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Роздiл I. Загальнi положенпя

1. Наймепуванпя кредитноi спiлки та ii юрилична адреса

1 .1. Кредитна спirпса <Зараз> заснована згiдно рiшення установтIих зборiв (Протокол
N l вiд <28> квiтня 201l року), i дiс на пiдставi Конституцii Украiни, L{ивiльного кодексу
Украни, Господарського кодексу УкраiЪи, Закопiв УкраiЪи "Про фiнансовi послуги та
державне регулюв:шня ринкiв фiншrсових послуг", "Про кредитrri спiлки", iнших законiв
Украiпи та виданих вiдповiдно до них нормативно-правових aKTiB.

1.2. Найменування кред,rтноi спi.пlс,t:

украiЪською мовою повне: КРЕДИТНА СПlЛКА "ЗАРАЗ",
украiнською мовою скорочене: КС 'ЗАРАЗ',
англiйською мовою повне: CREDIT UNION "ZaRaZ",
англiйською мовою скорочеЕе: CU "ZaRaZ".

2. Мета створення i завдання кредrттпоi спiлки

2.1. Кредитrа спiлка "ЗАРАЗ" (далi - кредитна спiлка) засновшrа фiзи.пrими особап{и
Еа кооперативних засадах з метою задоволенЕя потреб ii .шенiв у взаемному кредиryваннi та
падшrнi фiпансових послуг за piD(yEoK об'еднаних грошових BHecKiB членiв кредитноi спiлки.

2.2. Завданllя кредитноi спiлки пол.гае у задоволеннi потреб iT членiв у взаемному
кредиryваннi, надаянi фiнансових послуг, здiйсненнi дiяльностi, вiдповiдно до cTaTTi 5 цього
Статуry,

3. Принципп дiяльпостi кредппrоi спiлки

3.1 . ,Щiяльнiсть кредитrrоi спiлки rрунтуеться на тчжих основних принципах:
1) лобровiльностi вступу та свобода виходу з цредишоi спiлки;
2) рiвноправностi .rленiв кредитноi спiлки;
3) самоврялlъшrня;
4) гласностi.

4. Юрплпчнпй статус кредптпоi спiлки

4.1. Кредитна спiлка е юридцною особою, мае самостiйний балаfiс, банкiвськi
рахунки, якi вiдкривае i використовуе згiдно iз законодalвством у саI\,rостiЙно обрших
бапкiвських уотановах, а тllкож може мати печатки та бланки, власну символiку.

4.2. Кредитна спiлка набувае статусу юридичноi особи з даrи ii державноi реестрацii
в порядку, визначеЕому Законом Украни <Про державну реестрацiю юрид{чних осiб,
фiзи.*rих осiб - пiдприемцiв та громадських формувань>.

4.3. Кредитна спiлка може умадати вiд свого iMeHi договори та iншi угоди, якi не
суперечать нормативно-прtlвовим aKTaJ\.{ та цьому Статуту, набувати майновi та немайновi
права, мати обов'язки, що випливalють iз законодавства УкраiЪи та укпадених кредитною
спiлкою угод, бупа позивачем i вiдповiдачем у судах, отрпмувати лiцензii вiдповiдrо до
зaкону.

4.4. Кредитна спirка може буш уlасником однiеi об'еднаноi кредитноi спiлки.
4.5. Кредитна спiлка не може бушr засновником, спiвзасновником або учасником

суб'екта (суб'ектiв) пiдприемницькоi дiяльпостi, KpiM мiсцевого кооперативного бшrку, як на
територii Украihи, так i за ii межами.

4.б. Кредитна спirл<а може буги засповником (учасником) юридичноi особи, що
здiйспюе збiр оброблення, зберiгання, захист та використllння iнформацii про юриди.шу або
фiзичну особу щодо виконi lня Еею кредитного правоIмву.
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4.7, Кредитна спiлка може бути.rленом об'еднань кредитних спiлок (асоцiацiй
кредитних спiлок) У випадкttх, передбачепих законодавством Украiни.

4.8. Кредитна спiлка дiс на ocHoBi самофiнансування, несе вiдповiдальнiсть за
наслiдкИ cBoei дiяльноСтi та виконання зобов'язань перед своiйи члена},lи, партIIерами,
держzвним та мiсцевими бюджетами.

4.9. Кредитна спiлка несе вiдповiдальнiсть
BapTocTi майна, яке ншrежить iй на правi власностi.

за своiми зобов'язаннями у межzж

5. Напрями дiяльностi кредитпоi спiлки

5.1. ДлЯ досягнеЕня мети та завдань, зrlзначених у пiдроздiлi 2 цього Статlту,
кредитна спirrка здiйснюе дiяльнiсть за насцrппими ндlрямаь{и:

- приймае встl,пнi та обов'язковi пайовi та iншi внески вiд членiв кредитноi спiлки,
нарzжовуе та виплачуе плаry (проценти), що розподi.rrяються на пайовi членськi внески.rленiв кредитноi спiлки;

- надае кредити cBoiM членам па 1шовах ix платностi, cTpoKoBocTi та забезпеченостi вготiвковiй та безготiвковiй формi, нараховус та отримуе проценти за кредитzlми, наданими
cBoiM членам. Отримувати кредити вiд iMeHi .шенiв крелитноi спiлки 

"о*у." ,*о*
фермерськi господарства та приватнi пiдприемства, якi знЬодяться у ix власностi. Розмiр
кредиту' наданого одномУ члену кредитноi спiлки, не може перевищувати 20 вiдсоткiв Bii
капiтаlry кредитноi спiлки;

. _ залучае Еа договiрних ylrtoBax внески (вклади) cBoik .шенiв на депозитнi рах},нки як
у готiвковiй, так i в безготiвковiй формi, Еараховуе та виплачуе плаry (процентиj ,u ur"an,(вклади), ulo знаходяться на депозитпих рахупках .urепiв кiедипrоi bnionr. Зобов'язанця
кредитвоi спirпси перед одним cBoiM членом не можуть 61ти бiльше 10 вiдсоткiв вiд
загальних зобов'язань кредитноi спйки;

. _ виступае пору!п,IтелеМ виконання tшеном кредитноi спiлки зобов'язань перед
третiми особами;

- У Разi 1^racTi в об'еднанiй кредитнiй спiлцi сrшачуе всryпнi, пайовi та iншi внески дооб'еднаноi кредитноi спiлки;
- розмiщуе тимчасово вiльнi кошти на депозитних рах}нках в установaж банкiв, якi

мшот_ь лiцензiю на право роботи з ВКJIаДalIr.lи громадян, об'еднанiй крелитнiй спiлцi, а також
придбавае державнi цiннi папери, перелiк 

"*"i ус.*оuоюеться Нацiона.llьною комiсiею, щоздiйснюе державне регулювarння у сферi ринкiв фiнансових послуг (далi - Уповноважений
державний орган), та паi кооперативних банкiв;

. 
- зaшrlае на договiрниХ у^{овах кредитИ банкiв, кредити об'еднаноi кредитноi спiлки,

кошти iнших установ та органiзацiй викJIюIшо дJIя надання кредитiв cBoiM .шенам, якщоiнше не встановлеЕо рiшенням Уповноваженого держzвного органу. Загальна сума
заrryчених коштiв, у тому числi кредитiв, не може перевищувати 50 вiдсоткiв BapTbcTi
загальних зобов'язань та капiталу кредитноi спiлки на момент зarлгIення;

- надае кредити iншим кредитним спiлкам, HaparxoBye та отримуе проценти за такими
кредитalми, якщо iнше не встllновлено рiшеннп,r Уповноваженого дерхавного оргtlну;

- вист}пае членом платiжних систем;

_ 
оплачур. за дорrIенням cBoix ч;lенiв BapTicTb ToBapiB, робiт i послуг у меж^х

наданих 1м кредитlв;
- провадить благодiйну дiяльнiсть за рахlнок коштiв спецiально створених дlя цього

фопдiв.
Провадження кредитною спiлкою iншоi дiяльностi, KpiM передбаченоi цим Статугом,

Ее допускаеться.

_ 5,2. Кредитна спiлка набувас стаryсу фiнансовоi установи пiсля внесенЕя
Уповноваженим держtlвним органом зtlпису про неi до вiдповiЬого Реестру фiнансовихycт,lнoB.



5.3. У разi якщо вiдповiдно до Законодавства УкраiЪи надання певних фiнансових:iослуг потребуе лiцензування, крецитна спiлка мае право Еа здiйснення rчп"* no"ry. nr,ц"riс.rя отримання вiдповiдних лiцензiй.

