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Роздiл I. Загальнi полоrкення
1,.

Найменування кредитноi спiлки та Ii юридична адреса

1.1, Кредитна спiлка кЗдРдЗ> заснована згiднО рiшення установчих зборiв
(Протокол ш t Ъiд к28> KBiTH я 20i-1 року), i дiе на пiдставi Конститучii Украiни, I]ивiльного

*ол.п.у Укратни, Господарського кодексу Украiни, Законiв Укратни "про фiнансовi послуги
законiв
та державне регулювання^ринкiв фiнансових послуг", "про кредитнi спiлки", iнших
Украi'ни та виданих вiдповiдно до ниХ нормативно-правових aKTiB.
1.2. Найменування кредитноТ спiлки:
спIлкА "зАрАз",
уrсраТнською мовою повне: I(PЕдитнА
ItC
"ЗАРАЗ",
украТнською мовою скорочене:
анiлiйською мовою повне: CREDIT LINION "ZaRaZ",
англiйською мовою скорочене,, CU "ZaRaZ",
1.З. Юридична адреса (мiсчезнаходжоння): 0З039, MicTo Киiв, вулиця BIKTOPA
ЗАБIЛИ, будинок 5, офiс 122.
2.

Мета створення i завдання кредитноi спiлки

2.1. Itрелитна спiлка "зАрАз" (далi - кредитна спiлка) засноваЕа фiзичними особами
кредитуваннi та
на кооперативних засадах з метою задоволення потреб ii членiв у взаемному
спiлки,
кролитноi
членiв
наданнi фiнансових послуг за рахунок об'сднаних грошових BHeckiB
2.2, Завдан"" прЬл"rноi спiлки полягас у задоволеннi потреб if членiв у взаемному
5
кредитуваннi, наданнi фiнансових послуг, здiйсненнi дiяльностi, вiдповiдно до статгi цього
Статуту.
3.

Принчипи дiяльностi крелитноi спiлки

З.1. fiiяльнiсть кредитноТ спiлки Iрунту€ться на таких основних принципах:
l) добровiлu"о.ii вступу та свобода виходу з кредитноi спiлки;
2) рiвноправностi членiв кредитноi спiлки;
З) самоврядування;
4) гласностi,

4. IОридичний статус rсредитноi

спiлки

банкiвськi
4,1. Крелитна спiлка с юридичною особою, мас самостiйний баланс,
iз законодавством у самостiйно обраних
рахунки, якi вiдкрИвас i використОвус згiдно

символiку,
банкiвських установах, а також може мати печатки та бланки, власну
Ti
4.2. Itрелитна спiлка набувас статусу юридичноТ особи з дати державноi ресстрачiТ
<про
державну ресстрачiю юридичних осiб,
в порядку, визначеному Законом Укрйи
фiзичних осiб - пiдприсмuiв та громадських формувань>,
та iншi угоди, якi не
4.З. Itрелитна сrriлка може уппuлur" ulд ."о.о iMeHi договори
набувати майновi та немайновi
суперечать нормативно-правовиN4 unru' та цьому Статуту,
Украiни та укладених кредитноIо
,rрuuЪ, oour" обоu'язки, що виплИваютЬ iз законоДавства
лiцензii вiдповiдно до
отримувати
спiлкоlо угод, бути позивачем i вiдповiдачем у судах,
закону,
кредитноi спiлки,
4.4, Крелитна спiлка може бути учасником однiсi об'сднаноi
або учасником
4.5. ItрелИтна спiлка ,a N4ou,. бути засновником, спiвзасновциком
мiсцевого кооперативного банку, як на
суб'скта (суб'ектiв) пiдприсмницькот дiялiностi, kpiM
територii УкраТни, так i за ii межами,

4.6. Itрелитна спiлка може бути засновником (учасником) юридичноТ особи, що

,га використання iнформаuiТ про юридичну або
-_itснюе збiр Ьброблення, зберiгання, захист

особу щодо виконання нею кредитного правочину,

_

_]IILIHy

_

:эiкавним та мiсцевими бюдrкетами.

4.7, Кредитна спiлка може бути членом об'сднань кредитних спiЛок (асоuiаuiЙ
:з.]итниХ спiлок) у випадках, передбачених законодавством Украiни.
4.8. Кредитна спiлка дiе на ocHoBi самофiнансування, несе вiдповiдальнiсть за
-.с.riдки свост дiяльностi та виконання зобов'язань перед своiми членами, партнерами,

4,9, Кредитна спiлка несе вiдповiдальнiсть за свотми зобов'язаннями

::этостi маЙна, яке нале}кить

ТЙ

на правi власностi.

5.

Напрями дiяльtлостi кредитноi спiлlси

у

ме}ках

5.1, Щля досягнення мети та :]авдань, зазначених у пiдрозлiлi 2 цього Статуту,
.,]едитна спiлка здiйснюс дiяльнiсть за наступними напрямами:
- приймас вступнi та обов'язковi пайовi та iншi внески вiд членiв кредитноi спiлки,
,tленськi внески
--]раховус та випJIаLIуе плату (проuенти), що розподiляються на пайовi
..leHiB кредитноi спiлки;
- надас кредити своiм членам на умовах iх платностi, cTpokoBocTi та забезпеченостi в
этiвковiй та безготiвковiй формi, нараховус та отримус проценти за кредитами, наданими
:зоiм членам. Отримувати кредити вiд iMeHi членiв кредитноi спiлки можуть також
приватнi пiдприсмСтва, якi знаходяться у iх власностi. Розмiр
- эрN,lерсьКi госполаРства та
вiд
:.ЭСЩИ.Г}, наданого одному члену прaдrrrrо1 спiлкио не мох(е перевищувжи 20 вiдсоткiв
: :lпiталу кредитноi спiлки;
,lленiв на депозитнi рахунки як
- заJrучае на логовiрних умовах внески (вклалИ) cBoix
готiвковiй, так i в безготiвковiй формi, нараховус та виплачус плату (проценти) на внески
зк_,iади), rцо знаходяться на депозитних рахунках членiв кредитноi спiлки, Зобов'язання
::эедитноi спiлки перед одним своТм членом не можуть бУТИ бiЛЬШе 10 ВiДСОТКiВ ВiД
,

