на грошові
ресурси та наявності тимчасово вільних кош�
тів. Додаткова суттєва передумова щодо на�
гальності запровадження взаємокооперування
коштами в системі кредитних спілок НАКСУ
— сезонні відмінності щодо попиту і пропозиції
на грошові кошти між міськими та сільськими
кредитними спілками. Отже, створення ОКС
на базі кредитних спілок — членів Національ�
ної асоціації стало об'єктивною необхідністю.

Переконливим доказом  актуальності цього
створення  стало моделювання  діяльності
ОКС в рамках Центрального резерву ліквід�
ності (ЦРЛ) НАКСУ:  з моменту його організа�
ції у 2001 році завдяки взаємокооперуванню
коштами між кредитними спілками  надано по�
воротну фінансову допомогу на суму майже 3,5
млн. гривень, в тому числі понад 2 млн. гривень
— у 2003 році. Також робота ЦРЛ дозволила
набути неоціненного досвіду, накопичити ста�
тистичну інформацію і опрацювати необхідні
для ОКС фінансові механізми.

О
днією із новацій Закону України "Про кредит�
ні спілки" стало закріплення на рівні законо�
давства можливості створення на базі членс�
тва асоціації кредитних спілок Об'єднаної кре�
дитної спілки. За цим законом "Об'єднана кре�

дитна спілка — це неприбуткова організація, заснована кре�
дитними спілками на кооперативних засадах з метою спри�
яння фінансовій стабільності кредитних спілок та об'єднан�
ня тимчасово вільних коштів своїх членів для їх взаємокре�
дитування". 

Таким чином, Об'єднана кредитна спілка є, так би мо�
вити, майже звичайною кредитною спілкою, але членами
її є не фізичні особи, а кредитні спілки.

Треба зауважити, що існування Об'єднаних кредитних
спілок (ОКС) притаманне країнам, де рух кредитних коопе�
ративів набув значного розвитку і має довголітню історію,
оскільки тільки у разі наявності розгалуженої мережі по�
тужних кредитних кооперативів існує можливість запро�
вадження взаємокооперування коштами і діяльність Об'єд�
наних кредитних спілок — ефективна. Іншими словами,
потреба у створенні ОКС виникає тоді, коли складаються
необхідні для цього економічні та законодавчі передумови.

В Україні за умови економічної стабільності протягом
останніх кількох років спостерігається динамічний розви�
ток кредитних спілок. Зокрема, активи і обсяги кредитуван�
ня кредитних спілок — членів НАКСУ щорічно подвою�
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Два роки тому ми з чоловіком прийшли в Асоціацію, щоб нам
порадили, чим зайнятися, оскільки були ми тоді безробітні. Почали
вирощувати бройлерів, отримавши на це кредит у спілці. Потім ще не
раз брали кредити та розширювали своє виробництво. Завдяки
допомозі кредитної спілки ми купили будинок, стали на ноги. А 14
лютого у нас з Дмитром народився син, якого ми називаємо
Кредитичом. Хрещеною мамою стала голова правління КС "Придунав'я"
Раїса Волік. 

Інна Кваша, 
підприємець,  мама хрещеника КС "Придунав'я"

ПРО КООПЕРАТИВНИЙ РУХ

Керівництво КС «Оберіг» з Світловодська
Кіровоградської області

СТВОРЕННЯ
ОКС — 
об'єктивна
необхідність 

Людмила  КРАВЧЕНКО,
заступник голови правління 
Об'єднаної кредитної спілки НАКСУ 



Слід підкреслити й іншу важливу обставину
щодо створення Об'єднаної кредитної спілки
НАКСУ: її організація не гальмувалася відсут�
ністю необхідного законодавства. Отже, прове�
дення установчих зборів стало логічним і вип�
равданим кроком і 25 лютого 2003 року перша в
Україні ОКС — Об'єднана кредитна спілка Наці�
ональної Асоціації кредитних спілок України от�
римала Свідоцтво № 1893 Мінюсту України.

Сьогодні, членами цієї спілки, якими можуть
бути тільки члени Національної асоціації — учас�
ники Стабілізаційного фонду НАКСУ, є 30 кре�
дитних спілок з 20 областей та АР Крим, міст Ки�
єва і Севастополя. В активах кредитних спілок —
членів ОКС НАКСУ зосереджено понад 58 міль�
йонів гривень, а поле членства становить майже
100 тисяч осіб. Причому, діяльність ОКС буду�
ється на добровільних, демократичних засадах і
передусім спрямована на підвищення рівня на�
дання фінансових послуг членам кредитних спі�
лок, які є учасниками ОКС НАКСУ.

Набуття членства в ОКС НАКСУ (в разі
відповідності кредитної спілки ознаці членства
в ній) відбувається за рішенням Спостережної
ради ОКС НАКСУ після сплати вступного
(100 гривень) та обов'язкового пайового (в су�
мі 1% від активів) внесків. При визначенні роз�
мірів цих внесків  враховано не лише досвід
ЦРЛ і міжнародну практику щодо діяльності
таких установ. Як і будь�яка кредитна спілка,
ОКС НАКСУ повинна мати достатньо капіта�
лу для задоволення кредитно�ощадних потреб
своїх членів, адже, згідно з вимогами Закону
України "Про кредитні спілки", розмір креди�
ту, наданого одному члену спілки, не може пе�
ревищувати 20 відсотків від її капіталу, а сам
капітал не повинен бути меншим ніж 10 відсот�
ків від зобов'язань.

Процентна політика Об'єднаної спілки буду�
ється з врахуванням ринкових тенденцій, беручи,
передусім, за основу вартість кредитних ресурсів
на міжбанківському ринку та ринку кредитуван�
ня юридичних осіб. При цьому, постійно відслід�
ковується співвідношення вартостей кредитних
ресурсів ОКС НАКСУ та вкладів членів кредит�
них спілок — учасників ОКС.

Всього за півроку, з початку кредитної діяль�
ності  у червні 2003 року, ОКС НАКСУ надано
кредитів на суму 1,7 млн.  грн. При цьому, неук�
лінне зростання її капіталу дозволяє не лише по�
стійно збільшувати обсяги кредитування, а й  роз�
почати реалізацію через неї інвестиційних про�
грам шляхом залучення зовнішніх коштів інших
установ та організацій, включаючи міжнародні,
для надання кредитів своїм членам.

І це лише початок реалізації чергового кроку
генеральної стратегії Національної Асоціації кре�
дитних спілок України: від ЦРЛ НАКСУ — до
ОКС НАКСУ, від ОКС НАКСУ — до Коопера�
тивного банку.

Андрій Оленчик та гості з Польської Каси
Крайової на засіданні прес>клубу у Києві

В Україні побувала делегація кредитівок Литви, члени якої
пройшли стажування в НАКСУ

КС “Турбота” — справді жіноча громада міста Києва



група показників, які характеризують фінансо�
вий стан кредитної спілки та відповідають нас�
тупним вимогам:
! показників не повинно бути багато;
! показники повинні легко рахуватися,

виходячи з даних фінансової звітності;
! показники повинні характеризувати різ�

ні аспекти фінансового стану КС;
! показники повинні бути єдиними для

всіх спілок, незважаючи на їх розмір, поле
членства тощо. 

3. За даними звітів, для кожного показника
було визначене оптимальне й критичне значен�
ня. Сукупність оптимальних значень показни�
ків являє собою модель кредитної спілки, що
відповідає головній ідеї. Критичне значення
показників сигналізує про наявність негатив�
них процесів в спілці, що можуть привести до її
банкрутства.

4. Діапазон між оптимальним та критич�
ним значенням для кожного показника поділе�
но на декілька інтервалів, кожному з яких
присвоєно відповідний бал.

5. Кількість інтервалів і максимальний бал
визначають "важливість показника", його пи�
тому вагу в рейтинговій системі.

Система Рейтингової оцінки складається з
15�ти показників. 

Показники системи Рейтингової оцінки
віднесені до таких фінансових категорій:
! Доходність 
! Капітал
! Активи 
! Простроченість
! Ліквідність

В
перше рейтингову систему оцінки кредитних
спілок на рівні Національної Асоціації кредит�
них спілок України (НАКСУ)  запроваджено у
2000 році. Ця система створена НАКСУ з ме�
тою визначення для кожної кредитної спілки її

фінансового стану та її рівня "безпечності". В основу рей�
тингової системи покладено систему рейтингової оцінки
кредитних спілок Польщі "CAPER", яка використовується
ними з 1995 року.

У 2002 році, з метою приведення діяльності кредит�
них спілок у відповідність до фінансових вимог Закону
України "Про кредитні спілки", до рейтингової системи
внесені відповідні зміни. 

Рейтингова система покликана допомагати кредитним
спілкам у прийнятті фінансових рішень в процесі плану�
вання, в той же час вона використовується і на рівні кредит�
них спілок — членів НАКСУ та Об'єднаної  кредитної спіл�
ки НАКСУ для прийняття рішень про можливість надання
кредитним спілкам фінансових ресурсів. 

Таким чином рейтингова система призначена для:
1.  Створення інформаційної бази, яка служить підста�

вою для прийняття фінансових рішень в кредитних спілках.
2.  Створення системи фінансових показників, які бу�

дуть використовуватися в процесі планування діяльності
КС для підвищення їх ефективності.

3.  Відпрацювання норм і стандартів для співставлення
результатів діяльності КС з результатами діяльності інших
спілок.

В процесі створення рейтингової системи можна виді�
лити такі наступні кроки: 

1. Обрана головна ідея рейтингової оцінки, яка полягає
в наступному: "Кредитна спілка повинна бути безпечною
для своїх членів".

2. Із загального масиву фінансових показників обрана
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Рейтингова
система 

Катерина КАЛУСТОВА,
директор фінансового департаменту НАКСУ



Максимальний та мінімальний бал кожної
категорії зведені в наступну таблицю:

Категорія Кількість Максима< Мініма<
показників льний льний

бал бал

Доходність 2 20 >20
Капітал 4 40 >40

Активи 6 25 >20
Простроченість 3 10 >10

Ліквідність 1 5 0
Разом 15 100 >90

Як видно з таблиці, максимальна увага
Рейтингової системи приділяється капіталу.
На другому місці — якість активів.

Третє місце займає доходність, далі прос�
троченість та ліквідність. Розподіл показників
за категоріями, в принципі, достатньо умов�
ний, оскільки, за незначним виключенням,
кожний показник характеризує дві категорії:
капітал та активи, простроченість та капітал,
простроченість та активи.

Показники балансового прибутку (збитку)
та доходи до витрат мають діапазон від �10 до
+10. Від'ємний капітал є неприпустимим для
кредитної спілки, тому всі показники, що
включають капітал (або власний капітал), ма�
ють, у випадку від'ємного значення, бал �10. 

Таким чином,  якщо кредитна спілка має
балансовий збиток, що перевищує розмір капі�
талу, за показниками №№ 3, 4, 5, 6 вона отри�
має сукупний бал мінус 40, що значно знизить
її загальний рейтинг і не буде перекрито інши�
ми показниками. 

П'ять показників системи (№№  7,  8,  9, 10,
11) характеризують структуру активів. При
цьому основна ідея їхньої сукупності  полягає в
наступному:
! активи кредитної спілки на 85% повинні

бути розміщені в позички;
! 3�5% від активів спілки повинні знахо�

дитись у вигляді основних засобів, які необхід�
ні для забезпечення нормальної операційної ді�
яльності спілки;

! ліквідні активи спілки в основному повинні бути
розміщені на короткостроковому депозиті в банку, при цьо�
му в активах спілки повинно бути 9�13 % ліквідних активів;
! для обліку ліквідних активів Центральний Резерв

Ліквідності (ЦРЛ) враховується в сумі, яку кредитна спіл�
ка може отримати з цього резерву, тобто десятикратний
розмір внеску спілки до ЦРЛ.

Така структура активів спілки забезпечує, з одного
боку,  стабільний дохід, а з другого — можливість в будь�
який час розрахуватися за внесками членам. Макси�
мальний бал за цією сукупністю показників складає  25.
Мінімальний — 20.

Крім того фінансовий стан кредитної спілки розгляда�
ється з огляду якості позичкового портфеля  (показники
№№ 12, 13, 14). В частині звітів простроченість не відобра�
жається, і тому, загальний бал, що припадає на простроче�
ність, не може бути значним, оскільки кредитні спілки, які
показують простроченість в звітах, опиняться в гірших
умовах. Сукупність балів, що відображають якість позич�
кового портфеля, максимально дорівнює 10, мінімально —
мінус 10 балам.

Кредитна спілка може за цією оцінкою отримати макси�
мально 100 балів, а мінімально — мінус 90 балів. Зрозуміло,
що кредитні спілки з від'ємною сумою балів потребують
термінового фінансового оздоровлення.

За рахунок від'ємних значень показників ця система є
занадто чутливою: у випадку отримання, або покриття
збитку, дані кредитної спілки протягом року можуть коли�
ватися в широкому діапазоні. Тому логічним здається виз�
начення середнього річного рейтингу кредитної спілки.

Залежно від значення сумарного балу кредитні спілки
розподіляються за категоріями:

Сумарний бал Категорія (фінансовий стан)

Менше 0 Критичний

Від 1 до 25 Дуже проблемний (серйозні проблеми)

Від 26 до 40 Проблемний (можливе усунення проблем)
Від 41 до 60 Задовільний

Від 61 до 75 Добрий
Більше 75 Дуже добрий

Інформація про кредитні спілки, які за даними звітів
мають фінансовий стан "добре" та "дуже добре", щоквар�
тально оприлюднюється на сайті НАКСУ.