6. Ознака члецства у кредитнiй спiлцi

6,1, ознакою членства в кредитнiй спiлцi е членство у ВсеукраiЪськiй громадськiйорганiзацii "дльянс взаемодопомоги''.

Роздiл II. Управлiння кредитною спiлкою

7. Органи управлiння кредитноi спiлки

7,1, Органами управлiння кредитноi спiлки е зага,rьнi збори членiв кредитноi спiлки,,постережна рада, ревiзiйна комiсiя, правлiння та кредитниЙ *ойir"r. У 
"".rчдпу 

прийняття,i:,повiдного рiшення Уповноваженим державним органом, функцii органiв" управлiння:rТе_lИТНОi спiлки викону€ тимчасова адмiнiстрацiя, що призначасться i дiе згiдно зjJл._ОНОДаВСТВОМ.

Рiшепням загальнrх зборiв ч.пенiв
оргапи управлiння.

кредитноi спiлки можlть буги cTBopeHi й iншi

-r*л-лл1.,r. }.i:ч*' управлiннЯ або працiвниК кредитноi спйки не може брати ylacTb упIдотовцl та прийтrяттi рiшенпя щодо прийняття кредитною спiлкою бу!ь-якогЬзобов'язапня на ix користь.
7.3. Член органу управлiння або працiвник кредитноi спiлки не може брати y.racTb у

ЖТ.:1Т_::.,1?1ЙНятГi Рiшення 'u *ор""* у.r*о"" або пiдприсмства, в якому вони, ii(r.шзькl родич! аOо пцпри€мство, яким вони володiють. маоть дiловий iHTepec.
7,4, Член спостережноi ради, правлiння, кредитного KoMiTery або ревiзiйноi KoMicii

щедлшrоi спiлки не може укJIадати договори щодо надання цiй *р"д"i"и *]йiпрофесiйних
посlгуг фобiт), якщо загальнi збори членiв кредитноi.пi*, 

"е 
Ъчдчдуri nonip.in"oi ,.ол"E:r укладення такого договору.

8. Загальнi збори члепiв кредитноi спiлки

8,1. Вищим оргаЕом управлiння кредrтноi спirпси е загальнi збори ii членiв.
_ 8.2 

. 
Загальнi збори як вищий орган управлiння кредитноi Ъ"ЬЙ-rЬr" np*oпрш:iмати рiшенпя з будь-яких питань дiяльносii кредитrоi сrriлки, у ,оrу .,r.oi i з тих, щопереданi загмьними зборами до компетенцii спостережноi ралlz uOo rp*oirro.

8.3. .що виктпочноi компетенцii загальних збьрiв членiв кредиiноi спiлки належить:
1) затвердження Статуrу кредитноi спiлки, 

"i""er,r, до нього змiн i доповнень;2) обрання та вiдмикання членiв спостережноi ради та ревiзiйноi KoMicii;
3) затвердженНя рiчних результатiв дiяльностi кредитноi спiлки, звiтiв спостережно1р.ш, правлiнНя та кредитцОго K.MiTETY i висновкiВ lевiзiйноi *o"i.ii. рь"t звiт проpe.tyjlьтaти дiяльностi кредитноi .спiлки затверджуеться загаJIьними зборами лише зана-пнбgli висновку ревiзiйноi KoMicii;
4) прийняЁя рiшення про збiльшення пайового капiтаlry кредитноi спйки цrляхом

збirь_ шення розмiру обов'язкового пайового внеску або 
"r"""rn" додчr*оur" пайових

BEecKrB;

л_.__-. 
,) прийняття рiшення про порядок розподiлу доходу та покриття збиткiв кредитноiсlIlJIки;
6) затвердження положень про спостережпу раду, ревiзiйну комiсiю, правлiння тахредrтний KoMiTeT, а також про iншi органи управлiнrrя, створенi-за р;*еr,rrй з:гальнихзборiв шепiв кредитrоi спiлки;
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7) прийняття рiшеЕня про створення iнших органiв управлiння, KpiM спостережноi
ради, ревiзiйноi KoMicii, правлiння та кредитного KoMiTeTy;

8) прийнятгя рiшення про прилинення дiяльностi кредитноi спiлки.
8.4. Повiдомлення про скJIикalння чергових загаJIьних зборiв членiв кредитноi спiлки

повиннО буги зроблене не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до скликання зборiв iз
зiвначенням часу й мiсця ik проведення та порядку денного шляхом надсилzlння письмового
зilпрошення листом кожному члену кредитноi спiлки за мiсцем його проживання феестрацii)
або вручення такого письмового запрошеннJI особисто члену кредитноТ спiлки пiд пiдпис.
.Щнем здiйснеНня повiдомлеНня ввaDкаетьсЯ день надiсланяя запрошення поштою або день
вручення зilпрошення особисто члену кредитноi спiлки. .що запрошення лодаються
письмовий рiчний звiт про дiяльнiсть органiв управлiння кредитноi спiлки та'fi рiчний
фiнансовий звiт.

8.5. ПовiдомЛення прО скJIикаЕнЯ черговиХ загальниХ зборiв повинно бути
опублiковано не пiзнiше нiж за 30 калеЕдарних днiв до скJIикання зборiв у визначених
Уповноважений державний оргал засобах MacoBoi iнформацii, в яких публiкуються даяi про
.]ержавну ресстрацiю кредитноi спiлки.

8.6, Робоry зборiв органiзуе обрана збораrии Президiя, яку очолю€ голова зборiв, .Що
складу ПрезиДii входитЬ секретар, вiдповiдальний за ведення протоколу зборiв, яким
оформлюеться рiшення зtгttльних зборiв членiв кредитноi спiлки. Протокол пiдltисуеться
головою та секретарем зборiв та оформляеться не пiзнiше 3-х робочих днiв пiсля ix
проведення.

Вiдповiдальним за зберiгання протоколiв с голова правлiння кредитноi спiлки.
Протоколи е обов'язковими для зберiгання вiдповiдно до законодавства УкраiЪи. На вимоry
T чeHiB кредитноi спiлки iм видаються для ознайомлення протоколи за.альниi зборiв, а також
засвiдченi головою правлiння кредитноi спiлки витяги з протоколiв.

8.7. На загальних зборах може обиратись лiчильна комiсiя, вiдповiдальна за
пiдрахуъок голосiв. Органiзовус ii роботу та оголошус результати пiдрахункiв голосiв голова
-riчильноi KoMicii, який обираеться tIленаN.rи KoMicii простою бiльшiстю голосiв. Якщо така
комiсiя не створена за рiшенням зборiв, i'i функцii може виконувати Президiя зборiв.

8.8. Загальнi збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш
як 50 вiдсоткiв членiв кредитноi спiлки особисто або за дорученням (довiренiстю) iншим
членам кредитноi спiлки, виходячи з ix кiлькостi на день проведення загальних зборiв.

8.9. Рiшення зtгzlльних зборiв членiв кредитноi спiлки про лрипинення дiяльностi
r:рдитноi спiлки вважасться прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75
вiдсоткiв членiв кредитноi спiлки, присутнiх на загальних зборах. З iнших питань рiшення
приймаються простою бiльшiстю голосiв чrенiв кредитноi спiлки, присутнiх на загальних
зборах.

8.10. Голосування на загальних зборах вiдбуваеться за принципом - один tIлен
кредитноi спiлки, присутнiй на зборах, мас один голос. За рiшенням загальних зборiв,
голосування може бlти таемним або вiдкритим, бюлетенями або пrляхом пiднятгя рJт.

8.11. Зага,тьцi збори.rленiв кредитноi спiлки ск.,rrикаютъся спостережною радою не
рйше нiж один раз на рiц але не пiзнiше, нiж до 01 червня року, наступного за звiтним.

8.12. Позачерговi загальнi збори ч.ltенiв кредитноi спiлки скликzlються спос1ережною
радою кредитноi спiлки з власноi iнiцiативи у будь-якому випадку, якщо цього потребlтоть
iнтереси кредитiоi спiлки, а також на вимогу ревiзiйноi KoMicii uбо ne 

""rr- 
як 20 вiдсоткiв

'ленiв кредитноi спiлки, а тzжож за рiшенням Уповноваженого державного органу в
установленому порядку. Якщо протягом 20 календарних днiв iз дня отримання TaKoi
письмовоi вимоги спостережна рада кредитноi спiлки не виконас зазначену вимогу та не
зробить повiдомлення .IленаNI про скJIикання позачергових заг!цьних зборiв, ревiзiйна
комiсiя або члени кредитноi спiлки вправi ca,ri скJIикати позачерговi загальнi збЪри.

8.1з. Повiдомлення про позачерговi зага.ltьнi збори мас бути зроблено в строк,
встановлений у п. 8.5. цього Статlту. У разi скликання позачергових загальних зборiв разом



в повйомленЕям тшенaм падсилalються матерiarли, якi мtlють вiдношеннJI до причин
скJIик:lння тlлких зборiв.

9. Спостережна рада кредптноi спiлки

9.1. Спостережна рада представJIяе iнтереси членiв кредитноi спiлш,r в перiод мiж
загальнимИ зборами. Спостережна рада кредитноi спiлки пiдзвiтна загальним збораlv членiв
крдитноi спiлКи i в межаХ компетепцii, визначеноi ЗакОном УкраiЪи <Про кредитпi спiлки",
цдrл Статутом та Положепням про спостережну раду, коптролюе й регулюе дiяльнiсть
правлiння та кредитного KoMiTeTy.

9.2. Що компетенцii (права та обов'язки ) спостережноТ ради кредитноi спiлки
Еалежить:

1) затверлження положень про порядок надalншI посJryг членам кредитноi спiлки;
2) встановлення видiв та yNroB надання кредитною спiлкою фiнаясових послуг cBoiM

членап{;

3) затвердження рiшень кредитного комiтегу про наданЕя кредиту у випадках,
передбачених Статугом та вiдповiдними положепЕями кредитrrоi спiлки;

4) визначення порядку прийняття рiшень про придбання та продlDк маЙна кредитноi
спiлки, використання тимчасово вiльних копrтiв;

5) затвердження кошторису (бюлжету) та штатного розпису кредитноi спiлки;
6) затверлження положення про cTpyKTypHi пiдроздiли кредитноi спiлки;
7) прийняття рiшепня про утворенпя або лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй,

вiлцiлень), та затверджеЕня положень про TaKi вiдокремленi пiдlоздiли;
8) призначення та звiльнепня голови та членiв правлiння, .rленiв кредитЕого KoMiTeTy,

а також утворення в складi кредитноi спiлки струкгурного пiдроздiлу або визначення
oKpeMoi посадовоi особи дrrя проведешrя внутрiшнього аудиту (контро.тпо);

9) визначення квалiфiкацiйних вимог до .шенiв кредитного koMiTery, працiвникiв
крдитноi спiлки та заIryчених на договiрппх умовах експертiв згiдно з нормативно-
правовими актами УповновaDкеного держilвного оргalну;

l0) прийнятгя рiшення про вступ кредитноi спiлки до асоцiацiй кредитних спiлок
та/або об'еднано1 кредитноi спiлки i вихiд iз таких асоцiацiй таlабо об'еднаноi кредитпоi
спiшси;

11) затверджеНня положення про слlя<бу внутрiшнього аулиту (контролю) кредитноi
спiлки;

12) вирiшення питlu{ь про прийнятгя нових членiв до кредитноi спiлки та припинепня
членства у кредитнiй спiлцi;

13) прийнrтгя рiшення про делеryвшIЕя частиЕи налеr(них спостережнiй радi
повновa)кень дО компетенцii правлiння, KpiM тих, що вiднесеIri Статlтом кредитноi спirлtи до
вшкlпочноi компетенцii спостережноi ради;

14) прийнятгя рiшення про використанЕя капiтчlлу на покриття збиткiв кредитноi
спiлки В порядку, визначеномУ зalконодtлвством та рiшенням з:гальних зборiв ч,пенiв
крдитrrоi спiлки;

15) визначення розмiру винагороди Iшена[.l кредитного KoMiTery, що не е членiut{и
спостережноi ради або правлiння кредитноi спiлки, за роботу в кредип{ому koMiTeTi змежно
вй обсяry роботи та квмiфiкацii члена KoMiTeTy,

16) скликання загальних зборiв.шенiв кредитноi спiлки з дотримапням вiдповiдних
вшrлог пiдроздiлiв 8.4 - 8.12 Статугу кредитноi спiлки;

17) затвердження та конlроль виконання рiчного плану розвитку та прогрilм кредитноi
спiлки;

18) контроль викондlЕя коurторису кредитяоi спiлки;
19) визначення делегатiв на конференцii та iншi заходи об'€днапь кредитних спiлок та

iнших органiзацiй;
20) прийняття рiшень про списання неповернених кредитiв;

6



21) затверлження звiтiв правлiння та кредитного KoMiTeTy до загальних зборiв;
22) звiтування перед загальЕими зборами про результати дiяльяостi кредитноi спiлки;
23) прийнятгя рiшення про призЕачеЕня членом кредитного KoMiTery особи,

rповноваженоi на вчинення дiй вiд iмепi кредитноi спiлки в частинi пiдписання кред{тних
договорiв на пiдставi довiреностi, пiдписаноi головою правлiння кредитноi спiлки;

24) предстазнИцтво iHTepeciB та захист прав .rленiв кредитноi спiлки у перiод мiж
зaгальними зборами спiлкиl

. 25) забезпечення ефекгивностi дйльностi кредитноi спiлки згiдно рiшень загальних
зборiв спiлки та стацлних завдztнь кредитlоi спiлки;

26) розробка стратегii, спрямованоi на пiдвищення конкурентоспроможнос гi
h?едитrrоi спiлки;

27) здiйснення контролю за дiяльнiстю оргапiв управлiння кредитноi спiлки (KpiM
загальних зборiв та ревiзiйноi KoMicii).

за рiшенням зiгаJIьних зборiв членiв кредитноi спiлки на спостережну раду може
покJIадатисЯ виконанЕя окремих повновФкень та обов'язкiв, що належать до компетенцii
зaгальних зборiв членiв кредитноi спirп<и (KpiM тих повноважень, якi вiднесенi до виключноi
компетенцii загальнlтх .rленiв зборiв кредитноi спiлки).

спостережна рала вирiшуе й iншi питапrrя дiяльностi кредитноi спiлки, за винятком
тих, що нirлежать до виключноi компетенцii загальних зборiв членiв кредитноi спiлки.

Повноваження, передбаченi п.п. 1) -11), 13) п. 9.2. статгi 9 цього Статуту cTaHoBJUITb
викjlючну компетенцiю спостережноi ради та не можугь бути делегованi правлiнню
кредитноi спiлки.

спостережна рада може делеryвати правлiнню кредитноi спiлки повноваження
передбаченi пп.l2) 14) 15) п. 9.2. cTaTTi 9 цього Статугу та iншi повновzDкення що не
становлять викJIючну компетенцiю спостережноi ради.

9.3. Спостережна рада кредитноi спiлки обираеться зaгальними зборами .rленiв ,
кредитноi спiлки у кiлькiсному складi, що визначасться положенням про спостережну раду,
але Ее меЕш як п'ять осiб. Строк повноважень членiв спостережноi ради визначаеться
з:lгaulьними збора-п,rи членiв кредитноi спiлки, але вiп не може стtlновити бiльше нiж п'ять
poKiB. У разi неправомочностi загальних зборiв або неспроможностi обрати новий
спостережноi ради, старий скJIад виконус cBoi обов'язки до наступних загaUIьЕих
членiв кредитноi спiлки.

Члени спостережноi радИ працюють на громадських засадах та ними не можуть буги
особи, якi перебувають у трудових вiдносинах iз кредитною спiлкою.

9.4. органiзачiйною формою роботи спостережноi ради е засiдання, що скJIикаються
не рiдше одного рirзу на квартал. Позачерговi засiдання можуть скJIикатися за наполяганням
половини ч-пенiв спостережноi ради, а тiжож за зверненням правлiння кредитноi спiлки.

9.5. Спостережна рада пр.вомочна приймати рiшення, якщо на i'i засiданнi присутнi
бLцьш як половина ii членiв. Рiшенпя з будь-яких питань, що розглядаються, спостережною
радою приймаеться простою бiльшiстrо голосiв.

9.6. Рiшення спостережноi ради кредитноi спiлки оформляеться протоколом, який
пiдписуетьсЯ щонайменше головоЮ спостережноi ради не пiзнiше трьох робочих днiв пiсля
прведення засiдання. Протоколи е обов'язковими для зберiгання вiдповiдно до

склад
зборiв

законодчlвства Украihи. Вiдповiдальним
кредитноl спlлки.

за зберiгання протоколiв е голова правлiння

На вимоry членiв кредитноi спiлки iM видаються дrя ознайомлення протоколи, а
також засвiдченi головою правлiння кредитноi спiлки витяги з протоколiв.