В
іс

ни
к 

К
р

ед
и

тн
и

х 
С

п
іл

о
к

14

Як Глобинський міський голова хочу відмітити, що сам є членом
кредитної спілки "Глобинська" і користуюсь її послугами. Більше того,

хочеться нагадати, що КС "Глобинська" нині об'єднує більше тисячі людей
різних професій, різних соціальних груп, різних смаків та вподобань, яких

об'єднує одна мета та ідея, що дозволяє вважати кредитну спілку
унікальною організацією. Простота, взаєморозуміння, довіра, щирість — це
складові, якими керуються працівники спілки, бо тільки так можна досягти

успіху та кінцевого результату — розумного заощадження коштів та
вигідного кредитування.

С.О.Ковнір,
Глобинський міський голова 

ПРО КООПЕРАТИВНИЙ РУХ

Комп’ютерна програма «КС>Фінанси» дозволяє
вирішувати дуже багато питань діяльності.
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більше 1 млн. грн.
Назва Місто Активи Бал
Харкiвська каса взаємодопомоги Харкiв 3 718 696 92

КС "Сватова>Лучка" Сватове 1 472 919 90
Вигода Стрий 3 049 241 89

Лiдер Київ 6 474 110 88
Друге кредитне товариство Одеса 9 900 917 87

Каса взаємодопомоги Полтава 2 159 587 86
Бескид Ужгород 1 128 594 85

Бойкiвщина Дрогобич 2 121 799 85
Турбота Київ 2 964 504 85

Центральна Дніпропетровськ 1 322 778  85
Злет Долина 1 245 684 84

Самопомiч Чорткiв 1 565 970 84
Сяйво Карпат Мукачево 1 321 447  84

Харкiвське обл. кредитне тов.            Харкiв 2 065 690 83
Народна воля Чернiгiв 1 267 377 78

Самопомiч Броди 1 088 255 77
Азовська кредитна компанiя Марiуполь 11 862 401 76

Буковина Чернiвцi 1 434 143 73
Кредитсталь Марiуполь 2 825 417 73

Ощаднiсть Кам>Подiльський 2 093 387 73
Станiславська Iвано>Франкiвськ 1 417 630 73

Україна Харкiв 1 075 333 73
Кредит>Союз Черкаси 1 838 834 72

Глобинська Глобине 1 551 614 71
Сєвєродонецькрадiотехнiка Сєвєродонецьк 2 189 409 71

Товариство взаємного 
кредиту Севастополь 3 004 530 71
Громада Херсон 1 675 435 68

Едельвейс Виноградiв 1 146 342 68
Профiт>Центр Бiла Церква 2 265 189 66

Ефiр Київ 1 518 094 65

від 500 тис. грн. до 1 млн. грн.
Назва Місто Активи Бал
Свiтовид Первомайськ 630 334 96

Довiра Новоайдар 868 436 90
Профi Сiмферополь 549 492 90

НадiяТлумач 568 786 87
Форт Київ554 426 85

Егiда  Севастополь 557 479 84
Теребовля Теребовля 608 497 84

Нашi люди Чернiвцi 937 740 82
Наша справа Куп янськ 529 416 79

Оберiг Свiтловодськ 732 034 78
Оберiг Малин 538 555 78

Єднiсть Херсон 946 767 75
Меотида Приморськ 942 417 75

Гармонiя Кiровоград 773 185 73
Чернiгiвська Чернiгiв 660 592 72

Придунав’я Iзмаїл 557 651 62

від 150 тис. грн. до 500 тис. грн.
Назва Місто Активи Бал
Самопомiч Бучач 470 509 97

Кредит  Чорнобиль Умань 491 966 95
Скарбниця Сторожинець 241 637 95

Спартак Рiвне 226 341 95
Поміч Київ 322 135 93

Юрт Бiлогорськ 452 875 93
Добробут Донецьк 361 125 90

Добродiй Брянка 230 977 90
Довiра Золочiв 262 493 88

Вiдродження Копичинцi 301 891 85
Жiноча взаємодопомога Харкiв 363 218 85

Скарбниця Городенка 405 001 84
Самопомiч Козова 288 747 83

Вiдродження Трускавець 417 424 80
Господар Макарiв 193 275 79

Корюкiвська Корюкiвка 180 077 77
Самопомiч Залiщики 294 165 77

Народна каса Шепетiвка 338 386 75
Тур’я Перечин 309 556 75

Снятинська Снятин 159 324 69
Фермери Київщини Київ 367 164 67

Допомога Бережани 215 749 61

від 50 тис .грн. до 150 тис. грн.
Назва Місто Активи Бал
Наша справа Свiтловодськ 85 738 96

Прiоритет Рiвне 146 827 91
Народний кредит Тростянець 116 710 90

Захист Кривий Рiг 120 164 87
Ресурс Сiмферополь 120 806 85

Iм.отця Iвана 
Кульматицького Вiнниця 136 665 82
Берегиня Нововолинськ 57 344 82

Нарцис Хуст 143 558 78
Дiя Мена 135 739 73

Самопомiч Кiцмань 62 369 73
Єднання Львiв 90 045 69

Борисфен Київ 104 369 66
Перша Подiльська            Кам’янець>
Фермерська Подiльський 88 651 66

Самопомiч Калуш 112 117 63

менше 50 тис. грн
Назва Місто Активи Бал
Лугань Кредит Луганськ 17 654 92

Успiх Донецьк 21 132 87
Софiя Львiв 38 382 85

Самопомiч Кiровоград 46 546 84

Кредитні спілки,
які за 9 місяців 2003 року мають рейтингову оцінку 

фінансового стану "дуже добре" і "добре"



кредитних спілок, Міжнародної організації з міграції, Між�
народного фонду соціальної адаптації, фондів "Євразія" та
"Відродження", Британського фонду "Ноу�Хау", Рочестер�
ської Ліги кредитних спілок (США), Програми розвитку та
інтеграції Криму ООН, жіночого клубу "Академія". 

Партнерами в реалізації навчальних та дослідницьких
програм НМЦ виступали: Школа Банкова Національної
асоціації кредитних спілок Польщі, Банківська академія
НБУ, Національний центр підготовки банківських праців�
ників України, Манітобський університет (Канада), Центр
міжнародної економіки (Велика Британія), Інститут між�
народного ділового співробітництва (Київ), Західноукраїн�
ський ресурсний центр (Львів), Полтавський кооператив�
ний інститут, Центр інформаційних проблем територій
НАН України, Лабораторія психології управління Інститу�
ту психології АПН України, кредитні спілки, на базі яких
проводилися відповідні регіональні заходи, та ряд інших
міжнародних та українських організацій. 

У своїй роботі  Навчально�методичний центр НАКСУ
застосовує різні форми навчального та консультативного
супроводження кредитних спілок. Це — навчальні семіна�
ри�модулі, семінари�практикуми, міні�тренінги, дистанцій�
не навчання, активне консультування  — моніторинг безпо�
середньо в спілці, оперативне консультування завдяки засо�
бам електронних комунікацій тощо. При цьому, інформа�
ційне наповнення процесу супроводження враховує рівень
кредитних спілок  і їхню специфіку щодо поля членства та
пропонованого портфеля фінансових послуг.

Навчально<методичний центр НАКСУ

Навчально�методичний центр Національ�
ної Асоціації кредитних спілок України пра�
цює з 1 січня 1995 року. За час існування Нав�
чально�методичного центру НАКСУ проведе�
но майже 200 навчальних заходів за 25 видами
навчальних програм, в яких взяло участь більш
ніж 3 000 представників кредитних спілок Ук�
раїни та ініціативних груп. Семінари проводи�
лись як у Києві, так і в регіонах (у Харкові,
Львові, Полтаві, Дніпропетровську, Сімферо�
полі, Донецьку, Тернополі, Запоріжжі, Ужгоро�
ді, Івано�Франківську, Одесі, Черкасах, Севас�
тополі, Стрию —  загалом у 24 містах ).

Також  проведено низку тренінгів для пред�
ставників КС країн Східної Європи (Литва,
Латвія, Македонія, Румунія, Молдова, Білорусь,
Росія), видано серію наукових праць, методич�
них посібників та інформаційних матеріалів,
здійснювалося оперативне консультування та
методичне супроводження, провадилася мето�
дологічна робота у прикладних напрямках, ак�
туальних для діяльності кредитних спілок.

Діяльність НМЦ здійснювалася при безпо�
середній участі та підтримці Організації Об'єд�
наних Націй, Канадської програми розвитку
кредитних спілок в Україні, Всесвітньої Ради

Без фінансово>кредитної підтримки важко активізувати підприємницький
потенціал у населення, реалізувати законне право кожного громадянина на
здійснення підприємницької діяльності, ведення фермерського
господарства тощо. Тому перед населенням постала необхідність об'єднати
зусилля для вирішення власних проблем. У нашому районі одним з таких
об'єднань громадян є кредитна спілка "Юрт", яка наразі задовольняє
потребу суб'єктів малого бізнесу у кредитах більш ніж на 50%. Працюючи
на ринку фінансових послуг 5 років, кредитна спілка "Юрт" довела
важливість та актуальність кредитних кооперацій.

А.О.Кангієв,
голова Білогірської районної державної адміністрації АР Крим 

ПРО КООПЕРАТИВНИЙ РУХ
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Люди знають, що у львівській КС «Шанс» 

їх завжди зустрінуть привітно і з розумінням.

Оксана МИЦИК,
директор Інформаційно>консультаційної служби НАКСУ

Інфраструктура
Асоціації 
постійно вдосконалюється
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Українці на черговому форумі Всесвітньої Ради
Кредитних Спілок у Мексиці.

Основними галузями навчально�методичної діяльності
НМЦ є фінансовий аналіз та менеджмент, бухгалтерський
облік, кредитування, юридичні аспекти діяльності кредит�
них спілок. Значна увага в роботі Навчально�методичного
центру НАКСУ також приділяється науковим досліджен�
ням з історії та теорії кооперації, впровадженню  в навчаль�
них закладах України спецкурсу, присвяченого кредитним
спілкам, формуванню позитивного іміджу кредитного руху
серед широких верств населення.

Сьогодні найпоширеніші такі навчальні курси:
1. Основи діяльності кредитної спілки:
! Створення та реєстрація КС
!Механізм управління кредитною спілкою
!Фінансовий механізм діяльності КС
! Система послуг КС
2. Кредитування в кредитній спілці: 
! Класифікація кредитів
!Методи оцінки позичальника
! Надання кредитів членам КС
! Обслуговування кредитів
!Формування кредитної політики спілки
! Оцінка кредитного ризику
! Управління кредитним портфелем
3. Ведення бухобліку і оподаткування в КС:
! Облік внесків членів КС
! Кредитна діяльність, простроченість та резервування 
! Основні засоби та МШП
! Облік заробітної плати
! Облік доходів та витрат
! Визначення фінансового результату

! Оподаткування КС
! Звітність до податкової інспекції
4. Автоматизована система фінансового

обліку в кредитній спілці:
!Аналітичний облік в КС з використанням

комп'ютерної програми "КС�Фінанси"
! Бухгалтерський облік в КС з викорис�

танням комп'ютерної програми "Турбобаланс"
5. Основи фінансового аналізу та менед�

жменту:
! Загальні поняття фінансового аналізу
! Фінансові вимоги Закону України "Про

кредитні спілки"
! Розрахунок самоокупної процентної

ставки
! Звітність до НАКСУ
! Рейтингова оцінка
6. Юридичні аспекти діяльності КС:
! Вимоги Закону України "Про кредитні

спілки"
! Основні положення кредитної спілки
! Правові аспекти діяльності КС
! Трудові відносини в КС
! Основні типи договорів
! Досудове врегулювання спорів
! Судова практика
7. Кредитування сільськогосподарських

виробників:
! Особливості сільськогосподарського

виробництва
! Структура бізнес�плану
! Політика стандартів кредитування сіль�

ськогосподарського сектору 
! Ідентифікація ризиків в сільському гос�

подарстві
! Практичні поради щодо оцінки фермер�

ських господарств.

Пріоритети подальшої діяльності
Навчально�методичного центру НАКСУ
— розгортання регіональної мережі
консультативних центрів та
впровадження системи атестації кадрів
кредитних спілок відповідно до
кваліфікаційних стандартів НАКСУ.

Члени КС

вступні 
внески

% на вклади, % на пайові внески

% за
користування

кредитами

пайові 
внески

вклади

Кредити

Зобов’язання

Пайовий капітал

Резервний капітал

Операційні витрати

Фінансовий механізм діяльності Кредитної спілки

Створення КС в Теребовлі — це частина мого життя. Хіба можна забути той
час, коли кілька людей>однодумців вперше прийшли до голови районної ради
Петра Шеремети за порадою і водночас з проханням про відродження КС, яка
існувала у нашому місті ще до 1939 року. Він нас підтримав і практично
відразу вирішилося й питання оренди приміщення. І ось ми вже 6 років на
ринку фінансових послуг в районі. Професійний підхід до справи поступово
зростав: від простої видачі позички ми підійшли до аналізу її використання.
Цьому наше правління завдячує КІРКСУ, НАКСУ — ці люди навчили нас, як
правильно і коректно працювати з людьми, що було дуже важливим саме на
стадії становлення. Як наслідок — сьогодні ми  практично єдина фінансова
установа в районі, яка успішно кредитує населення.