9.7. Склад та порядок призначення, обрання (заrлiщення) ,rленiв спостережноi ради,
рзподiл обов'язкiв мiж ними, вимоги до ix освiти, досвiду роботи тощо визначzlються
Положенням про спостережну раду, яке затверджуеться загмьними збора-п,rи.

9.8. Спостережну раду кредитноi спiлки очолюс голова, який обираеться в порядку,
внзначеному в Положеннi про спостережну раду.



Голова спостережноi ради органiзуе робоry спостережноi ради кредитноi спiлки,
юловуе на iJ засiданнях та звiryе про робоry спостережноi ради на загальних зборах членiв
кредитноi спiлки.

Голова спостережноi ради кредитrrоi спi.lп<и несе персональну вiдповiда;rьнiсть за
вцконzлння покJIадених на спостережну раду завдань.

10. Правлiння кредитпо'f спiлкп

10.1. ПравлiннЯ кредитяоi спiлки е викон(вчим органом, який здiйснюе керiвництво
iT поточною дiяльнiстю i дiе вiд iMeнi спiлки. Правлiння скJIадаеться з осiб, якi знttходяться в
тудових вiдносинах iз кредитною спiлкою.

10.2. Правлiння вирiшуе Bci питання дiяльностi кредитпоi спiлки, KpiM тих, що
Еалежать до компетенцii загальних зборiв, спостережноi ради та кредитного KoMiTeTy.
спостережна рада може прийняти рiшення про делец.вання частини належних iй
повноважень до компетенцii правлiнпя, kpiM тих, що вiднесенi цим Стат}том до ii виключноi
компетенцii.

У разi делеryвання спостережною радою цих повновtDкень - Празлiння вирiшуе
питання про прийнятгя нових членiв до кредитноi спiлки та припинення rrленства укредитнiй спiлцi на пiдставi письмовоi змви особи, а також вирiшення пи.гань про
припиЕення членства у кредитнiй спiлцi у зв'язку зi смертю особи.

l0.3. Правлiння пiдзвiтне зiгальIlим зборам i спостережнiй радi кредитноi спiлки та
органiзуе виконllння ix рiшень. Правлiння дiе вiд iMeHi кредйтноi спiлки в межах,
передбачених Законом УкраЪи "Про кредитнi спiлки" i цим Статутом та Положенням про
правлiння,

10.4. Склад та порядок призначення (звiльнення) членiв правлiння, розподiл
обов'язкiв мiж ними, вимоги до ik освiти, досвiду роботи тощо 

""з"ч"йrо"" Положенням
пр правлiння, яке затверджусться з:гllльними зборами.

10.5. Роботою правлiння керуе голова правлiння, який призначаеться спостсрежною
ра,дою,

Голова правлiння кредитноi спiлки:
1) без доруrення предстЕlвJlя€ iнтереси кредитноi спiлки та дiе вiд i1 iMeHi;
2) представляе кредитну спiлку в iT вiдносинах iз державою, iншими юридиlшими та

фiзп.пrими особами;
3) укr^дае договори та вчиняе iншi правочини вiд iMeHi кредитноi спiлки, пiдписус

дор)пrеIIня на провадження дiй вiд iMeHi кредитlоi спiлки;
4) розпоряджасться майном кредитноi спiлки в порядку та в межах, визначеЕих

спостережноIо радою;
5) гоryс подaнЕя спостережнiй радi на призначення та звiльнення членiв правлiння

кред,rтноi спiлки, а також працiвник4 вiдповiдального за проведення фiнансового
vопiторингу, призначае на посади та звiльняе з посад праuiвникiв кредитноi спiлки,
засmсовуе до них заходИ заохочеЕнЯ та стягнення вiдповiдно до законодавства, вжива€
заходiв щодо пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв кредитноi спiлки;

6) вирiшуе iншi питання дiяльностi кредитноi спiлки вiдповiдно до цього Статуry та
законодавства УкраЪи.

l олова правлlння кредитноI спiлки с члеЕом кредитного KoMiTery за посадою,
голова правлiння кредитноi спiлки несе персональну вiдповiдальнiсть за виконаннJI

покJIадених на правлiння завдань.
Голова праэлiння та./або член правлiнrrя, уповновzDкений дiяти вiд iMeHi кредитноi

спi.lки рiшенням правлiнпя кредитноi спiлки, мають право брати у{асть у судових справчrх
вй iMeHi кредитноi спiлки в порядку Сall\,fОПРеДСТalВНицтва юридичноi особи (кредитноi
спi.lпо) без довiреностi.

11. Кредитний KoMiTeT кредитноi спiлки
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l1_1. Крсштяrr шlтст цсштвоП
тдiзацЬ цсшrвС дiшsсl

кре.щгd rоIiт€т п1ввача€тъfi спостерgrвою радою

Sщl glЪвЬ крещrяо-r cпiJm та спосI€рЕшй ралi i песе перел

ваriфiкачii члена KoMiTeTy.
При прийнятri рiшення про надання

пDвзЕачеЕо ImeItoM кредитного комlтету, такии

фаrrшшiсь rршгяоi дiяrьпостi,
l 1.2. Кре,щгd комiтсг првначаеься спостережною радою строком на 3 роки,

Порялок призЕачеЕЕя креддп{ою KoMiTeTy, строк повновФкень та порядок його

IiФ'ocTi вtrзЕачаетьсЯ *чйй Б"*тноi спiлкИ та ПЪложенням про кредитний KoMiTeT,

G Irтвердrryсгься загмьяими зборами,
l1.3. Членами кредитного KoMiTeTy можуrь бути T лени спосторежяоl рад,I, !шени

щ*.riш, Tu iпшi особи. Ч".;; *р.,ш*rоiо *orir"ry, що не е тшенtl^{и спостережноi ради

b-opа*ioo кред,rтноi спiлки, за роботу в кредитному KoMiTeTi може передбачатися

Ея2городарозмiрякоiвизначаетьсяспостережноюрадоюзалежновiдобсягУроботита

та пiдзвiтний загальЕим
ними вiдповiдальнiсть за

кредиту члену кредитноi спiлки, якого

член кредипIого KoMiTeTy пе може брати

vtracтb у прийняггi цього рiшеннЯ.
t i.+. До компетенцii кредитrrого KoMiTeTy належать:

l) розгляд .-" *"rrЁ*фдитпоi спiлки про надання кредитiв i прийнятгя рiшень iз

@( IIETдrb;
2) здiйснення контроJIю за якiстю кредитного портфеля;

Йрilп"rr"" iнших питань, пов'язаних з кредитною дiялънiстю, визначасться

положенЕJlм про кредитпий KoMiTeT,

12. Ревiзiйва комiсiя кредитпоi спiлкп

12.1. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю кредитноi спiлки здiйснФе

рвiзiйпа koMici". Ъ"uiзitнi комiсiя пiдзвйа й вiдповiдальна перед зЕгальними зборапlи

ч,ченiв кредитноi спiлки.
12.2.Ревiзiйнакомiсiяобираетьсязаг:lльнимизбораI\4ичленiвкредитноiспiлкиУ

складi не менше тьох осiб, якi працюють Еа громадсъких засадах, Строк повновахень

члепiв ревiзiйноi KoMicii uйчrч"r"." .--""""" Ъборами членiв кредитноi спiлки, але BiH

Ее може стlшовити бiльше нiж п'ятъ poKiB. Склад та порядок обрання (замiщення) члепiв

;"i;;;;i;Й розполiл обов'язкiв мiж ними, вимоги до освiти, досвiду роботи тощо

впзна"асться ПоложенЕям про ревiзiйну комiсiю,
--_ до складУ ревiзiйноi KoMicii не мо}ýДь входити Iшени спостережноi раДи'.правлшtrя'

.р"дпооiо koMiTery та особи, якi перебрають iз кредrrшою спiлкою у Трудових вlдносиIrах,--'-- 
lz.з. Члени ревiзiйноi KoMicii об"рчrоru на першомУ засiданнi толовУ та секреIаря

KoMicii. голова *ori"ii ,orro"j. ;;'ii;;й;"*, оргшriфе ii iобоry та звiтуе вiд iMeHi KoMiciT

офо ,-*"пrми зборами. ё"*р.rчр веде та зберiгае Bci протоколи та iншi докупленти про

результатiв фiнансово-господарськоi дiяльностi кредитноi спiлки

*ori"iaIo не рiдше одного разу на piK, Позаплановi перевiрки

aпоar"р"*ооi'ради або nu u""oiy не менш як 20 вiдсоткiв членiв

кредитно1 спiлки.
Ревiзiйна комiсiя доповiдае про результати проведених перевiрок загальним зборам

члеяiв кредитноi спiлки та спостережнiй ралi кредитноi спiлки,

12.5. На вимогу ревiзiйноi KoMicii iй надаються буль-якi матерiали, бухталтеry"::1

iншiдокУчленти'атакохпоясненняпосадовихосiбкредитноiспiлки.Ревiзiйнакомlсrявправl
au по.од*arrr"м iз спостережною радою заJIrrати на договiрних засадах до. пров€деяy

,r"pa"ipo* зовнiшнiх експертiв з ",слч 
осiб, якi не перебувають у трудових вlдносин:lх lз

кредитною спiлкою.