Станіслава Шахоріна, КС "Теребовля", Теребовля Тернопільської області

ПРО КООПЕРАТИВНИЙ РУХ

Дохід



! Положення про ревізійну комісію
! Положення про правління
! Положення про кредитний комітет
! Протокол загальних зборів
! Довідка про склад органів управління
! Заяви та картки, які надаються до Держфінпослуг

2. Фінансовий моніторинг в кредитній спілці:
! Нормативні документи з фінансового моніторингу
! Бланки форм, пов'язаних із здійсненням фінансового

моніторингу
! Наказ про запровадження фінансового моніторингу

в кредитній спілці
! Правила та програма проведення фінансового моні�

торингу
! Посадова інструкція відповідального за фінансовий

моніторинг
! Програма навчання працівників щодо здійснення

фінмоніторингу
! Журнал обліку фінансових операцій, що підлягають

фінмоніторингу
3. Ведення бухгалтерського обліку в КС: 
Модуль 1
! Рекомендований план рахунків бухгалтерського об�

ліку та перелік типових проведень для КС
! Облік необоротних активів та запасів
! Облік заробітної плати
Модуль 2
! Облік операцій з внесками
! Облік кредитних операцій
Модуль 3
! Облік доходів та витрат і визначення фінансового ре�

зультату

Сервісний центр при НАКСУ

Сервісний центр при НАКСУ був створе�
ний 17 жовтня 1995 року,  перш за все,  для  на�
дання поліграфічних послуг  і тиражування ме�
тодичних матеріалів. Сервісний центр має по�
ліграфічну базу і виконує замовлення по виго�
товленню членських  книжок кредитних спі�
лок, різноманітних методичних посібників,
брошур, навчальних  матеріалів, рекламних бу�
клетів, бухгалтерських бланків та іншої поліг�
рафічної продукції.  Загалом за період  існуван�
ня Сервісного центру  видано тільки методич�
них посібників більш ніж 150 000 екземплярів.

Інформаційно<консультаційна служба 

З метою здійснення оперативного консуль�
тування та необхідного інформаційного супро�
водження кредитних спілок Навчально�мето�
дичним центром НАКСУ і Сервісним центром
при НАКСУ було створено у березні 2001 року
ТОВ "Інформаційно�консультаційна служба".
І за три роки вже більш ніж 400 кредитних спі�
лок та ініціативних груп отримали в Інформа�
ційно�консультаційній службі консультації з
питань створення кредитної спілки, кредиту�
вання, бухгалтерського обліку, звітності, опо�
даткування, управління, фінансового менедж�
менту,  юридичних питань, використання ком�
п'ютерної техніки та інше. Консультацію кре�
дитні спілки можуть отримати  усно, письмово
або по телефону.

В Інформаційно�консультаційній службі
можна придбати також методичні матеріали,
необхідні для створення та діяльності кредит�
ної спілки, а саме:

1.Основи діяльності кредитних спілок:
! Закон України "Про кредитні спілки"
! Примірний статут кредитної спілки
! Положення про реєстрацію КС
! Положення про Державний реєстр фі�

нансових установ
! Приклад статуту кредитної спілки
! Положення про спостережну раду
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Загальні збори членів КС

Кредитний
комітет

Спостережна 
рада

Ревізійна
комісія

Правління

Механізм управління Кредитною спілкою

В ужгородській КС «Бескид» важлива подія: 
звітно>виборні збори

Послугами КС "Народна каса" користуються підприємці, що сприяє
розвитку малого та середнього бізнесу, релігійні громади, що сприяє

розвитку духовності. А кредитування для придбання товарів у "розстрочку"
сприяє більш швидкому і прозорому обертанню коштів у сфері торгівлі

меблями та електротоварами.

Б.М.ОДУД,
керуючий справами міськвиконкому 

Шепетівської міської ради 
Хмельницької області 

ПРО КООПЕРАТИВНИЙ РУХ



! Оподаткування та звітність
4. Кредитування
Модуль 1
! Кредитна політика кредитної спілки
! Основні поняття та класифікація кредитів
! Система аналізу позичальників за п’ятьма  кредитни�

ми факторами
! Надання та супроводження кредитів
! Заходи щодо повернення прострочених кредитів
! Юридичні аспекти кредитної діяльності
! Типові документи по кредитуванню
Модуль 2 
! Управління кредитним портфелем
! Рівень простроченості
! Ризик кредитного портфеля
! Управління процентними ставками
! Форми процентних ставок
! Розрахунок самоокупної процентної ставки
! Вартість кредиту
! Зразки кредитних договорів 
5. Фінансовий механізм діяльності КС
! Базові поняття (активи, капітал, зобов'язання)
! Фінансові вимоги Закону України "Про кредитні спілки"
! Простроченість та резервування
! Розрахунок самоокупної процентної ставки
6. Аналіз прибутковості фермерського господарства:
Том 1
! Ведення звітності 
! Планування бюджету й прийняття ділових рішень
! Оцінка кредиту
Том 2
! Аналіз прибутковості
! Складові балансового звіту
! Отримання кредиту
Том 3
! Книга обліку фермера
Крім того, Інформаційно�консультаційна служба розпов�

сюджує комп'ютерну програму "КС�Фінанси", розроблену
фахівцями НАКСУ спеціально для кредитних спілок, яка
враховує всі особливості  роботи КС. Програму можна прид�
бати на диску, електронною поштою або з виїздом нашого
спеціаліста. Нею, до речі,  вже користується  майже 100 КС.

Основні цілі, які ставить перед собою Інформаційно�
консультаційна служба, це — створення сприятливого
клімату для становлення та розвитку КС через підтримку
громадських ініціатив самофінансування та вдосконалення
законодавчої бази функціонування кредитних спілок,
запровадження високої культури ведення діяльності і
обміну досвідом та інформацією між КС, забезпечення
прямої підтримки КС через надання інформаційно�ана�
літичних, методичних та консультаційних послуг, програмне
навчання фаховим навичкам з діяльності КС.

Якщо в перші роки свого існування сервісна структура
НАКСУ значною мірою підтримувалася міжнародними
організаціями та програмами технічної допомоги, то останні
два роки вона працює практично на самофінансуванні, що
стало можливим в тому числі і завдяки підвищенню якості
послуг, що надаються. 

Працівники КС «Едельвейс», що на Закарпатті

В президії звітно>виборних зборів 
КС «Кредит>Чорнобиль», Умань.

Члени Ради НАКСУ за роботою.



становить понад 30%. На моє глибоке переконання, необ�
хідне ефективніше поєднання діяльності банків та кредит�
них спілок.  

Зрозуміло, останні не складають конкуренції банкам,
адже мають зовсім іншу природу — корпоративної, непри�
буткової організації, мета якої — не заробляти гроші, а на�
давати фінансову допомогу своїм членам, працюючи на
мікрорівні та кредитуючи дрібних сільськогосподарських
виробників, невеликі фермерські господарства та власни�
ків особистих фермерських господарств.

Отже, кредитні спілки відіграють значну роль в
кредитуванні суб'єктів малого підприємництва. Вра�
ховуючи те, що вони забезпечують значну частину
кредитів для малого і середнього бізнесу, увага при�
діляється збільшенню саме їх кількості. Так, для
сприяння організації та розширення сфери діяльнос�
ті кредитних спілок на Черкащині видано розпоряд�
ження голови облдержадміністрації "Про заходи що�
до розвитку  кредитних спілок в області" і проведено
цикл навчальних семінарів для працівників місцево�
го самоврядування. Для Черкаської області з держав�
ного бюджету на розвиток кредитних спілок виділено
130 тисяч гривень. Серед населення також проводи�
лася просвітницька робота щодо суті і використання
можливостей кредитних спілок для підтримки при�
ватних підприємницьких ініціатив шляхом самоорга�
нізації та акумулювання власних заощаджень. 

Н
айважливіший компонент рин�
кової економіки — існування і
взаємодія  великих, середніх та
малих підприємств. На території
нашої області діє майже 700 сіль�

ськогосподарських підприємств різних органі�
заційно�правових форм та більше 1 000 фер�
мерських господарств. Сьогодні село дуже пот�
ребує кредитних ресурсів. І важливою умовою
успішного розвитку підприємництва в сіль�
ській місцевості стало об'єднання всіх можли�
вих кредитних джерел фінансування та розбу�
дова ефективної системи фінансово�кредитної
підтримки суб'єктів малого бізнесу. Нині в об�
ласті на ринку фінансових послуг для суб'єктів
малого бізнесу діє мережа установ, до яких на�
лежать 45 балансових установ банків та 591
відділення, 4 страхові компанії та 40 їхніх фі�
лій, 3 інвестиційні компанії, декілька міжна�
родних фінансових установ.

Тільки протягом двох минулих років банки
області видали кредити 2 290 суб'єктам малого
та середнього підприємництва на загальну су�
му понад 452 млн. грн., в тому числі 149 фер�
мерським господарствам. Але фермери отрима�
ли кредитів  лише на суму 8,8 млн. грн., в той
час як питома вага дрібних виробників у галузі
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Вадим ЛЬОШЕНКО,
Голова Черкаської обласної
державної адміністрації

ІДЕЯ ПРОСТА: об'єднати зусилля, 
щоб отримати фінансові послуги



Черговий семніар в НМЦ НАКСУ: слухачі вивчають
особливості бухобліку в кредитній спілці.

Повчитися і
перейняти досвід
до КС «Фермери
Київщини»
приїхали
представники
організацій
кримських татар 

Працівники «Харківського обласного кредитного
товариства» за роботою

Зустріч директора спілки 

Завдяки здійсненим заходам, кількість кредит�
них спілок зросла. Ідея, закладена в кредитних спіл�
ках, дуже проста: об'єднати зусилля, в тому числі і
фінансові, всіх зацікавлених громадян, щоб вони
могли отримати прості фінансові послуги. Часто от�
риманий у спілці кредит стає стартовим капіталом,
завдяки якому людина може започаткувати власну
справу, поповнити оборотні кошти на своєму підпри�
ємстві чи у фермерському господарстві. Все частіше
позичальники звертаються до кредитних спілок і бе�
руть кредити на придбання технологічних ліній, об�
ладнання, сільськогосподарської техніки. 

Сьогодні для розвитку малого і середнього під�
приємництва в селі на Черкащині створено 34 кре�
дитні спілки, в т.ч. дві філії, які налічують понад 6 ти�
сяч членів. Активи кредитних спілок становлять май�
же 7 млн. грн. 8 кредитних спілок мають в своїх акти�
вах понад 100 тисяч гривень кожна. Кредитні спілки
"Кредит "Чорнобиль", "Кредит�Союз", "Альянс" —
члени Національної Асоціації кредитних спілок. 

В таких спілках громадяни швидко можуть отри�
мати кошти. Так, наприклад, тільки у 2002  році КС
"Альянс" в селах Черкаського району видала креди�
тів на суму 1,6 млн. грн. Так, в селі Худяки діє пред�
ставництво КС "Альянс", до якого входять майже 80
осіб. Тут з 9 осіб створено  кредитний комітет, куди
входять шановані в селі люди, а також сільський го�
лова. У представництві спілки цього села діє  Позич�
кове поле. Завдяки коштам, позиченим в спілці, один
з підприємців викупив і реконструював приміщення
сільського магазину, молода дівчина змогла розпоча�
ти роботу у власній перукарні. А ще селяни будують�
ся, справляють новосілля, одружуються, тобто в селі
завжди потрібна жива копійка. 

Особисто я теж вступив до КС "Альянс" з влас�
ними коштами. Це сприяє довірі населення, як і те,
що кошти спілки безпосередньо працюють в селі.

— На мій погляд, ми вже зараз перебуваємо на
початку нового інтеграційного процесу, адже все
більше і більше людей об'єднуються навколо ініціа�
тивних фермерів, передають земельні ділянки в
оренду фермерським господарствам. Тому я вважаю,
що найближчі кілька років стануть періодом сильно�
го руху в напрямку зміцнення кредитних спілок,
збільшення їх кількості. 

КС "Придунав'я" дала поштовх для розвитку малого та
середнього підприємництва, фермерства в районі. Щоб отримати
кредит в банку, багато набігаєшся, назбираєш купу паперів, а
потім тобі повідомляють, що кредит дати не можуть: то чогось
немає, то керівництво вирішило відмовити…

В "Придунав'ї" все просто. Кредитний комітет, знаючи людей,
вирішує питання, а співробітники Правління протягом 20>30
хвилин видають гроші. Дуже добра модель Асоціація фермерів —
Кредитна спілка. Отримавши інформацію, навчившись бізнес>
плануванню, технологіям, член Асоціації отримує можливість
першочергового кредитування на пільгових умовах.

Олег Гречаний, 
мер м. Кілія 

ПРО КООПЕРАТИВНИЙ РУХ
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жень від місцевих податкових зборів та субвенцій з дер�
жавного бюджету. 

На жаль, у Вінницькій області, особливо в сільській місце�
вості, поки що не спостерігається особливого розвитку кре�
дитноспілкового руху. Однак, перші кроки для активізації ді�
яльності кредитних спілок вже зроблені: Вінницька обласна
рада прийняла окрему програму розвитку кредитного руху в
сільській місцевості. Депутати затвердили її на сесії у січні
минулого року.

Реалізацію цієї програми ми почали із створення ініціатив�
них груп. Потім запросили їхніх керівників разом з головами
районних рад на семінар�нараду, де спеціалісти роз'яснили
сутність нової справи до найменших деталей. Без сумніву, ор�
ганізаторами кредитних спілок мають стати авторитетні в селі
люди — тоді і рівень довіри до нових кредитних установ буде
відповідним. Такими людьми є сільські чи селищні голови, де�
путати. А патронажне шефство над створенням системи спі�
лок одночасно на всій сільській території області візьмуть на
себе місцеві ради.

Для забезпечення новостворених кредитних спілок фа�
хівцями — бухгалтерами та менеджерами — обласна рада ор�
ганізувала короткострокові навчальні курси. Крім цього, ви�
рішується питання про якнайскоріше залучення привабли�
вих інвестиційних проектів. 

Отже, головні умови для розвитку кредитноспілкового
руху у селах Вінниччини вже створені. Враховуючи, що меш�
канці області мають на банківських рахунках більше трьох�
сот мільйонів гривень особистих заощаджень, причому з
кожним роком ця сума зростає, у найближчому майбутньому
я сподіваюся на появу та інтенсивний розвиток кредитнос�
пілкової діяльності в селі.

С
ьогодні українське село відчуває
гостру нестачу кредитних ресур�
сів. Сільські мешканці потребують
коштів як для ведення  фермер�
ських та особистих господарств,

так і на споживчі потреби. А тому розвиток
кредитноспілкового руху на селі став пріори�
тетним напрямком роботи місцевої влади
практично по всій Вінниччині.

Найбільша проблема в організації сіль�
ських кредитних спілок — надмірна обереж�
ність сільчан. Перш ніж віддати свої гроші, во�
ни сім раз подумають, чи не надурять їх знову,
як вже не раз траплялося. Крім того, відчува�
ється нестача як ініціаторів, які б "горіли" іде�
єю створити кредитну спілку, так і досвідчених
менеджерів та бухгалтерів, що могли б забезпе�
чувати її подальше існування, "розкручувати"
кредитну спілку. Не можна забувати і про від�
сутність вичерпної інформації щодо самої сут�
ності таких фінансових установ, як кредитні
спілки, принципів їх функціонування і переваг,
які вони надають своїм членам.

Втім, не лише члени кредитних спілок
виграють від їх діяльності. Територіальні гро�
мади, де починають працювати ці фінансово�
кредитні установи, також почуваються впев�
неніше. Адже якщо вміло розпорядитися зао�
щадженими коштами фізичних осіб, вони мо�
жуть стати надійним доповненням до існую�
чих джерел фінансування громади — надход�

Новоайдарська КС "Довіра" — порівняно молода організація, їй лише три роки. Але
і за цей час  довела, що назва її відповідає діяльності, якій властиві демократичність
самоврядування, людяний підхід до життєвих ситуацій. Якщо з самого початку
заснування наша організація ставила за мету підтримку кредитуванням
сільгосптоваровиробників, які увійшли до складу асоціації "Новий вік", фермерів і
підприємців, то в процесі роботи ми переконалися, що в цей скрутний для багатьох з
нас час послуг кредитної спілки потребують батьки студентів, люди в разі
непередбачених обставин (раптова хвороба, пожежа), або споживачі для придбання
дорогої побутової техніки.  Протягом 2002 року ми впритул підійшли до вирішення ще
однієї важливої справи: "Довіра" разом з "Новим віком" підготувала всі документи для
участі Новоайдара в програмі розвитку малих міст.

Г.Кашкарова, 
в.о. виконавчого директора КС "Довіра", смт. Новоайдар Луганської обл.

Щиро дякую за обслуговування колективу КС "Вигода". Я
звернулася сюди під час великої скрути і відчаю, коли переста>
єш почувати себе  людиною. Але тут, в спілці, мені допомогли
повернути віру в себе, відчути, що я людина. Хочу сказати, що
обслуговування  ведеться на високому рівні, тактовно, цивілі>
зовано, з особливою повагою та розумінням. Ще в жодній інс>
танції немає такого чуйного ставлення до людини, такого розу>
міння, тактовності, поваги, як у цій установі. Спілкуючись з
спілчанами, переймаємося вірою, що відродиться наша Украї>
на. І вважаю, що всі працівники і надалі будуть такими ж. Не>
хай їм щастить в особистому житті, в роботі. 

Н. Морозова,  
вчитель СШ № 10 Стрия, член КС "Вигода" з 1997 року

ПРО КООПЕРАТИВНИЙ РУХ

Умови для розвитку руху
у нас вже  створені 

Юрій ІВАНОВ,
Голова Вінницької обласної ради
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Кредитні спілки у світі
(використані статистичні дані Всесвітньої ради кредитних спілок (ВРКС) 
на кінець 2002 року, кошти вказані в млн. дол. США) 

Рік Кількість КС Кількість членів Заощадження ($млн.) Кредити ($млн.) Резерви ($млн.) Активи ($млн.)

2002 40 262 118 334 732 589 226 424 958 67 420 676 057

2001 36 901 112 274 887 530 450 393 588 60 352 605 518
2000 36 512 108 261 819 466 328 371 286 55 745 536 227

1999 37 759 100 826 082 407 391 314 219 46 688 470 567
1998 37 623 100 752 861 392 780 291 799 44 889 451 382

1997 39 011 97 455 881 349 799 276 225 39 687 406 694

* курсивом виділені країни, дані по яких відсутні за 2002 р.

ВСЬОГО У СВІТІ 
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Кредитні спілки Африки*
Гамбія, Гана, Зімбабве, Камерун, Кенія, Малаві, Південно>Африканська Республіка, Руанда, Свазіленд,  Сейшельські острови, Сенегал,

Танзанія, Уганда 
*Бенін, Ботсвана, Буркіна>Фасо, Конго, Кот>д'Івуар, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Лесото, Маврикій, Намібія, Нігерія, Сьєрра>

Леоне, Того, Замбія  

Рік Кількість КС Кількість членів Заощадження ($млн.) Кредити ($млн.) Резерви ($млн.) Активи ($млн.)

2002 4 406 3 065 797 751 918 941 767 829 953 48 246 416 848 870 869

2001 3 359 1 995 753 494 443 632 445 477 529 28 898 264 520 079 533
2000 3 267 2 135 463 525 944 752 457 562 549 27 087 564 552 093 788

1999 5 072 2 417 492 605 347 370 457 949 706 21 940 153 609 278 363
1998 4 053 2 360 809 573 315 875 445 196 601 23 065 922 619 140 434

1997 5 019 2 423 011 481 454 005 289 264 413 9 248 601 146 285 069
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Кредитні спілки Карибського басейну

Антигуа і Барбуда, Багамські острови, Барбадос, Беліз, Бермудські острови, Кайманові острови,
Домініка, Гренада, Гайана, Ямайка, Монтсеррат, Антильські острови (Нідерланди), Сент�Кітс і Невіс,
Сент�Люсія, Сент�Вінсент і Гренадіни, Сурінам, Тортола, Трінідад і Тобаго
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Рік Кількість КС Кількість членів Заощадження ($млн.) Кредити ($млн.) Резерви ($млн.) Активи ($млн.)

2002 350 1 435 499 1 424 409 821 1 227 817 326 143 616 593 1 776 990 038

2001 359 1 357 757 1 308 423 339 1 130 103 648 140 145 863 1 637 624 360
2000 348 1 221 780 976 934 374 851 237 612 119 736 459 1 270 729 847

1999 376 1 156 181 907 445 987 792 411 041 67 610 070 1 135 780 489
1998 380 1 115 594 853 391 978 778 083 795 73 865 173 1 088 270 596

1997 351 1 026 435 648 340 655 543 595 935 47 901 290 782 815 613

Рік Кількість КС Кількість членів Заощадження ($млн.) Кредити ($млн.) Резерви ($млн.) Активи ($млн.)

2002 16 586 10 897 528 23 852 816 914 15 375 200 211 820 867 274 27 014 469 018

2001 13 918 9 103 772 24 421 894 770 14 086 310 283 566 661 705 26 157 374 601
2000 14 338 8 801 241 23 640 768 722 15 539 472 540 744 037 461 25 751 945 555

1999 13 983 8 497 817 22 206 951 730 15 839 536 594 587 435 688 25 374 513 274
1998 14 215 8 689 213 22 135,099 800 16 563 040 307 1 884 667 813 25 983 899 928

1997 13 988 8 566 474 10 685,287 454 12 185 969 886 342 749 367 16 657 412 190

Кредитні спілки Азії

Бангладеш, Гонконг, Індонезія, Японія, Корея, Малайзія, Непал, Філіппіни, Папуа� Нова Гвінея,
Тайвань, Шрі�Ланка, Таїланд, Узбекистан, В'єтнам, *Сінгапур 
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Кредитні спілки Європи

Болгарія, Велика Британія, Ірландія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Польща, Румунія, Росія, Україна, *Чехія
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Рік Кількість КС Кількість членів Заощадження ($млн.) Кредити ($млн.) Резерви ($млн.) Активи ($млн.)

2002 6 043 5 687 558 8 141 579 243 5 555 895 618 1 052 737 634 9 560 612 214

2001 5 898 5 215 431 6 780 969 627 4 586 507 946 763 262 385 7 761 857 395
2000 5 899 5 028 677 6 894 374 925 5 317 995 941 967 609 254 8 280 405 838

1999 5 798 4 550 184 5 036 845 048 2 912 082 878 671 071 666 6 073 218 175
1998 5 954 4 553 718 4 196 695 629 3 135 791 374 524 663 462 4 937 790 067

1997 6 050 4 468 085 4 430 524 614 3 348 957 263 23 512 415 4 768 015 808

Кредитні спілки Латинської Америки

Аргентина, Болівія, Бразилія, Колумбія, Коста Ріка, Еквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас,
Мексика, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуела,  *Чилі
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Рік Кількість КС Кількість членів Заощадження ($млн.) Кредити ($млн.) Резерви ($млн.) Активи ($млн.)

2002 1 937 5 536 274 3 228 254 495 2 704 330 226 285 043 112 4 539 122 260

2001 н.д. 4 823 994 2 706 833 872 2 316 233 284 243 192 129 3 657 710 141
2000 1 375 3 604 476 1 852 640 583 1 635 658 647 207 281 278 2 343 551 556

1999 1 780 6 759 352 3 534 586 633 1 673 384 938 630 062 447 6 025 798 047
1998 1 738 6 967 436 3 487 821 860 1 777 094 842 348 211 335 6 105 627 097

1997 1 971 5 246 039 4 770 690 911 5 146 473 046 272 135 111 8 550 930 477
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Кредитні спілки Тихоокеанського регіону

Австралія, Нова Зеландія, Самоа, Тонга, Фіджі 

Рік Кількість КС Кількість членів Заощадження ($млн.) Кредити ($млн.) Резерви ($млн.) Активи ($млн.)

2002 348 3 790 655 13 292 741 181 12 198 107 152 1 359 454 037 15 533 046 935

2001 296 3 281 999 8 929 283 927 8 470 351 399 937 574 360 10 624 359 644
2000 290 3 242 411 8 816 515 610 8 721 906 785 971 869 768 10 701 234 165

1999 300 3 214 788 9 578 674 028 9 459 491 818 1 071 917 906 11 640 721 340
1998 316 3 172 220 8 618 316 606 8 264,543 536 966 431 022 10 326 236 660

1997 342 3 147 181 8 459 180 009 7 674 123 909 924 489 871 9 789 475 145

Кредитні спілки Північної Америки

Канада, США
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Рік Кількість КС Кількість членів Заощадження ($млн.) Кредити ($млн.) Резерви ($млн.) Активи ($млн.)

2002 10 592 87 921 421 538 534 809 362 387 128 400 314 63 710 613 104 616 784 374 148

2001 11 049 86 478 181 485 808 278 669 362 553 357 822 57 672 797 600 555 159 291 129
2000 11 399 84 227 771 423 620 467 271 338 763 080 523 52 707 116 918 487 327 329 556

1999 10 450 74 230 268 365 521 513 065 283 084 984 547 43 638 784 768 419 708 183 881
1998 10 967 73 893 871 352 710 175 074 260 662 214 916 41 327 887 917 402 080 059 298

1997 11 290 72 578 656 320 323 943 661 247 036 619 718 37 991 549 295 366 000 000 000
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"Аверс"
Дата створення: 02.11.2000
Адреса: бул. Т.Шевченка, 23, оф.  8, Тернопіль, 46001
Електронна адреса: ks_avers@ukr.net
Тел/факс: (0352) 22�81�38
Ознака членства: мешканці Тернопільської області
Кількість членів: 247
Всього активів: 561,757
Кредитний портфель: 537,150
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 118
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче 21,509
# села та фермерства 54,5
# малого бізнесу 56,947
# соціальне 369,426

"Аграр<Кредит"
Дата створення: 10.03.2000
Адреса:     пр�кт Леніна, 152�В, оф. 313,  Запоріжжя, 69095
Електронна адреса: agrar_credit@ukr.net
Тел/факс: (0612) 62�52�81
Ознака членства: члени  асоціацій фермерів Запорізької обл.
Кількість членів: 434
Всього активів: 671,372
Кредитний портфель: 660,115
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 294
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# села та фермерства  706,64 

"Азовкредит"
Дата створення: 15.12.1999
Адреса: бул. Шевченка, 289, Маріуполь, 87554
Електронна адреса: azovkred@mariupol.net
Тел/факс: (0629) 52�37�48 
Ознака членства: мешканці та працівники Маріуполя
Кількість членів: 1 161
Всього активів: 528,58
Кредитний портфель: 491,654
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 607
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче 848,938
# малого бізнесу 289,797  

"Азовська кредитна компанія"
Дата створення: 16.01.1995
Адреса: пр�кт Леніна, 83, IV пов., Маріуполь, 87500 
Електронна адреса: akk@mariupol.dn.ua
Тел/факс: (0629) 52�92�61; 52�79�52
Ознака членства: мешканці Маріуполя
Кількість членів: 22 700
Всього активів: 8 185
Кредитний портфель: 7 598
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 12 800
Обсяги кредитування за видами  у 2002 році:
# споживче 17 260,66  
# соціальне 2 800,1 

"Аккорд"
Дата створення: 05.08.1994
Адреса: вул. Желябова, 2, оф. 201, Київ, 03057
Електронна адреса: сuaccord@ukr.net
Тел/факс: (044) 243�54�83 

"Альянс"
Дата створення: 11.02.2000
Адреса:                вул.  Лазарєва, 6, оф. 206, Черкаси, 18002
Електронна адреса: liga@ck.ukrtel.net
Тел/факс: (0472) 45�03�93, 54�17�25

"Анісія"
Дата створення: 13.11.1995
Адреса: площа Ринок, 9, Львів, 79008
Електронна адреса: anisia@mail.lviv.ua
Тел/факс: (0322) 74�33�53
Ознака членства: прихожани церков східного обряду
Кількість членів: 4  900
Всього активів: 3 171,4
Кредитний портфель: 3 052,6
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 2 878
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче 4 630,15
# села та фермерства 709  
# малого бізнесу 544   
# соціальне 27,6  
# житлове 32,077
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Кредитні  спілки — 
члени Національної Асоціації 

кредитних спілок України 
* — фінансові показники вказані у тисячах гривень.