:iяпьнiсть KoMicii.
12.4. Перевiрки

проводяться ревiзiйною
првадяться за рiшенrrям



12.6. Ревiзiйна комiсiя складас висновок за рiчними звiтаrrли про результати
дiяльностi кредиrноi спiлки.

12.7. Ревiзiйна KoMicb може тимчасовО припинитИ повноважеЕня буль-якоi
посадовоi особи кредитноi спiлки в разi виявлення допущених нею порушень, що
загрож},ють фiнансовiй стабiльностi кредлтноi спiлки. За наявностi загрози iснуванню
кредитноi спiлки ревiзiйна комiсiя сшrикас позачерговi загальнi збори.

Роздiл III. Членство у кредитнiй спiлцi

13. Умови членства в кредитнiй спiлцi

13.1. Членами кредитноi спiлки мояqпь бути громадяни Украiни, iноземцi та особи
без громадянства, якi об'сднанi ознакою lIлеЕства в кредитнiй спiлцi, зазначенiй у cTarTi 6
цього Статуту, мalють повну цивiльну дiездатнiсть з урiIхуванням обмежень, передбачених
п.13.2. Статугу.

13.2. Не можуть буги прийнятi до кредитноi спiлки особи, якi за рiшенням суду
визнанi недiездатними або обмежено дiездатними, особи, якi вiдбуъають покараЕЕя у виглядi
позбавлення волi, а також особи, що мшоть ЕепогашенУ судимiсть за корисливi злочини.

13.3. Змiна ознак, зазначених у статгi б цього Статугу, не тягне за собою припиненшI
членства у крелитнiй спiлчi.

14. Умовп i порядок вступу до кредитноi спiлки. Порядок сплати всryппих та
обов'язкових пайових BHecKiB

14.1. Прийнятгя до кредитноi спiлки провадиться на пiдставi письмовоi заяви особи
за рiшенням спостережноi ради кредитноi спiлки, якщо таке право не делеговане
спостережною радою правлiнню кредитноi спiлки.

14.2. Особа стае членом кредитноi спiлки за умови:
l ) вiдповiдностi означi членства;
2) подання заяви про вступ до кредитноi спiлки;
3) рiшення спостережноi ради або правлiння (у разi делегування йому цього

повноваження) про прийом особи до кредитноi спiлки;
4) сплати вступного та обов'язкового пайового BHecKiB, що пiдтверджуеться

вiдповiдними док)ментд,rи.
14.3. Сплата вступного та обов'язкового пайового BHecKiB здiйснюсться лише пiсля

прийняття спостережною радою або правлiнням (у разi делегування йому цього
повноваження) позитивного рiшення про прийом до кредитноi спiлки. В першу чергу
сплачуеться вступний внесок. У разi, коли вступний та обов'язковий пайовий внески
сплачено у рiзнi днi, першим днем Iшенства ввЕDкаеться день сцлати обов'язкового пйового
внеску в повному обсязi,

14.4. Вступнi та обов'язковi пайовi внески можуть здiйснюватися виключно
грошовими коштall\,Iи як готiвкою, так i в безготiвковому виглядi. Розмiр та порядок сплати
вступниХ та обов'язковиХ пайовиХ BHecKiB встановлюсться за рiшенням загальних зборiв.

14.5. Заява особи про вступ до кредитноi спiлки складаеться письмово за формою,
встilновленою спостережною радою, та мае бlти розгJUIн}тою спостережною радою, якщо
тaже прzlво не делеговане спостережною радою правлiнню кредитноi спiлки, на найближчому
пiсля подання заяви засiданнi.

15. Права члепiв кредитноi спiлки

15. l . Члени кредитноi спiлки мtlють право:
l) брати участь в 1тrравлiннi справами кредитноi спiлки, обирати та бути обраними

до iT органiв управлiння;

10



2) вносити пропозицii на розгляд органiв управлiння кредитноi спi.tки;
3) олержувати вiд кредитноТ спiлки кредити та користуватися iншими послугами, якi

надаються tIленам кредитноi спiлки вiдповiдно до цього Статугу;
4) одержувати iнформацiю про дiяльнiсlъ кредитноi спiлки, ознайомлюватися з

рiчними балансами, фiнансовими звiтами. протоколt!ми засiдань органiв улравлiнrrя
кредитноi спiлки та iншими докрлентilл,rи щодо дiяльностi кредитноi спiлки;

5) одержувати дохiд на свiй пйовий внесок,
зalгальн их зборiв кредитноi спiлки;

6) вийти з членiв кредитноi спiлки в порядку,

якщо iнше не передбачено рiшенням

передбаченому Законом Украiни "Про
кредитнi спiлки" та цим Статугом.

15.2. Члени кредитноi спiлки можугь мати iншi прав4 що Ее суперечать та
передбаченi чинЕим законодавством Украihи, статутом та iншими :жт:tми кредитноi спiлки.

б. Обов'язки члепiв кредитпоi спiлки

16.1. Члени кредитноi спiлки зобов'язанi:
l) додержуватися цього Статугу, Положень та iнших акгiв кредитноi спiлки,

виконрати рiшення iI органiв управлiння;
2) брати участь у формуваннi майна кредитноi спiлки, зокрема, сплачувати у

грошовiй формi вступнi, обов'язковi пайовi та iншi внески у розмiрах, стоки та в поряду,
що визначенi рiшенн-ли загальних зборiв кредитноi спiлки;

3) не розголошрати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть
кредитноi спiлки;

4) ,чотримуватись ylr{oв договорiв, укладених з кредитною спiлкою;
5) не розповсюджувати iпформацiю про кредитну спiлку, що може завдiяти iмiджу

та репутацii кредитноi спiлки
Члени кредитIоi спiлки виконують тzжож iншi обов'язки, передбаченi

з:lкоЕодавством Украihи, цим Статугом та iЕшими tlктalми кредитноi спiлки

17. Порядок прцпинення членства в кредитнiй спiлцi

17.1. Припинення tIленства в кредитнiй спiлцi може вiдбуватись у випадках:
1) cMepTi особи - члена кредитноi спiлки;
2) виключення члена кредитноi спiлки;
3) добровiльного вихо.ry з членiв кредитноi спiлки,
l7.2. Рiшення про припинення Iшецства в разi cMepTi члена кредитноi спiлки

приймаеться спостережЕою радою або правлiнням (у разi делеryванЕя йому цього
повноваження) на пiдставi свiдоцтва про смерть, рiшення суду про визнання громадянина
померлим, що вступило в з{lконну силу, отрим lнmл повiдомлення про смерть. Членство
припиЕяеться з дня прийнятгя рiшення про припинення членства.

17.З. Член кредитноi спiлки може бути вик.тпочений з числа iT членiв у разi
порушення ним цього Статуту. Рiшення про виключення члена в разi порушення ним
CTaTyry приймаеться спостережцою радою за под{lннJIм правлiння фiшення М 8 порядку
денного протоколу Л! 1 зага;rьних зборiв членiв кредитноi спiлки вiд 31 травня 2013 року).

17.4. Кожdн член кредитноi спiлки мас право в буль-який час вийти з кредитноi
спiлки за власним бажанням. .Щля цього BiH повипен подати письмову заяву про
добровiльний вихiд з кредитноi спiлки до спостережяоi ради або правлiння (у разi
делегування йому цього повноваження). Спостережна рада або правлiння (у разi делегрtшня
йомУ цього повноваження) на найближчому засiдfirнi повинна розгJuIнуги зФIву члена спiлки
та прийняти рiшення про припиненЕя його члепства.

17.5. ,.Щнем припинення !Iленства у кредитнiй спiлцi вважаеться деЕь прийнятгя
спостережною радою кредитноi спiлки або правлiнням кредитноi спiлки (у разi делеграння
йом5, спостережною радою цього повЕов:Dкення) вiдповiдного рiшення.
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17.б, У разi припинеIlшI членства фiзичноi особи у кредитнiй спiлцi всryпний внесок
iii не повертаеться. Повернення обов'язкового пайового внеску фiзичною особою можJIиве
лише у разi припинення iT .rленства в кредитнiй спiлцi.

17.7. Повернення обов'язкового пайового та iнших BHecKiB, KpiM всryпного внеску,
провадиться в порядку, передбаченому цим Статутом та вiдповiдними положеянями
КРеДИТНОi Спiлки, але не пiзнilпе нiж через один мiсяць пiсля прийнятrя зtгальними збора}{и,
спостережною радою або правлiння (у разi лелегування йому цього повноваження),
вiдповiдного рiшення. Повернення BHecKiB (вкладiв) ч;lена кредитноi спiлш.r на депозитнi
рахунки провадиться за взаемною згодою cTopiH або не пiзнiше строку, передбаченого
вiдповiдним договором.

Роздiл IV. Економiчнi засадц дiяльностi кредитпоi спiлки

18..Щясерела надход?кеппя i порядок використання коштiв та та iншого майна
кредитноi спiлки

18.1 . Кошти та iнше майно (лалi - мйно) кредитноi спiлки формуеться за рахунок:
1) вступних, обов'язкових пайових та iнших BHecKiB члецiв кредитноi спiлки (KpiM

BHecKiB (вкладiв) членiв кредитноi спiлки на депозитнi рахунки);
2) плати за надання cBoiM членам кредитiв та iнших послуг, а також доходiв вiд

провадження iпших видiв cTaryTHoi дiяльностi;
3) лоходiв вiд придбаних кредитною спiлкою державних цiнних паперiв;
4) грошових та iнших майнових пожертвувань, благодiйних BHecKiB, грантiв,

безопдатноi технiчноi допомоги як юридиtIних, так i фiзичних осiб, у тому числi iноземних;
5) iнших надходжень, не заборонених законодавством.
18.2. Мйно кредитноi спiлки е iJ власнiстю. Кредитна спiлка володiе, користусться . \

та розпоряджасться належним iй майном вйповiдно до з:кону та цього Статугу.

19. Порядок формуваппя та викориgгапЕя капiталу, резервiв та iнших фондiв,
утворюваних кредитною спiлкою

19.1 . Капiта:r кредитноi спiлки скJIадаетъся з пайового, резервного та додаткового
капiталiв, а також зzUIишку нерозполiленого доходу кредитноi спiлки i не може бути меншим
10 вiдсоткiв вiд суrии ii зага:lьних зобов'язань.

19.2. Пайовий катriтал кредитноi спiлки формуеться за рах}цок обов'язкових та
додаткових пайових tIленських впескiв членiв кредитноi спiлки.

19.3. Резервний капiтал, призначений для вiдшкодування можливих збиткiв кредитноi
спiлки, якi не можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, забезпечення
платоспроможностi кредитноi спiлки та захисry заощаджень iJ членiв.

19.4. Резервний капiтм кредитноi спiлки формуеться за рахуЕок:
l) вступних BHecKiB чтlенiв кредитноi спilп<и;
2) частини доходiв кредитноi спiлки до моменту досягнення ним не менш як 15

вiдсоткiв вiд суми активiв, зважених на ризик кредитноi спiлки;
3) ч;lенських BHecKiB в резервний капiтал. Рiшенням загальних зборiв може буги

встановлена обов'язковiсть унесення Bciмa членаI\.lи кредитноi спiлки з визначеною
перiодичнiстю певноi суми 1шенського внеску до резервного капiталу.

При лiквiдацii спiлки залишок коrrггiв резервного капiталу зар{rховуеться до ,Щержавного
бюджету УкраrЪи.

19.5. ,Щодатковий капiтал кредитrrоi спiлки формуеться за рах)ъок цiльових BHecKiB
членiв кредитноi спirп<и, благодiйних BHecKiB фiзичних та юридичних осiб, безоплатно
отриманого майна i необоротних засобiв.
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Рiшенням зtгаJIьних зборiв може б}"п.l встацовлена обов'язковiсть унесення BciMaчленчlNtи кредитноi спiлки з визначеЕою перiодичнiстю певноi срtи цiльовогЬ внеску членiвкредитноi спiлки в додатковий капiтал.

._ 
19,6, Рiшення про використання каrriтаrrу на покриття збиткiв кредитноi спiлкиприймаеться спостережною радою кредитноi спiлки в порядку, визначеному зtконодавством

та рiшенням ззгмьцих зборiв .rленiв кредитноi спiлки.

л-,--.|?-7.З 
метою покриття передбачуваних збижiв вiд неповернення кредитiв кредитноюспlлкою за рахунок частини доходiв кредитноi спiлки формуеr"", р"Ъ"р" .Ъб"..r".r""п,покриття втрат вiд неповернених позичок. Порядок борфuu"п" й J;;;;;r;rя резервузабезпечення покриl-гя втрат визЕачаеться нормативно-прiвовими актами УповновiDкеного

державного оргitну.
l9.8. В кредитНiй спiлцi за рiшенням загальних зборiв можуть створюватися благодiйнi

9:ч1, 1о"о",поi спiлки, 
"ор"доп формування та використ.lння яких, встановлюетьсявlдповlдними положеннями кредитноi спiлки, якi затверджусться спостережною радоюкредитноi спiлки.

Кредитна спiлка також створюс iншi резерви та фонди вiдповiдно до нормативно-правових алсгiв Уповноваженого державного ор.а"у, цuъго Статуту та рiшень зtгмьпихзборiв кредитноi спiлки. Положення npo фо,rд", 
" 

"ni "r"орю.*"" u 'орaлrrrlЯ 
arrИчiзатверджуються спостережною радою кредицIоi спiлки.

20. Осцовпi права кредптноi спiлки у сферi економiчноi дiяльностi

кредитна спiлка мас право самостiйно встановлювати:

. l) розмiр плати (процентiв), яка при HapaxyBaHHi (виплатi) розподiляеться на користьчленiв кредитноi спiлки на пайовi *.rr.uni unecnrberri" пр.дrrпоi 
"nioil 

,u 
- 

,,ui*ouyuru""на внескИ (вшади), що знllходяться на депозитних рzlх}нкaж ч;rенiв кредитноi спiлки;
л_,__,л_л?) 

розмiр плати (процентiв) .u *орr.rу"Йrя кредитtшfи, що надаються кредитноюспlлкою;
З) цiни (тарифи) на послуги, що надаються кредитною спiлкою;
4) види каедитiв, що надаються uредrrпою спiлкою, уI\{ови надання та строкиповернення кредитiв;

У разi лiквiдацii кредитноi спiлки залишок
!ержавного бюджету УкраiЪи.

5) способи забезпечення кредитних
погашення кредитiв.

додаткового капiтатrу зарiжовусться до

зобов'язань, вимоги щодо забезпечення

21. Порядок i умови надання кредитiв члепам кредитпоi спiлки

21.1. Кредитна спiлка надае кредити лише cBoiM tlленам на умовах та на строк,визначенi вiдповiдним положенням кредитноi спiлки, яке затверджене спостережною радою,на пiдставi заяви tIлена кредитноi спiлки за рiшенням кредитного KoMiTeTy.21.2. Заява про надання кредиту скrrадчiru"я Iшеном кредитrоi спiлки завстановленою формою i повинна мiстити данi про мету отимtlння кредиry, йогозабезпечення, сlрок та джерела його повернення.
21.3. При прийнятгi кредитним KoMiTeToM рiшення лро наданЕя кредиту. мiжкредитною спiлкою та позичaUIьником укJIадасться кредитний логовiр, в якому 

""anur*oru""clpoк та р{ови поверненпя кредиту.
21,4, Bci члени органiв управлiння кредитноi спiлки та iT працiвники, якщо вони ечленаI4И кредитноi спiлки, отримУють кредити на уп{овах, що дiютi для Bcix iнших членiвкредитноi спiлки.

22. Порядок розподiлу доходiв кредитноi спiлки
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. 22,1, Нерозподiлений дохiд, що з:lлиша€ться у розпорядженнi кредитноi спiлки запйсупtкшrи фiнапсового року, розподiляеться за рiшенням зzгальних зборiв, у тому числiмiж членами кредитноi спiлки пропорцiйно розмiру i" пайових 
""""*iu у Ъr.ri"дi вiдсоткiв(ПРОЦеНТiВ). ПРИ цьому в першу ,"р.у 

"ijбуuч"rься необхiдне no.rouran* KaTriTa.Ty та
резервiв.

22.2. Розподiл доходiв кредитноi спiлки протягом року вiдбуваеться в порядку
розподiлУ доходiВ та покриття збиткiв, ,чru.рд*"rо"у рiшенням au.-unr* зборiв членiвкредитноi спiлки.