** — кількісні показники вказані в одиницях
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"Берегиня"
Дата створення: 18.09.1995 
Адреса: вул. Нововолинська, 8, 

Нововолинськ, Волинська  область, 45400
Електронна адреса: iraida@nv.lt.ukrtel.net
Тел/факс: (03344) 3�11�90
Ознака членства: мешканці Нововолинська
Кількість членів: 890
Всього активів: 49,2
Кредитний портфель: 59
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 128
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче     46,9
# малого бізнесу   6,1  
# соціальне    8,3 
# житлове    31,5

"Бескид", 
Закарпатська обласна КС 

Дата створення: 30.04.1996
Адреса: вул. Гойди, 8, оф. 205, 

Ужгород, 89400 
Електронна адреса: root@beskid.uzhgorod.ua
Тел/факс: (03126) 1�34�45
Ознака членства: члени Товариства "Просвіта", 

політв'язні і репресовані
Кількість членів: 1 123
Всього активів: 652,4
Кредитний портфель: 585,6
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 395
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче     497,4  
# села та фермерства  10  
# малого бізнесу   35  
# житлове      5

"Благодійність"
Дата створення: 14.03.1994

Адреса: вул. Туполєва, 1, АНТК Антонова, 
Київ, 03062

Тел/факс: (044) 454�36�73

"Бойківщина"
Дата створення: 18.07.1997
Адреса: вул. Грушевського, 77, Дрогобич, 

Львівська обл., 82100 
Електронна адреса: boykivschina@dr.lv.ukrtel.net
Тел/факс: (03244) 2�17�84
Ознака членства: члени або симпатики науково�

культурологічного товариства "Бойківщина"
Кількість членів: 2 470
Всього активів: 1 645,8
Кредитний портфель: 1 444,7
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 1 510
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче     726,5   
# малого бізнесу    185,2 
# соціальне   1 011,4  
# житлове     13

"Борисфен"
Дата створення: 07.07.1995
Адреса: пр�кт Перемоги, 100/1, "Авіант", 

Київ, 03062
Електронна адреса: 
Тел/факс: (044) 454�52�60
Ознака членства: працівники заводу "Авіант"
Кількість членів: 491
Всього активів: 69,5
Кредитний портфель: 65,3
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 348
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче     289 
# малого бізнесу    10,5  
# соціальне  22,6 

"Буковина"
Дата створення: 14.04.2000
Адреса: вул. Головна, 59, ІІІ пов., 

Чернівці, 58000
Електронна адреса: bukcredyt@au.cv.ua
Тел/факс: (03722) 54�77�17
Ознака членства: мешканці Чернівецької області
Кількість членів: 399
Всього активів: 1 213,8
Кредитний портфель: 1 068,8
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 164
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче      156,7 
# села та фермерства   210,6 
# малого бізнесу   402,2
# соціальне     228,4
# житлове      160,6

"Взаємопоміч"
Дата створення: 18.11.1996
Адреса: вул. Богуна, 1, Червоноград, 

Львівська обл., 80105
Електронна адреса: sev@bis.net.ua
Тел/факс: (03249) 2�32�36
Ознака членства: працівники ВАТ "Калина" 

у Червонограді,  члени їхніх сімей 
та рекомендовані ними громадяни

Кількість членів: 531
Всього активів: 217,0
Кредитний портфель: 91,4
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 743
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче     180,0
# села та фермерства   6,0
# малого бізнесу  36,0
# соціальне  90,0
# житлове     48,0 

"Взаємопоміч" 
Дата створення: 17.04.1997
Адреса: вул. Шевченка, 18, Кременець, 

Тернопільська обл., 47003
Тел/факс: (03546) 2�23�24



"Вигода"
Дата створення: 14.06.1992
Адреса: вул. Народна, 8, Стрий, 

Львівська обл., 82400 
Електронна адреса: vygoda@telst.lv.ukrtel.net
Тел/факс: (03245) 5�10�86
Ознака членства: члени та симпатики 

Товариства "Просвіта"
Кількість членів: 5 237
Всього активів: 1 976,7
Кредитний портфель: 1 750,2
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 3 512
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче      516,2  
# села та фермерства    92,5
# малого бізнесу    365,0 
# соціальне      2 119,2
# житлове    110,8

"Відродження"
Дата створення: 16.12.1998
Адреса: вул. 22 Січня, 1, Копичинці, 

Тернопільська обл., 48260 
Електронна адреса: ksv@gus.tr.ukrtel.net
Тел/факс: (03557) 4�28�44
Ознака членства: мешканці Гусятинського району
Кількість членів: 606
Всього активів: 252,073
Кредитний портфель: 204,993
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 408
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче  226,0
# села та фермерства  35,0
# малого бізнесу  43,7
# соціальне      15,3

"Відродження"
Дата створення: 27.06.1996
Адреса: вул. С. Бандери, 19, 

Трускавець, Львівська область
Тел/факс: (03247) 6�88�38

"Гармонія"
Дата створення: 10.11.2000
Адреса:                вул. Габдрахманова, 3, Кіровоград, 25006 
Електронна адреса: garmonija@ua.fm
Тел/факс: (0522) 23�03�98
Ознака членства:                мешканці Кіровограда і області
Кількість членів: 157
Всього активів: 345,9
Кредитний портфель: 304,7
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 126
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче     28,2 
# села та фермерства   8,5 
# малого бізнесу  97,4 
# соціальне     16,3
# житлове     175,9

"Гільдія вуглекопів"
Дата створення: 16.06.1994
Адреса:          вул.  Хмельницького, 20�а,  Червоноград,  80100
Тел/факс: (03249) 9�74�99
Ознака членства: члени профспілок вугільників
Кількість членів: 242
Всього активів: 62,276
Кредитний портфель: 53,144
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 109
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче     78,394  
# села та фермерства   1,1
# малого бізнесу  4,2
# соціальне    3,115
# житлове     3,8

"Глобинська"
Дата створення: 11.08.1998
Адреса: вул. Леніна, 287, Глобине, 

Полтавська обл., 39000 
Електронна адреса: spilka@kremen.ukrtel.net, 

slsplql@kot.poltava.ua
Тел/факс: (05365) 2�15�07
Ознака членства: мешканці Глобинського району 
Кількість членів: 886
Всього активів: 1 286
Кредитний портфель: 1 111
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 536
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче     541  
# села та фермерства   708 
# малого бізнесу  227 

"Господар"
Дата створення: 08.08.2000
Адреса: вул. Фрунзе, 150, Макарів, Київська обл.
Електронна адреса: hospodar@koras.com.ua 
Тел/факс: (04478) 5�11�74

"Грицева калитка"
Дата створення: 20.09.2000
Адреса: пров. Фрунзе, 15, 

Гриців, Шепетівський р�н, 
Хмельницька обл., 30455

Тел/факс: (03840) 3�49�60

"Громада"
Дата створення: 05.03.1996
Адреса: вул. Робоча, 52, Херсон, 73001 
Електронна адреса: gromada@public.kherson.ua
Тел/факс: (0552) 24�40�48
Ознака членства: дрібні с/г товаровиробники,

мешканці Херсонської області
Кількість членів: 1 808
Всього активів: 1 483,521
Кредитний портфель: 1 453,085
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 861
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# села та фермерства                                                1 448,355 
# малого бізнесу                                                               22,45
# соціальне                                                                    603,872
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"Гусятинська"
Дата створення: 19.09.1997
Адреса: вул. Шевченка, 4, Гусятин, 

Тернопільська область, 48201 
Електронна адреса: gks@gus.tr.ukrtel.net
Тел/факс: (03557) 2�18�04
Ознака членства: мешканці Гусятинського району
Кількість членів: 795
Всього активів: 461,8
Кредитний портфель: 461,8
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 157
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче     11,2
# села та фермерства   59,3
# малого бізнесу  53,9   
# соціальне     8,9

"Дзвони"
Дата створення: 23.12.1997
Адреса: вул. Січових Стрільців, 38�А/3, Головпошта, 

а/с, 329, Івано�Франківськ, 76000
Тел/факс: (03422) 3�01�02 

"Дія"
Дата створення: 09.10.2001
Адреса: вул. Троїцька, 4�А, Мена, Чернігівська обл.,15600 
Тел/факс: (04644) 2�11�56 
Ознака членства: мешканці Менського району
Кількість членів: 249
Всього активів: 75,8
Кредитний портфель: 72,2
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 580
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче    24,5
# села та фермерства  33,5
# соціальне  3,2

"Добробут"
Дата створення: 21.09.1995
Адреса: пр�кт Театральний, 13, оф. 205, Донецьк, 83055 
Електронна адреса: cudobrobut@dongu.donetsk.ua
Тел/факс: (062) 304�56�30
Ознака членства: мешканці Донецька та області (після
перереєстрації — працівники і випускники Донецького
Національного університету  та члени їхніх сімей)
Кількість членів: 274
Всього активів: 259,9
Кредитний портфель: 241
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 104
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче      28  
# малого бізнесу     373,2 
# соціальне      95,9
# житлове      12

"Добродій"
Дата створення: 26.05.2000
Адреса: вул. Дворцова, 1, оф. 23, Брянка, 

Луганська обл., 94100
Тел/факс: (06443) 5�11�30 

"Довіра"
Дата створення: 18.07.2000
Адреса: вул. Пролетарська, 4, Новоайдар, 

Луганська обл., 93500 

Електронна адреса: elina@ndar.lg.ukrtel.net
Тел/факс: (06445) 9�29�98 
Кількість членів: 1 466
Всього активів: 729,831
Кредитний портфель: 681,542
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 1 408
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче     315,7  
# села та фермерства  200 
# малого бізнесу 85,9
# соціальне   193,7
# житлове    153,75

"Довіра"
Дата створення: 18.02.2002
Адреса: вул. Комсомольська, 52�А, оф. 33, 

Дніпропетровськ, 49000 
Електронна адреса: dovirasouz@ia.fm
Тел.: (0568) 45�30�87

"Довіра"
Дата створення: 18.06.1998
Адреса:                             вул. Радянська, 46, Магдалинівка,

Дніпропетровська обл., 51100
Тел/факс: (05611) 2�13�53

"Довіра"
Дата створення: 26. 01.1998
Адреса: вул. Кармелюка, 12, Золочів, Львівська обл., 80700
Тел/факс: (03265) 4�42�67

"Друге кредитне товариство"
Дата створення: 30.05.1997
Адреса: вул. Нєжинська, 52, Одеса, 65020
Електронна адреса: office@creditukraine.com
Веб�сторінка: www.creditukraine.com
Тел/факс: (0482) 34�88�00
Ознака членства: мешканці Одеської області
Кількість членів: 15 697
Всього активів: 5 033
Кредитний портфель: 4 797,7
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 8 009
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче      7 395
# соціальне     614  

"Допомога"
Дата створення: 12.06.2000
Адреса: вул.  Шевченка, 5, Бережани,  Тернопільська обл.  
Тел/факс: (03548) 2�45�49

"Егіда"
Дата створення: 18.05.1998
Адреса: вул. Гоголя, 27, оф. 6, Севастополь, 99001 
Тел/факс: (0692) 55�99�95, 45�58�70
Ознака членства: мешканці Севастополя
Кількість членів: 178
Всього активів: 679,418
Кредитний портфель: 662,065
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 77
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче     55,092
# села та фермерства   
# малого бізнесу   727,431
# соціальне       
# житлове      143,863
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"Едельвейс"
Дата створення: 20.01.1999
Адреса: вул. Шевченка, 60/2, Виноградів, 

Закарпатська обл., 90300 
Електронна адреса: edelvejs@vn.uz.ua
Тел/факс: (03143) 2�46�94 
Ознака членства: мешканці Виноградівського району
Кількість членів: 1 158
Всього активів: 823,936
Кредитний портфель: 575,175
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 554
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче    272,581
# села та фермерства   1,5
# малого бізнесу  68
# соціальне     7,4
# житлове  210

"Ефір"
Дата створення: 10.04.2001
Адреса: вул. І.Кудрі, 37, оф. 2, Київ, 01042
Електронна адреса: cu_efir@volia.com
Тел/факс: (044) 295�12�55; 294�79�75 
Ознака членства: працівники телебачення, 

радіо і преси Києва
Кількість членів: 403
Всього активів: 695
Кредитний портфель: 678
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 108
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче    143  
# села та фермерства   
# малого бізнесу     
# соціальне   79  

"Єднання"
Дата створення: 25.04.2000
Адреса: вул. Залізнична, 60, Львів, 79018
Електронна адреса: apav@polynet.lviv.ua
Тел/факс: (0322) 33�34�38

"Єдність", Херсонська обласна КС
Дата створення: 27.06.2000 
Адреса: вул. Комунарів, 14, Херсон, 71003
Електронна адреса: edinstvo@tlc.kherson.ua
Тел/факс: (0552) 22�40�00
Ознака членства: мешканці Херсонської області
Кількість членів: 822
Всього активів: 865,6
Кредитний портфель: 725,7
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 760
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче     112,9
# села та фермерства    243,5
# малого бізнесу  206,8
# соціальне     29,6
# житлове       42,8

"Єзуч"
Дата створення: 09.01.2003
Адреса: вул. Братів Радченків, 68, 

Конотоп, Сумська обл., 41615
Тел/факс: (05447) 4�24�31

"Жіноча взаємодопомога"
Дата створення: 19.02.1997
Адреса: бул. Юрьєва, 2, Харків, 61091
Тел/факс: (057) 700�41�98
Електронна адреса: creditunion_kh@mail.ru

"Захист"
Дата створення: 02. 04. 1993
Адреса: пр�кт Металургів, 36�А, Кривий Ріг, 50101, 

профспілка державних установ
Електронна адреса: 
Тел/факс: (0564) 74�71�94
Ознака членства: мешканці Кривого Рогу, 

члени профспілки працівників державних установ
Кількість членів: 681
Всього активів: 110,476
Кредитний портфель: 87,452
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 850
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче      151,015 
# соціальне    149

"Злагода"
Дата створення: 30.09.1997
Адреса: вул. Леніна, 120, оф. 15, Миколаїв, 54055
Тел/факс: (0512) 47�35�53

"Злет"
Дата створення: 07.02.1997
Адреса: вул. Б.Хмельницького, 25, Долина, 

Івано�Франківська обл., 77503
Електронна адреса: zlet@dl.if.ua
Тел/факс: (03477) 2�27�37

"Йван"
Дата створення: 26.02.1999
Адреса: вул. Чехова, 16/1, Хуст, Закарпатська обл., 90400
Електронна пошта: kcivan@khust.net
Тел/факс: (03142) 2�32�65 

Імені отця Івана Кульматицького
Дата створення: 19.02.1996 
Адреса:         вул. Козицького,  36, оф. 539, Вінниця, 21050 
Електронна адреса: cu@rc.vinnitsa.com
Тел/факс: (0432) 35�90�79
Ознака членства: мешканці Вінницької області
Кількість членів: 351
Всього активів: 108,8
Кредитний портфель: 
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 478
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче     444 
# села та фермерства 12
# малого бізнесу   3
# соціальне     19

"Казна"
Дата створення: 02.12.2003
Адреса: вул. Краснооктябрьська, 14, Алчевськ, 

Луганська обл., 94204
Тел/факс: (06442) 2�89�46
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"Каса взаємодопомоги"
Дата створення: 22.07.1994
Адреса: вул. Шевченка, 66, Полтава, 36039 
Електронна адреса: slspilka@kot.poltava.ua
Тел/факс: (0532) 50�07�41
Ознака членства: мешканці Полтавської області
Кількість членів: 2 241
Всього активів: 1 035,4
Кредитний портфель: 1 257,4
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 1 078
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче      1 325,4
# села та фермерства  519
# малого бізнесу  252,3
# соціальне     41,4

"Компаньйон"
Дата створення: 16.01.2003
Адреса:        вул. 50�річчя СРСР,  27�А/1,  Луганськ, 91001
Тел/факс: (06420) 54�75�19

"Корюківська"
Дата створення: 06.08.2001
Адреса: вул. Шевченка, 60, 

Корюківка, Чернігівська обл., 15300 
Тел/факс: (04657) 3�15�05
Ознака членства: мешканці Корюківського району 
Кількість членів: 242
Всього активів: 113,9
Кредитний портфель: 111,9
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 109
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче     22,3
# села та фермерства  33,5
# малого бізнесу 33,9
# соціальне 26
# житлове     6,3

"Косівська"
Дата створення: 07.08.1998
Адреса: вул. Незалежності, 51, 

Косів,  Ів.�Франківська обл., 78600 
Електронна адреса: krta@kosiv.if.ua
Тел./факс: (03478) 2�03�21
Ознака членства: мешканці Косівського району
Кількість членів: 617
Всього активів: 494,3
Кредитний портфель: 429,1
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 298
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче   250,3  
# села та фермерства  100,2 
# малого бізнесу   209,5
# соціальне   102,8
# житлове     84,7

"Кредит<Союз"
Дата створення: 19.08.1997 
Адреса:         вул. Дашкевича,  39, оф.  209,  

Черкаси, 18016
Електронна адреса: kredit@pub.nensi.net
Тел/факс: (0472) 32�19�37

Кількість членів: 990
Всього активів: 963,490
Кредитний портфель: 909,816
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 552
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче     374,343 
# села та фермерства 79,854
# малого бізнесу 603,374
# соціальне    242,429

"Кредитсталь"
Дата створення: 03.04.1999 
Адреса:                              вул. Лепорського, 13, Маріуполь,  
Донецька обл., 87505 
Тел/факс: (0629) 22�63�23
Ознака членства: робітники і пенсіонери ВАТ "Металургій�

ний комбінат "Азовсталь", члени первинної профспілкової
організації ВАТ  "МК "Азовсталь" профспілки металургів та

гірників України
Кількість членів: 4 596
Всього активів: 1 838,668
Кредитний портфель: 1 617,808
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 4 208
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче    2 472,4
# соціальне  995,259

"Кредит Чорнобиль"
Дата створення: 20.04.2000
Адреса: вул. Жовтнева, 1, Умань, 

Черкаська обл., 20300
Тел/факс: (04744) 5�31�31
Ознака членства: мешканці Умані
Кількість членів: 519
Всього активів: 389
Кредитний портфель: 315
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 404
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче   246 
# малого бізнесу   161  
# соціальне  175  

"Лідер"
Дата створення: 10.05.2000
Адреса: вул. Саксаганського, 39�Б,  

Київ, 01033
Електронна адреса: office@culeader.kiev.ua
Веб�сторінка: www.culeader.kiev.ua
Тел/факс: (044) 227�14�58 
Ознака членства: мешканці Києва та Київської області
Кількість членів: 13 007
Всього активів: 4 118,3
Кредитний портфель: 3 357
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 6 654
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче      7 616,9 
# соціальне     167,2

"Лугань<кредит"
Дата створення: 12.08.2002
Адреса: кв�л Шевченка,  62,  оф. 7,  Луганськ,  91011
Тел/факс: (0642) 55�22�28 
Електронна пошта: KSLugansk@ukr.net 
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"Львів"
Дата створення: 27.07.2000
Адреса: вул. Сербська, 1, Львів, 79008
Електронна адреса: spilka@bank.lviv.ua
Тел/факс: (0322) 72�06�91
Ознака членства: мешканці Львова та Львівської області
Кількість членів: 434
Всього активів: 408,9
Кредитний портфель: 398,4
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 274
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче      226 
# малого бізнесу    15 
# соціальне     23
# житлове      10

КС Львівської аграрної палати
Дата створення: 15.04.1999 
Адреса: вул. Валова, 31, Львів, 79008
Електронна адреса: agrochamber@is.lviv.ua
Тел/факс: (0322) 72�48�90
Ознака членства: мешканці Львівської області, 

члени Львівської аграрної палати
Кількість членів: 2 415
Всього активів: 110,3
Кредитний портфель: 95
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 95
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче    27,6 
# села та фермерства   169
# соціальне     10
# житлове   20

"Марківкакредитспілка"
Дата створення: 12.10.1998
Адреса: кв�л 50 років СРСР, 3, оф. 5, Марківка, 

Луганська обл., 92400
Електронна адреса:
Тел/факс: (06464) 9�17�71
Ознака членства: мешканці Луганської області
Кількість членів: 702
Всього активів: 292,7
Кредитний портфель: 188,3
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 417
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# села та фермерства  92,4 
# соціальне     275,7

"Меотида"
Дата створення: 24.04.2000
Адреса: вул. Пролетарська, 119, оф. 241, 

Приморськ, Запорізька обл.,72100 
Електронна адреса: meotida@ukr.net
Тел/факс: (06137) 4�08�45 
Ознака членства:
Кількість членів: 357
Всього активів: 795,944
Кредитний портфель: 744,923
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 457

"Металург"
Дата створення: 22.10.2001
Адреса: вул. Коксохімічна, 3, Дніпропетровськ, 49046
Тел/факс: (0562) 59�63�92

КС профспілок МВС України
Дата створення: 10.02.1998
Адреса: вул. Ярославів Вал, 18, оф. 203, Київ, 01034
Електронна адреса:
Тел/факс: (044) 229�18�56
Ознака членства: члени Київської міської організації 

профспілки атестованих працівників 
органів внутрішніх справ України

Кількість членів: 686
Всього активів: 436,9
Кредитний портфель: 407,8
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 372
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче     480
# села та фермерства   
# малого бізнесу     
# соціальне      217
# житлове    63

"Надія"
Дата створення: 11.02.1998
Адреса: вул. Шевченка, 8/22, 

Тлумач, Ів.�Франківська обл., 78000 
Тел/факс: (03479) 2�14�17
Ознака членства: мешканці Тлумацького району
Кількість членів: 1 073
Всього активів: 535
Кредитний портфель: 521
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 544
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче     31
# села та фермерства  149 
# малого бізнесу   199
# соціальне       115

"Надія"
Дата створення: 23.10.1997
Адреса: пл. Ринок, 16, Миколаїв, Львівська обл., 81600
Тел/факс: (03241) 3�18�02

"Народна воля"
Дата створення: 17.02.2000
Адреса: вул. Гетьмана Полуботька, 8�А, Чернігів, 14000
Електронна адреса: 1@123.com.ua
Тел/факс: (0462) 10�12�53
Ознака членства: мешканці Чернігова
Кількість членів: 2 548
Всього активів: 789,802
Кредитний портфель: 712,496
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 1639
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче   1 670,444
# малого бізнесу  335,587
# соціальне     121,315

"Народна каса"
Дата створення: 18.04.1995
Адреса: вул. 1 Травня, 147, 

Берислав, Херсонська обл., 74300
Тел/факс: (05546) 2�27�99

"Народна каса"
Дата створення: 06.01.1999
Адреса: вул.  Гіршмана,  3�Б,  оф. 5,  Харків, 61002
Тел/факс: (0572) 43 20 78 
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"Народна каса"
Дата створення: 18.10.2000
Адреса: вул. Островського, 6, IV пов., Шепетівка, 30400 
Електронна адреса: spilka@sh.km.ua
Тел/факс: (03840) 5�81�57
Ознака членства:                 мешканці Шепетівки  і району
Кількість членів: 560
Всього активів: 222,55
Кредитний портфель: 192,37
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 418
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче      419,48 
# малого бізнесу 34,65
# соціальне   12,4
# житлове     8,25

"Народна скарбниця"
Дата створення: 04.11.1996
Адреса: вул. Шевченка,  44, 

Борщів,  Тернопільська  обл., 48700 
Електронна адреса: zenek@ksbor.ssft.net
Тел/факс: (03541) 2�15�60

"Народний кредит"
Дата створення: 19.08.1994
Адреса: пр�кт Перемоги, 49/2,  Київ, 03057
Веб�сторінка: www.narodny�credit.kiev.ua
Тел/факс: (044) 456�58�23
Ознака членства: мешканці Києва та Київської області
Кількість членів: 2 000
Всього активів: 1 132,498
Кредитний портфель: 1 006,820
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 1 340
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче  3 846,656
# соціальне       19,876

"Народний кредит"
Дата створення: 14.12.2001
Адреса: вул. Горького, 10�А, 

Тростянець, Сумська обл., 42600 
Електронна адреса: chmutenko@sm.ukrtel.net
Тел/факс: (05458) 6�50�00
Кількість членів: 262
Всього активів: 91,275
Кредитний портфель: 88,746
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 189

"Нарцис"
Дата створення: 27.06.2001
Адреса: вул. Карпатської Січі, 40, оф. 9, Хуст, 

Закарпатська обл., 90400
Електронна адреса: narcis@khust.net   
Тел/факс: (03142) 2�10�46
Ознака членства: працівники АПК, члени їхніх сімей, 

мешканці Хустського району
Кількість членів: 214
Всього активів: 117,205
Кредитний портфель: 106,316
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 152
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче    86 
# малого бізнесу   25 
# соціальне   41

"Нафтогазкредит"
Дата створення: 14.08.1995
Адреса: вул. Незалежності, 67, оф. 19, 

Івано�Франківськ, 76008 
Тел./факс: (03422) 3�20�35

"Наша справа"
Дата створення: 23.08.2000
Адреса: вул. Садова, 4, Куп'янськ, Харківська обл., 63701
Електронна адреса: tgolovash@kharkov.ukrtel.net 
Тел/факс: (05742) 5 36 49
Ознака членства: 
Кількість членів: 418
Всього активів: 452,081
Кредитний портфель: 433,505
Кількість кредитів, наданих у 2002 році:
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче      38,167 
# села та фермерства   320,713
# малого бізнесу    90,377
# соціальне     129,179
# житлове  8,743

"Наша справа"
Дата створення: 16.02.1999
Адреса: вул. Калініна, 10, 

Світловодськ, Кіровоградська обл. 
Тел/факс: (05236) 2�17�35, 2�75�02

"Наші люди"
Дата створення: 20.07.2001
Адреса: вул. Стасюка, 14�А, Чернівці, 58029
Електронна адреса: nashi_ludy@utel.net.ua
Тел/факс: (0372) 58�40�04
Ознака членства: мешканці Чернівців

та Чернівецької області
Кількість членів: 125
Всього активів: 271,6
Кредитний портфель: 259
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 48
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче   94,5 
# села та фермерства  8,3
# малого бізнесу   21
# соціальне    1,4
# житлове   5,2

"Оберіг"
Дата створення: 30.07.2001
Адреса: вул. Грушевського, 12, оф. 207, 209, 

Малин, Житомирська обл., 11603 
Електронна адреса: oberig@ml.zt.ukrtel.net
Тел/факс: (04133) 5�18�40
Ознака членства: мешканці Житомирської області
Кількість членів: 512
Всього активів: 350
Кредитний портфель: 328,8
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 363
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче  127,1
# села та фермерства   8,7 
# малого бізнесу   85
# соціальне      70
# житлове       38
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"Оберіг"
Дата створення: 03.09.1993
Адреса: вул. Леніна,  96,  Світловодськ, 

Кіровоградська обл., 25000 
Електронна адреса: oberig@svetl.kw.ukrtel.net
Тел/факс: (05236) 2�38�19
Ознака членства: мешканці Кіровоградської області, 

члени громадської асоціації "Захист"
Кількість членів: 665
Всього активів: 506
Кредитний портфель: 438
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 73
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче     52,3 
# села та фермерства  195,2 
# малого бізнесу 72
# соціальне    62,6
# житлове      22