23. Порядок покрпття збиткiв кредитноТ спiлки

_ 2з,l, Збитки кредитноi спiлки покриваються у порядку, що визначаеться загаJIьнимизборами кредитноi спiлки_ 
_ 
вiдповiдно до Закону vкраiъй--Про ;"д;;;i спiлки'' танормативно-правових aKTiB УповновaDкеного державного орг:lну.

24. Конфiдепцiйпiсть

24.1. Кредитrrа спiлка та ifr посадовi особи зобов'язанi зберiгати таемницю щодоpaxyHKiB, BHecKiB та iнших фiнансових операчiй, здiйснених rIленаJ\,Iи кредитно.i спiлки.
24.2. обмеження стосовно о,гриманЕя вiд кредитноi спiлки iнформацii, передбаченi

]:,2O:,1:_1""I 
С::*У, Не поширюються на працiвн"*i" ynounoru*."o- 

^"рi*".го 
органу,як1 дrють в межах повновФкень, наданих Законом Украihи <Про фiнансовi послуги та

державне регулювtlнЕя ринкiв фiнансових послуг), а також на центральний орган виконавчоi
9Ч', щО реалiзуе держ.lвнУ полiтикУ у сферi запобiгання ,u проriдii легалiзацii(вlдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню ,"рорr.rу ,u
фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення, у випадках, визначених Законом , 'Украiни <Про запобiгання та протидiю легалiзацii (вiiмиванню) 

' 
дйдь, 

--оо"р*чпr*

злочинниМ шJUtхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванпa роaпо"a.д*ення зброiмасового зЕищення).
24.3. .Щовiдки видаються особисто членаIv кредитноi спiлки (ж представникам) лише

щодо ik paxl'KiB, BHecKiB та iнших фiнансових операцiй за вiдпоriдною au"uo., а такоrксудаJ\{, органаJ\{ прокурат}ри, служби безпеки, органам Нацiональноi полiцii, iншимправоохороннИм органаМ та оргzlнаN,t доходiВ i зборiВ та оргtlнalJ\l державноi фiскаllьноiслужби У випадках та в порядку, передбачених з*о"оr.
24,4. У разi cMepTi tIлена кредитноi спiлки довiдки про його внески та рах}ткивидаються спадкоемцям, HoTapiycaM та консульським yc'al'o.al}t iноземних держtlв, упровадженнi яких знrrходятБся справи про сп4цщину.

25. Порядок звiтностi та здiйспепня контролю за дiяльнiстю органiв управлiння
кредитпоi спiлки

25.1. Кредитна спiлка зобов'язана вести оперативний i бухгалтерський облiк
результатiв cBoei дiяльностi, статистичну та iншу звiтнiсть вiдповiдно до a*о"од*aruuУкраiнита поцавати iT в установленому порядку та обсязi uiдпоuiдu"м д"р*l"rrп"'ор.*ч*.25.2. Кре'дитна спiлка подае Уповнов,oкеному державному органу фiншrсовузвiтнiсть та iншi звiтнi данi в обсягах, формах та у стоки, встановленi Уповноваженим
держЕlвниМ орг:lном, а такоЖ надае на запитИ Уповноваженому державному органу необхiднi
пояснення щодо звiтних даних.

2_5..3. Голова правлiння несе персонzlльну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть таповпоту фiнансовоi звiтностi та iнших звiтних даниi.
*,__,л_?! 

а. .Цостовiрнiсть i повнота рiчноi звiтностi кредитноi спiлки повинна бlтипlдтверджена неза,лежним аудитором (аудиторською фiрмою), визначеним загальними
зборами кредитноi спiлки, який вiдповiдчu пч"йrrпп,r вимогаN,r:
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I) мае вiдповiдний сертифiкат;

irr"p.";j) 
Не С -IeHoM КРеДИТНОi: СПiгКи, дiяльнiсть якоi перевiряеться, та не мае конфлiкту

'о.о.,**#;ХТffi1,#ЪХЪЪ,Ь"#Жi.fi J,"овновzDкеногодержzвногоорганута

о*"", ,ji;';"|i'ifrr#,л9.,*У"'""i ;;";;;; *i.r"r"оi спiлки визначаються на пiдставi
Ь*-дчр"й;;;;;;;;,#fi ,:Т,ffi *1Xiffijii"Ji#H#j3ffi #]"чffiТ;'

26. Коштп членiв кредитноi спiлки
2б,1, Внески (вютали) ч;rенiв кредитноi спiлки на депозитнi рaжунки, а також

iii#r:"ЬХ, ;Ы;"Тffi:ТrаtОВi ВНеСКИ 
""i'ч (проц""-; 

"-"** БJrам кредитноi
26.2. Кошти, що належать членaм кредитноi_спiлки, облiковlтоться окремо.

. 2б.3. Кошти, що належать членtм кредитнокредитiв"о",**рЬд,ооiспiл..и,ауЁ#'*lY,:Нi'fr 
;iXljii'Ti""##T"ffi 

"'ТНТкредитноi спiлки - мож\,"].ь розriшуuЙ"i;; ;;;;мають лiцензiю ,u ,,рчiо рЬбо," ;;;;;; ffi';#:i хlЁ##'ffii;?Н,яНff:
;ffiJ державнi цiннi папери, перелiк яких 

""ru"ouoru*." Уповноваженим держ:lвЕим

РОЗДiЛ V' ПОРЯЛОК ПРИ_Пlненпя дiяльпостi кредитпоi спiлки та вирiшення майновихпптань у зв'язlсу з лiквiдацiсю (реор.чнiзчцiЙ).

27. Способп приппнення дiяльпостi кредитноi спiлки
27,1. Кредитна спirка припиняе дiяльнiсПРИеДн.iння, подiлу) або лiквiдапii. 

------'- /{'-"-ttrjтb ШjUD(ОМ iT РеОРганiзщii (злиття,
27 ,2. Кредптпа спiлка вважаеться т,жою. lBнeceнтllзаписlлосд"'о.од.р;;;;;ЙЙ:ru' ЩО ПРИПИНИЛа Свою дiяльнiсть, пiсля
27,3, Реорганiзацiя кредитноi cnirrK" ,rЙадrпruся за рiшенням i-i загальних зборiв.

28. Лiквiдацiя кредитноi спiлки
28. l. Лiквiдацiя кредитноi спiлки провадиться:
I, за рlшенням загмьних зборiв крiд.rтноi спйки;

- 2) за рiшенням суду, в тому числi в разi зан"т.я дiяrrьнiстю без вiдповiдноi лiцензiiчи дlяльнiстю, забороненою законом, в разi нЪплатоспроможностi кредитноi спiлки, в iншихвипадках, передбачених законом, зч .rодан"*п УпЬ"..r,TeHiB або np"orrop;u ор"дrrrоiiспiлки. lОВаЖеПИЙ ДеРЖаВНИЙ орган, позовом
28,2, У разi прийня-гтя рiшеон" про лiквiдацiю.. кредитпоi спiлки за рiшеннямаffi:ffi;Т#;"l Жff, 

КРеДИтна 
""io*u 

по"",rЙ .дit",rй-.*оо,r"й" 
"]r"".,rn, оо

:::*Фii;Бй;lБ#"хЁхil"*}"ЧЖ,*"J"-ъfi "#Тffi '"',#НТжk-ru:rцe'l' кредитноi спiлки пов1,Iнен буr, ,rр"a"ч"""й 
"к.rrад 

,ri*uiдацiйноi KoMicii Викопанн,яфlъкчi й лi квiдацiйноi KoMicii мо*" й "Ъйй;;ъЪ :flT.lý'ii:""::.'^::Yj:i.j28.3. З моменту при-значенвI пi*"iдй;,Ъi *о;,ofiТ'Н'f#"ffj'#ffi:ýЬповно&Dкення щодо управлiння справами цредитноi сrliлки. Лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор)вtд IMeHI кредитноi спiлки, яка припиняс дiяльнiсть, вистуrае у судi.28.4. Лiквiдацiйна кйсiя ("й;й;;Б^;;Ьае у вiдповiдних засобах MacoBoiiiнформацii, визначених Уповноважений о,р**п"й'ор.ан, в яких публiкуються лаяi про
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державпу реестрацiю кредитноi спiлки, що припиняе дiяльнiсть, повiдомлення проприпинення дiяльностi Taкoi кредитноi спiлки та про порядок i строк змвленпя вимог i-iкредиторalп4и.

29, Задоволепня вимог кредшторiв кредштноi спiлки в разi припиненпя iT
дiяльностi

29.1. Строк зrцвлеЕня вимог кредиторtlI\{и кредитноi спiлки в разi iT лiквiдацii неможе бути меЕшим двох мiсяцiв з йоменry публiкацii 
"оuиоrоaпr'r-iро 

'nprorn""rr"
лiяльностi кредитноi спiлки.

29,2, Лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) вживае ycix можJIивих заходiв щодо
:з:a:'"" кредиторiв, а також письмово сповiщае it про припинентrя дiяльностi кредитноiспrлки.

29,З, Кредитори кредитноi спiлки, що припиняе дiяльнiсть, мож}"ть вимагати вiд Heiприпинення або досцокового виконлrня зобов'яiань та вiдшподу"*rr" a6"rБ 
--'

29,4, При лiквiдацii платоспроможпоi кредитrоi спiлки вимоги iT кредиторiвзадовольняються у такiй черговостi:

.1) у першУ черry задовольIшються вимоги працiвникiв кредитноi спiлки та членiвлiквiдацiйноi KoMicii, пов'язанi з трудовими вiдносинами, та вимоги щодо сплати €диноговнеску на загaшьнообов'язкове державне соцiальне cTpaxyB:lHIIJI;
2) у другу чергу задовольняються вимоги за вклад:rп{и .ureHiB кредитноi спiлки на

депозитних рахунках та вимоги кредиторiв, забезпеченi заставою чи iншим способом;3) у третю чергу задовольЕяються вимоIт щодо сплати податкiв, зборiв(обов'язкових платежiв);
4) у четверту чергу задовольняються Bci iншi вимоги.
29,5, У разi вiдмови лiквiдацiйноi KoMicii у задоволеннi вимог кредитора або

|хилення вiд i'x розгляду кредитор мае прalво до затвердження лiквiдацiйного балансузверн}тисЯ в суд iЗ позовоМ до лiквiдацiйнОi KoMicii (лiквiдатора). зч р;;r;;;; сулу TaKiвимоги кредитора вкIIючаються до лiквiдацiйного бапансу та задовольняються в порядкучерговостi.

, . 29,6. Вимоги кредитора, змвленi пiсля спливу строку, встановленого лiквiдацiйною
Io*"1a'o лля ix пред'явлення, задовольняються з майна-кредитноi спiлки, що з{rлишилося

:]:З_:ч:1]'"ня вимог кредиторiв, змвлених своечасно. Бимоги крелиторiв, якi не визнанiлlквlдацlйЕою комlсiсю, якщо кредитор не звертався до суду з позовом, вимоги, узадоволеннi яких рiшенням суду кредиторовi вiдмЪвлено, вимоги, не задоволенi за бракоммайна, вважаються погаIцеЕими.
29,7, Якщо BapTicTb майна кредитноi спiлки е недостатньою дJIя задоволення вимогкрдиторiв, вона лiквiдуеТься в порядку, передбаченому Законом про банкруrство.припинення дiяльностi кредитноi спirки в процъсi вiдновлення i-i платоспроможностi абобапкругства визначаеться зitконом.

. 29,8, При лiквiлачii кредитноi спiлки залишок коштiв резервного та додатковогоrапiта,llу пiсtrя розрахlткiв _ 
iз чrrенами кредитrоi спiлки та 'l"r""" - 

fr"*rop*'зirр.жовуеться до .Щержавного бюджеry УкраiЪи.

комiсiею скJIадаються акт лikвiдацiйпоi KoMicii з лiквiдацiйним О-*"о", 
"*i'rriЙ""у,or"."юловою та BciMa членами лiквiдацiйноi KoMicii та подtuоться держ.!вному реестратору. !атавЕесеннЯ до единогО державногО реестр{ запису про проведення державно.i ресстрацiiприпинення кредитноi спiлки в результатi i-i лiквiдацii J датою держЪвноi реестрачii ii'прнпиЕенЕя,

30. Реорганiзацiя кредитноi спiлки
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30.1. Кредитна спiлка за рiшепням загальних зборiв може реоргаяiзуватися
вiдповiдно до закоfl одавства.

У разi реоргатliзацii кредитноi спiлки все iJ майно та Bci ii права i обов'язки
переходrть до правоIrаст}.пника.

30,2. При реоргаЕiзацii кредитrrоi спiлки пiсля закiнчення строку дJIя пред'явлення
вимог кредиторами та задоволення чи вiддилення цих вимог комiсiя складас передавальний
акт (злитгя, приеднання) або розподiльчий баланс (подiл), якi мають мiстити положення про
правоIrаступництво щодо Bcix зобов'язань кредитноi спiлки, що припиЕяе дiяльнiсть,
стосовно Bcix iT кредиторiв та боржпикiв, включаючи зобов'язання, якi оспорюються
СТОРОНаI\.lИ.

30.3. Передава.llьний акт та розподiль.л.tй баланс затвердж}.ються органом, що
прийняв рiшення про припинення дiяльностi кредитноТ спiлки

30.4. Копii передавального акта або розподiльчого балшlсу, затвердженi оргilном, що
прийняв рiшення про припинення дiяльностi кредитноi спiлки, передаються до
Уповноваженого державного органу. Зазначенi копii засвiдчуються нотарiально або можуть
бути засвiдченi посадовою особою УповновzDкеного державного органу.

30.5. Порушення цього порядку е пiдставою для вiдмови у BHeceHHi до Сдиною
держalвного реестру запису про припипешя дiяльностi кредитноi спiлки та державнiй
ресстрадii створюваЕих правонасryпникiв.

Роздiл VI. Прикiнцевi положення

31. Вiдокремлепi пiдроздiли кредитноi спiлки

31.1. У разi потреби спостережна рада кредитноi спiлки може прийняти рiшення про
угвореЕня вiдокремлених лiлрgздiлiв (фiлiй, вiддiлепь) для надання послуг групtl]\{ ImeHiB

кредитноi спiлки, що мешк:lють або працюють у географiчнiй вiддаленостi вiд ii офiсу.
31.2. Вiдокремлений пiдроздiл кредитноi спiлки не € юридичною особою та дiе пiд

керiвницгвом органiв управлiння кредитноi спiлки, користуеться праваN{и, ма€ повновalкенЕя
та виконуе ф)пtкцii, передбаченi для Hei вiдповiдним Положенням про вiдокремлений
цiлроздiл (фiлiю, вiмiлення), що затверджуеться спостережною радою.

32. Внесення змiн та доповнень до Статуту

32.1. Пропозицii щодо внесення змiн та доповнень до Статугу подtlються на розгляд
зzгauьних зборiв спостережною радою, ревiзiйною комiсiею, або за поданням не менше 20
вiдсоткiв загаrrьноi кiлькостi TleHiB. Рiшення про внесення змiн та доповнень до Статуту
приЙмасться лише загальними зборами. Рiшення зlгальних зборiв членiв кредитноi спiлки
про впесення змiн та доповЕень до Статугу ввZDкаеться прийнятим, якщо за нього
проголосувало проста бiльшiсть голосiв членiв кредитноi спiлки, присlтнiх на зrгальних
зборах.

32.2. Змiни та доповнення до Статугу е невiд'емпою частиIlою цього Стат}ту,
Внесення змiн до Стаryту оформлясться шляхом викJIадення його в новiй редакцii.

Змiни до Стаryry скрiплюеться пiдписом голови СпостережноТ Ради кредитноi спiлки,
достовiрнiсть якого засвiдчусться нотарiально. Змiни до Статуry, якi стосуються вiдомостей,
включених до единого державного реесту юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань, набирають чинностi для TpeTix осiб з дня ii державноi реестрацii.

З2.З. Цей Статlт набирае чинностi з дати його
чиннiсть з моменту припинення (скасування) державноi

Голова спостереясноi ради
КРЕДИТНОI СШЛКИ (ЗАРАЗ>

реестрачii. Статlт втрачае
кредитноi спiлки.

Ю.В. Уварова
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i:B, YKpaiHa, прudцяmоzо mравня dтi muсячi dев'яmнаdцяmоzо року.
я, куксовА М. С., прuваmнu нопарiуС KuiBcbKozo MicbKozo Homapicubtttlzcl

otpyzy, засвiёчую справэtснiсmь пidпuсу ГОЛОВИ СПОСТЕРЕЖНОi РДДИ
крЕдитноi сппки ,,?лрд7,, увдровоI юлIi володимирIвни, якttй
зроблено у моiй

Особу d iсзdаmн ic m ь mа повноваже н ня перев ipc t ttl _

стягнуто HOTAPIAT).