"Орізон"
Дата створення: 10.03.1999
Адреса: вул. Незалежності, 58, Підкамінь, 

Бродівський р�н, Львівська обл.,  80670
Електронна адреса: orizon@brody.lv.ukrtel.net
Тел/факс: (03266) 3�12�37

"Освіта"
Дата створення: 30.01.1996
Адреса: вул. Володимирська, 64, оф. 121�А, Київ 01033
Тел/факс: (044) 239�32�47

"Ощадність"
Дата створення: 18.07.1997
Адреса: пр�кт Грушевського, 46, оф. 205�207, 

Кам'янець�Подільський, 32300
Електронна адреса: kredyt@kp.km.ua
Тел/факс: (03849) 2�52�08
Ознака членства: мешканці Кам'янець�Подільського 

та Кам'янець�Подільського району
Кількість членів: 3 891
Всього активів: 1 080
Кредитний портфель: 960
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 2 833
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче    2 824  
# села та фермерства   332
# соціальне      166 

"Перше кредитне товариство"
Дата створення: 16.08.1995
Адреса: вул. Базарна, 104, Одеса, 65020
Електронна адреса: odessa@creditukraine.com
Тел/факс: (0482) 34�58�85
Ознака членства: 
Кількість членів: 4 187
Всього активів: 5303,7
Кредитний портфель: 4991,2
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 1498
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче 6 172,9   
# села та фермерства 13 
# малого бізнесу    68
# соціальне    4,1
# житлове      26,7

Перша Подільська 
фермерська кредитна спілка

Дата створення: 25.02.2003
Адреса: пр�кт Грушевського, 25, 

Кам'янець�Подільський, 32300
Тел/факс: (03849) 2 41 07

"Поміч", КC НаУКМА 
Дата створення: 20.05.1995
Адреса: вул. Г.Сковороди, 2, 

Київ, 04070 
Електронна адреса: pomich@ukma.kiev.ua
Тел/факс: (044) 416�79�41
Ознака членства: працівники та студенти НаУКМА
Кількість членів: 755
Всього активів: 181,588
Кредитний портфель: 
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 405
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче    208,92   
# села та фермерства   
# малого бізнесу     
# соціальне  133,582  
# житлове     14,02

"Підприємець"
Дата створення: 22.04.1999
Адреса: вул. 600�річчя, 66�А, 

Вінниця, 21027
Тел/факс: (0432) 52 34 46

"Придунав'я"
Дата створення: 04.02.1999
Адреса: пр�кт Суворова, 141�А, 

Ізмаїл, Одеська обл., 68611 
Електронна адреса: izmmisa@izmail.uptel.net
Тел/факс: (04841) 5 35 92
Ознака членства: мешканці Ізмаїльського та Кілійського

районів Одеської області
Кількість членів: 942
Всього активів: 478
Кредитний портфель: 436
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 773
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче   655 
# села та фермерства    262 
# малого бізнесу   22 
# соціальне    138
# житлове    13

"Пріоритет"
Дата створення: 30.10.2000
Адреса: готель "Мир", к.  201�203,  

вул.  Міцкевича,  32, 
Рівне, 33000 

Електронна адреса: prioritet_rivne@mail.ru
Тел/факс: (0362) 29�02�03
Ознака членства: мешканці Рівненської області
Кількість членів: 546
Всього активів: 95,518
Кредитний портфель: 76,218
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 466
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"Профі"
Дата створення: 25.01.2002
Адреса: вул. Плотинна,  9,  оф.  408,  

Сімферополь,  АР Крим, 95044
Електронна адреса: credo@utel.net.ua
Веб�сторінка: www.welcomecredo.com.ua
Тел/факс: (0652) 24�84�77
Ознака членства: підприємці та аграрії Криму
Кількість членів: 193
Всього активів: 468,849
Кредитний портфель: 448,237
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 110
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# села та фермерства 356,353 
# малого бізнесу 354,515

"Профіт<Центр"
Дата створення: 04.10.1999
Адреса: вул. Павлюченка, 22�А, Біла Церква, 

Київська обл., 09100 
Електронна адреса: ksprofit@i.com.ua
Тел/факс: (263) 9�42�32, (044) 551�68�51
Ознака членства: мешканці Київської області
Кількість членів: 1 048
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче  610  
# малого бізнесу 529  
# соціальне    16  

"Ресурс"
Дата створення: 27.11.1998
Адреса: вул. Залєська, 76, м�н Новомиколаївка, 

Сімферополь, АР Крим, 95044
Тел/факс: (0652) 44�37�37

"Самопоміч"
Дата створення: 31.12.1993
Адреса: вул. С.Бандери, 49, 

Чортків, Тернопільська обл., 48500 
Електронна адреса: сhks@spomich.te.ua
Тел/факс: (03552) 2�08�67
Ознака членства: мешканці Чортківського району
Кількість членів: 3 434
Всього активів: 1 082,6
Кредитний портфель: 1 022,2
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 1 581
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче   1 736,7  
# села та фермерства   37,5 
# малого бізнесу 236,3 
# соціальне     95,1

"Самопоміч"
Дата створення: 13.08.1998
Адреса: вул. Юридика, 2, Броди,  Львівська обл., 80600 
Електронна адреса: samopomich@brody.lv.ukrtel.net
Тел/факс: (03266) 2�52�77
Ознака членства: мешканці Бродівського району 

Львівської обл.

Кількість членів: 1 602
Всього активів: 699,2
Кредитний портфель: 702,3
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 1275
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче    18,1
# села та фермерства   322,1
# малого бізнесу   59,2
# соціальне      562,5

"Самопоміч"
Дата створення: 10.09.1996 
Адреса: вул. Галицька, 77, оф. 9, Бучач, 

Тернопільська обл., 48400 
Електронна адреса: ksbuch@bu.te.ua
Тел/факс: (03544) 2�11�29
Ознака членства: мешканці Бучацького та 

Монастириського районів 
Кількість членів: 1 090
Всього активів: 401,3

Кредитний портфель: 380,5
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 276
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче    155,5
# села та фермерства   199,7
# малого бізнесу    99,4
# соціальне       81,5

"Самопоміч"
Дата створення: 30.07.1998
Адреса: вул. О.Маковея, 4, 

Заліщики, Тернопільська обл., 48600 
Електронна адреса: maria@kszal.za.te.ua
Тел/факс: (03554) 2�30�80 
Ознака членства: мешканці Заліщицького району
Кількість членів: 1 559
Всього активів: 286,638
Кредитний портфель: 271,817
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 395
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче      12,35
# села та фермерства  89,81
# малого бізнесу  5
# соціальне     48,544
# житлове     5,6

"Самопоміч"
Дата створення: 31.01.1998
Адреса: вул. Гвардійська, 6, 

Козова, Тернопільська обл., 48600 
Електронна адреса: Roman@kskoz.ssft.net
Тел./факс: (0357) 2�26�09
Ознака членства: мешканці Козівського району
Кількість членів: 723
Всього активів: 256,792
Кредитний портфель: 252,921
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 259
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче    187,9
# села та фермерства  40,3 
# малого бізнесу   112,1
# соціальне     25,8
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"Самопоміч"
Дата створення: 20.03.2001
Адреса: вул.Незалежності, 85�А, 

Кіцмань, Чернівецька обл., 59300
Тел/факс: (03736) 2�17�86

"Самопоміч"
Дата створення: 10.03.1993
Адреса: вул. Преображенська, 4, 

Кіровоград, 25006 
Тел/факс: (0522) 24�65�11

"Самопоміч"
Дата створення: 05.12.1997
Адреса: а/с 1541, Калуш,  

Івано�Франківська обл., 77300
Тел/факс: (03472) 2�58�58

"Самопоміч"
Дата створення: 06.06.1994
Адреса: вул. Гетьмана Мазепи, 9, 

Івано�Франківськ, 76000
Тел/факс: (03422) 52�70�94

"Сватова<Лучка", 
Українська народна каса 

Дата створення: 31.12.1998
Адреса: майдан Злагоди, 1, 

Сватове, Луганська обл., 92600
Електронна адреса: kccl@svt.lg.ukrtel.net
Тел/факс: (06471) 3�10�00
Ознака членства: мешканці Сватівського району 
Кількість членів: 1 182
Всього активів: 1 059,3
Кредитний портфель: 954,8
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 631
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче     223,1
# села та фермерства 377,1  
# малого бізнесу 169,6 

"Світовид"
Дата створення: 28.08.1998
Адреса: пров. Піонерський, 3, Первомайськ, 

Миколаївська обл., 55200 
Електронна адреса: svitovid@visp.com.ua
Тел/факс: (05161) 5�58�00
Кількість членів: 871
Всього активів: 365,662
Кредитний портфель: 338,224
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 974
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче  404,029
# малого бізнесу  56,01 
# соціальне    213,34

"Сєвєродонецькрадіотехніка"
Дата створення: 21.11.1995
Адреса: вул. Маяковського, 13, 

Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400
Тел/факс: (06452) 9�83�91
Кількість членів: 1 334
Всього активів: 991,9
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 869
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче   812
# села та фермерства 48 
# малого бізнесу  9

"Скарбниця"
Дата створення: 05.11.1997
Адреса: вул. Івана Богуна, 9, Городенка,

Івано�Франківська обл., 78100 
Електронна адреса: scarb@il.if.ua
Тел/факс: (03430) 2�51�70
Ознака членства: мешканці Городенківського та 

Коломийського районів
Кількість членів: 538
Всього активів: 350,827
Кредитний портфель: 285,057
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 353
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче    40,013
# села та фермерства   325 
# малого бізнесу 75
# соціальне    92
# житлове      60 

"Скарбниця"
Дата створення: 19.03.2001
Адреса: вул. Федьковича, 12, 

Сторожинець, Чернівецька обл., 59000 
Електронна адреса: storkredit@cv.ukrtel.net
Тел/факс: (03735) 2�29�40
Ознака членства: мешканці Сторожинецького району
Кількість членів: 436
Всього активів: 228
Кредитний портфель: 223
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 205
Обсяги кредитування за видами (тис. грн.) у 2002 році:
# споживче    73
# села та фермерства   34  
# малого бізнесу  15
# соціальне    144
# житлове   46 

"Снятинська"
Дата створення: 16.07.2000
Адреса: вул. Лотоцького, 18, Снятин, 

Івано�Франківська обл., 78300
Електронна адреса: myron@snyatyn.if.ua 
Тел/факс: (03476) 2�37�90
Ознака членства: мешканці Снятинського району
Кількість членів: 204
Всього активів: 79,5
Кредитний портфель: 79
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 74
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"Скриня"
Дата створення: 06.03.2001
Адреса: вул. Чорновола, 4, 

Заставна, Чернівецька обл., 59400
Електронна пошта: konet@cv.ukrtel.net
Тел/факс: 03737) 2�10�03

"Слобідська"
Дата створення: 18.06.1996
Адреса: вул. Революції, 11, оф. 2, 

Харків, 61002
Електронна адреса: credunio@ic.kharkov.ua
Тел/факс: (0572) 47�81�43 

"Софія", 
КС інвалідів за зором

Дата створення: 26.03.1994
Адреса: а/с 7974, Львів, 79008 
Тел/факс: (0322) 79�72�08
Ознака членства: мешканці Львова — інваліди та члени 

їхніх родин, працівники системи УТОС
Кількість членів: 249
Всього активів: 29,284
Кредитний портфель: 29,087
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче    34,934
# малого бізнесу  1
# соціальне   8,705
# житлове   4,25 

"Спартак"
Дата створення: 27.03.1998
Адреса: вул. Замкова, 20, Рівне, 33028
Електронна адреса: spartak@ukrwest.net
Тел/факс: (0362) 26�74�07
Ознака членства: мешканці Рівненської області
Кількість членів: 491
Всього активів: 158,2
Кредитний портфель: 134,8
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 303
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче                                                                         274,4
#малого бізнесу                                                                  53,4  
# соціальне                                                                           15,3

"Станіславська"
Дата створення: 22.06.1998
Адреса: вул. Грушевського, 19, оф. 8, 

Івано�Франківськ, 76000
Електронна адреса: ksstanis@il.if.ua
Тел/факс: (03422) 2�79�97
Ознака членства: мешканці Івано�Франківської обл.
Кількість членів: 2 515
Всього активів: 1 100
Кредитний портфель: 1 064
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 1 739
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче    637
# села та фермерства  49 
# малого бізнесу  196
# соціальне   59
# житлове    39 

"Схід"
Дата створення: 03.07.1998
Адреса: вул. Кобзєва, 3, 

Донецьк, 83000
Тел/факс: (062) 305�38�52

"Сяйво Карпат"
Дата створення: 20.02.1998
Адреса: пл. Миру, 30, 

Мукачево, Закарпатська обл., 89600
Електронна адреса: carpatia@mk.uz.ua
Тел/факс: (03131) 2�25�45
Ознака членства: мешканці Закарпатської області
Кількість членів: 1 816
Всього активів: 802,720
Кредитний портфель: 705,109
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 733
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче    91,733
# села та фермерства  162,5 
# малого бізнесу  270,8
# соціальне    180,75

"Теребовля"
Дата створення: 20.05.1997
Адреса: вул. С.Наливайка, 8/2, Теребовля, 

Тернопільська обл., 48100 
Електронна адреса: vika@kster.sstf.net
Тел/факс: (03551) 2�29�46
Ознака членства: члени Товариства "Просвіта"
Кількість членів: 2 355
Всього активів: 526,738
Кредитний портфель: 487,302
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 836
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче   681,999
# села та фермерства 74,5
# малого бізнесу    28,3
# соціальне     62,34
# житлове    12,9 

"Товариство 
взаємного кредиту"

Дата створення: 04.05.1994
Адреса: вул. Володарського, 19, оф. 15, 

Севастополь, 99011 
Електронна адреса: tvk@sevsky.net
Тел/факс: (0692) 54�58�49
Ознака членства: мешканці Севастополя
Кількість членів: 595
Всього активів: 2 408
Кредитний портфель: 2 054,5
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 160

"Толока"
Дата створення: 28.07.1997
Адреса: пр�кт Леніна, 38, 

Харків, 61164
Електронна адреса: toloka@metax.kharkiv.com
Тел/факс: (0572) 32�21�84
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"Турбота"
Дата створення: 13.06.1996
Адреса: вул. Прорізна, 2, оф. 201, 

Київ, 01034 
Електронна адреса: turbota@nbi.com.ua
Тел/факс: (044) 228�79�09
Ознака членства: мешканці Києва 

та Київської області
Кількість членів: 3 008
Всього активів: 2 505,09
Кредитний портфель: 2 505,09
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 1 601
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче   2 222,39
# малого бізнесу 358,48 
# соціальне    286,48
# житлове     124,37

"Тур'я"
Дата створення: 04.08.1998
Адреса: вул. Червоноармійська, 10, ІІ пов., 

Перечин, Закарпатська обл., 89200
Тел/факс: (245) 2�13�73

"Україна"
Дата створення: 29.12.1999
Адреса: вул. Сумська, 73, оф. 130, 

Харків, 61000 
Електронна адреса: omni_point@tnss.kharkov.ua
Тел/факс: (0572) 47�03�50
Ознака членства: мешканці Харкова
Кількість членів: 321
Всього активів: 804,2
Кредитний портфель: 662,3
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 159
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче    172,3
# малого бізнесу   285,7 
# соціальне    91,1

"Успіх", 
Жіноча KC 

Дата створення: 29.12.2000
Адреса: вул. Артема, 45, 

Донецьк, 83086
Електронна адреса: postmaster@liga.donetsk.ua
Тел/факс: (062) 334�34�43
Ознака членства: мешканці Донецької області
Кількість членів: 72
Всього активів: 31,169
Кредитний портфель: 23,696
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 26
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче  38,19
# малого бізнесу   15,02 
# соціальне    8,16

"Фермери
Київщини"

Дата створення: 11.11.1996
Адреса: вул. Червоноармійська, 13, оф. 219, 

Київ, 01601
Електронна адреса: farmer@ukrpack.net
Тел/факс: (044) 235 27 08
Ознака членства: мешканці Київщини 

члени громадської 
організації — Асоціація фермерів 

та приватних 
землевласників Київської області

Кількість членів: 253
Всього активів: 310,8
Кредитний портфель: 309,5
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 53
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# села та фермерства  345,7  
# малого бізнесу    0,3
# соціальне  4

"Форт"
Дата створення: 28.11.1997
Адреса: пр�кт Оболонський, 10�А, оф. 38, 

Київ, 04210
Тел/факс: (044) 410�19�32
Ознака членства: мешканці Києва
Кількість членів: 635
Всього активів: 513,977
Кредитний портфель: 436,278
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 406
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче    501,74 
# села та фермерства   
# малого бізнесу  176,025 
# соціальне  83,095

"Харківська Каса 
Взаємодопомоги"

Дата створення: 21.04.1999
Адреса: пл. Конституції, 1, 

Палац Праці, під'їзд 6, VI пов., 
оф. 1�4, Харків, 61003 

Електронна адреса: itl710@online.kharkov.ua
Тел/факс: (0572) 20�65�37 
Ознака членства: мешканці 

Харківської області
Кількість членів: 9 716
Всього активів: 2 784,441
Кредитний портфель: 2 756,748
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 4 327
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче     6 136,26
# села та фермерства   41,3 
# малого бізнесу 320,124
# соціальне     185,062
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"Харківське обласне 
кредитне товариство"

Дата створення: 20.05.1997
Адреса: пл. Свободи, 5,  Держпром, під'їзд 4, оф. 60, 

Харків, 61022 
Електронна адреса: itl2036@online.kharkov.ua
Тел/факс: (0572) 45�50�29
Ознака членства: мешканці Харківської області
Кількість членів: 3 831
Всього активів: 1 815,086
Кредитний портфель: 1761,891
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 2 344
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче  2 375,748
# малого бізнесу 253,596

"Хлібодар"
Дата створення: 09.10.1998
Адреса: вул. Князя Острозького, 14�А, оф. 803, 

Тернопіль, 46001
Тел/факс: (03522) 43�25�10

"Хосен"
Дата створення: 29.02.1996
Адреса: вул. Берчені, 21, Ужгород, 88000
Електронна адреса: khosen@utel.net.ua
Тел/факс:                                                       (03122) 61�64�50 
Ознака членства:             мешканці Ужгородського району
Кількість членів: 1 774
Всього активів: 1 128,775
Кредитний портфель: 1 042,623
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 488
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче    120
# села та фермерства   324,5  
# малого бізнесу 659,705
# соціальне    250,8

"Центральна"
Дата створення: 18.11.1997
Адреса: вул. Криворізька, 1, Профком ВО "ПМЗ", 

Дніпропетровськ, 49000
Електронна адреса: cuc@cucentral.dp.ua
Тел/факс: (0562) 34�14�35 

"Чернігівська"
Дата створення: 14.09.1998
Адреса:                   вул. Шевченка,  105�А,  Чернігів, 14027 
Електронна адреса: credit_union@cu.relc.com
Тел/факс: (0462) 17�02�64
Ознака членства: члени обласної  Спілки жінок України 

та обласної спілки «Фермер» 

Кількість членів: 915
Всього активів: 485,151
Кредитний портфель: 445,797
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 516
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче    39,7
# села та фермерства  30,6  
# малого бізнесу   199,9
# соціальне    314,9

"Шанс"
Дата створення: 28.01.1998
Адреса: вул.  Незалежності України, 25, 

Львів�Брюховичі, 79491 
Електронна адреса: shans@mail.lviv.ua
Тел/факс: (0322) 98�26�98
Ознака членства: греко�католики
Кількість членів: 261
Всього активів: 121,454
Кредитний портфель: 94,720
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 120
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче    27,297
# села та фермерства  33  
# малого бізнесу   51,32
# соціальне    21,6

"Щедрість"
Дата створення: 08.08.1997
Адреса: вул. Будзиновського, 14, Мостиська, 

Львівська обл., 81300
Тел/факс: (03234) 4�34�26

"Юж<Кредит"
Дата створення: 06.02.2001
Адреса: вул. Дружби Народів, 23, оф. 90, 

Южноукраїнськ, 55000
Тел/факс: (05136) 2�56�00
Електронна адреса: ugcredit@unelnet.com 

"Юрт"
Дата створення: 22.12.1998
Адреса: вул. Луначарського, 13, Білогірськ, 

АР Крим, 97600
Електронна адреса: urt@bg.sf.ukrtel.net
Тел/факс: (06559) 9�61�88
Ознака членства: мешканці Білогірського району
Кількість членів: 298
Всього активів: 304,2
Кредитний портфель: 295
Кількість кредитів, наданих у 2002 році: 297
Обсяги кредитування за видами у 2002 році:
# споживче   81,5
# села та фермерства   173,9  
# малого бізнесу   244,5
# соціальне     27,2
# житлове     16,3 
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Серед управлінських функцій програми на
особливу увагу заслуговує можливість створе�
ння різних рівнів доступу для виконання пев�
них операцій окремими працівниками кредит�
ної спілки. Також, реалізована можливість уп�
равління дозволами на здійснення окремих ви�
дів діяльності в КС, а саме: залучення вкладів
на депозитні рахунки, взаємне кредитування
кредитних спілок і т.п.

Спеціальний інтегральний показник вико�
нання графіку платежів дозволяє вести кре�
дитну історію по кожному членові КС, врахо�
вуючи як відкриті договори, так і дисципліну
платежів по закритих договорах.

Автоматично обчислюється рівень прост�
роченої заборгованості по кредитах і розрахо�
вується сума необхідного резерву у відповід�
ності з критеріями, встановленими Державною
комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України.

Сьогодні  програму вже успішно використо�
вують більш ніж 100 КС, які у 2003 році за допо�
могою цього програмного забезпечення оброби�
ли більше 100 тисяч кредитів на суму майже 210
млн. грн. При цьому, підтримуються дані про 230
тис. членів, які мають заощаджень майже 95 млн.
грн. і 20 млн. грн. пайових внесків.

Програмне забезпечення "КС�Фінанси",
яке постійно оновлюється відповідно до пот�
реб кредитних спілок та з врахуванням вимог
законодавства України, дозволяє вивести ді�
яльність кредитних спілок на якісно вищий
технологічний рівень та суттєво підвищити її
ефективність, що надає можливість значно
покращити умови обслуговування членів кре�
дитних спілок.

О
дин з головних компонентів успішної діяль�
ності будь�якої кредитної спілки — автомати�
зація її аналітичного і бухгалтерського обліку.
Саме тому протягом останніх років НАКСУ
приділяє велику увагу створенню і розвитку

власного спеціалізованого програмного забезпечення для
кредитних спілок — "КС�Фінанси" (свідоцтво про держав�
ну реєстрацію виключної правомочності № 764 від16 бе�
резня 2001 року).

Програмний комплекс "КС�Фінанси" забезпечує повну
автоматизацію фінансового обліку внесків, кредитів, вкла�
дів на депозитні рахунки членів КС, а також автоматизацію
ведення бухгалтерського обліку. При цьому, за допомогою
програми можна скласти звіт до Державної комісії з регу�
лювання ринків фінансових послуг України.

Програму розроблено відповідно до Закону України
"Про кредитні спілки" та нормативно�правових актів Дер�
жавної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Ук�
раїни, що забезпечує необхідні умови для провадження ді�
яльності кредитної спілки з дотриманням вимог законо�
давства.

Програма підтримує локальну мережу (до 50 комп'юте�
рів на одну інсталяційну копію) та роботу відокремлених
підрозділів — філій і представництв — як в режимі on�line
(за наявності виділеної лінії), так і в режимі off line.

Основні функціональні можливості програми:
! широкий спектр кредитно�ощадних послуг, 
! нарахування процентів по кредитах та вкладах,
! розрахунки графіків кредитних та ощадних платежів,
! повідомлення про дати сплат,
! здійснення прогнозування, 
! генерація необхідних документів,
! ведення електронних карток членів кредитної спілки,
! здійснення розподілу на пайові внески,
! здійснення розрахунків з юридичними особами, 
! низка інших операцій.
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Наші ресурси 

"КС<Фінанси" —
програмне забезпечення для кредитівок 



С
еред багатьох інших напрямків ді�
яльності НАКСУ і поряд з друко�
ваним виданням — "Вісником
НАКСУ", Виконавча дирекція
Асоціації також супроводжує вла�

сне представництво в мережі Інтернет. Веб�
сторінка НАКСУ відкрита у березні 2000 року.
За час її існування вона досить часто змінюва�
лася: з'являлися нові розділи, зникали непот�
рібні і застарілі, але ідея сторінки залишалася
незмінною — донести оперативну інформацію
до кредитних спілок, висвітлити діяльність са�
мих кредитних спілок для широких кіл корис�
тувачів. З метою висвітлення основних подій
кредитно�кооперативного руху ведеться спеці�
альна колонка —  "Хроніка подій", яка містить
події, що відбувалися за певний період часу,
включаючи архів таких новин ще з початку
2000 року.  Для зручності постійних відвідува�
чів, яких сьогодні вже більше 3 000, також ве�
деться спеціальна колонка — "Нове на сайті".
До неї в хронологічному порядку заносяться
інформаційні повідомлення про всі оновлення
сайту.

На сайті НАКСУ можна ознайомитися з  роз�
ділами, присвяченими її інфраструктурі: власне
розділ НАКСУ, Об'єднаної кредитної спілки
НАКСУ, Навчально�методичого центру НАКСУ
та Інформаційно�консультаційної служби.  Ці роз�
діли містять основні документи перелічених орга�
нізацій та існують, в першу чергу,   для ознайомле�
ння як потенційних, так і дійсних членів НАКСУ
з можливостями співпраці.

Серед інтерактивних функцій сайту слід

зазначити "Форум" — окремий розділ, місце спілкування
всіх учасників руху кредитних спілок як в Україні, так і з�за
кордону. Система дозволяє, наприклад,  отримати пораду
колег, висловити свою думку або, зрештою, просто привіта�
ти із святом чи подією. 

Такий розділ, як "Все про кредитні спілки" стане у при�
годі як власне кредитним спілкам та спілчанам, так і сту�
дентам, журналістам, або просто людям небайдужим до
кредитних спілок та ідеї взаємної фінансової підтримки
громадян. Цей розділ, окрім реквізитів кредитних спілок —
членів НАКСУ і реквізитів Регіональних центрів кредитно�
го руху, містить також базу нормативних документів та такі
підрозділи — "Що таке кредитна спілка", "Як створити кре�
дитну спілку" та "Історичні аспекти кредитного руху". Об�
сяги інформації про історію розвитку руху від перших това�
риств взаємного кредиту на початку минулого сторіччя до
сучасних фінансових установ, якими є кредитні спілки, час�
то стає добрим підгрунтям для проведення досліджень, на�
укових робіт тощо в навчальних закладах як в Україні, так і
за кордоном. 

І все ж, Виконавча дирекція Асоціації не збирається зу�
пинятися на досягнутому. Так, зараз активно розробляється
як повністю оновлений дизайн та поліпшена структура, так
і багато нових розділів. Серед них, зокрема, спеціальний
Інтранет�сайт — внутрішній сайт для кредитних спілок�
членів НАКСУ і надання можливості кредитним спілкам
створювати свої власні веб�сторінки.

Отже, запрошуємо до нашого віртуального простору, а
також будемо вдячні за побажання, зауваження і коментарі
відносно веб�сторінки. Її адреса — 

htpp://unascu.org.ua.

Виконавча дирекція НАКСУ
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Наші ресурси 

Веб<сторінка
НАКСУ  —

ваш помічник 