J

:lгzlJlьних зобов'язань кредитноТ спiлки

-

;

виступас поручителем виконання LIленом кредиr,ноТ спiлки зобов'язань перед

_ретiми особами;

вступнi, пайовi та iншi внески дО
у разi участi в об'сднанiй крелитнiй спiлцi сплаLIус
..б'сднаноТ кредитноТ спiлки ;
- роiмiщус тимчасово вiльнi кошти на депозитних рахунках в установах банкiв, якi
а також
\tають лiцензiю на право роботи з вкладами громадян, об'сднанiй крелитнiй спiлцi,
rридбавае державнi цiннi папери, перелiк яких установлюсться уповноваженим органом, що
небанкiвських фiнансових послуг (далi

з:iйснюс державне регулювання ринкiв

}'повноважений державний орган), та паI кооперативних банкiв;
спiлки,
- ЗЫtуtlзg на договiрних умовах прaлrr' банкiв, кредити об'сднаноТ крелитноТ
членам, якщо
кошти iнших установ та органiзацiй виключно для надання крелитiв cBoiM
сум1
Загальна
органу.
iнше не встановлено рiшенням Уповноваженого державного
BapTocTi
50 вiдсотlсiв
за-цучених коштiв, у ,оrу числi кредитiв, не може перевищувати
заJIучення;
момент
загальних зобов'язань та капiталу кредитноi спiлки на
за такими
- надас кредити iнпrим кредитним спiлкам, нараховус та отримуе проценти
органу;
кредитами, ,Iкщо iнше не вс1ановлено рitленням Уповноваженого дер}кавного
- виступас членом платiжних систем;
- оплачус за доручетlням своТх ,tленiв BapTicTb ToBapiB, робiт i послуг у межах
наданих Тм крелитiв;
створених для цього
- провади,гь благодiйну дiяльнiсть за рахунок коштiв спецiально

rЬОНДiВ'

Статутом,
провадження кредитною спiлкою 1ншо1 дlяльн( rcTi, Kpilrt перелбаченоi цим
не допускасться.

5.2, i{релитна спiлка набувас статусу фiнансовот установи пiсля

_.-ilовноваженим державним органом запису

"-'unou'r.r.

внесення

про неТ до вiдповiдного Реестру фiнансових

надання певних фiнансових
разi якщО вiдповiднО до Законодавства УкраТни
лише
.Jслуг по.гребуъ лiцензування, кредитна спiлка мас право на здiйснення таких послуг
.:сля отримання вiдповiдних лiцензiй,

У

6.

ознака

tIлeIIcTI}a

у кредитIIiй спiлцi

громадськiй
6.1. ознаКою членсТва в кредИтнiй спiлЦi е члонство у Всеукраiнськiй
"Альянс взаемодопомоги".
"lрганiзацiТ

Роздiл II. Управлiння крелитною спiлкою
7.

Органи управлiння кредитноi спiлки

спiлки,
7.1. ОргаНами упраВлiннЯ кредитноТ спiлкИ с загатlьнi збори членiв кредитноi
прийняття
спостереЖна рада, р.uiзiЙ"а комiсiя, правлiння та кредитний KoMiTeT. У випадку
органiв
управлiння
вiдповiднОго рiшенНя УповнОвах(еним державним органом, функuii
ЗГiДНО З
ДiС
приЗнаЧаСТЬСЯ
що
адЙiнiстрацiя,
кредитноi ..,й*, виконус тимчасова

i

законодавством.
й iншi
Рiшенням загаJIьних зборiв .Iленiв кредитноi спiлки можуть бути cTBopeHi
органи управлiння.
мо}ке брати участь у
7.2. Член органу управлlння або працiвник кредитноi спiлки не
будь-якого
спiлкоtо
кредитноЮ
;тiдготовцi та прийняттi рiшення щодО прийняттЯ
зобов'язання на Тх користь,
брати участь у
7,3. Член op.u"y управлiння або працiвник кредитнот спiлки не може
вони, ix
в
якому
пiдготовцi .га прийнятт-i рiшення на користь установи або пiдприемства,
iHTepec,
б_,rизькi роличi або пiдприемство, яким вони володiють, мають дiловий
або ревiзiйноi KoMiciT
KoMiTeTy
7.4, Член .rro.i.p.n HoT ради, правлiння, кредитного
спiлцi професiйних
кредитноТ спiлкИ не може укладатИ договорИ щодО надання цiй кредитнiй
попередньоi згоди
нададуть
не
пЪ.пу. (робiт), якщо загальнi :збори членiв кредитноi спiлки
на укJIадення,гакого договору.
8. Заг:rльнi зборлl

T

JIeHiB lсредитноi

спiлки

ii членiв.
право
8.2 Загальнi збори як вищий орган управлiння кредитноi спiлки мають
тих,
i
з
числi
що
тому
з будь-яких питань дiяльностi кредитноi спiлки, у

8.1. Вищим органом управлiння кредитноi спiлки е загальнi збори

приймати рiшення

до компетенцiТ спостереlкноi рали або правлiння,
кредитнот спiлки нале}кить:
8,з. /{о виключнот компетенцii загальних зборiв членiв
нього змiн i доповнень;
1) затверлхtення Статуту кредитнот спiлки, внесення до
та
ревiзiйноi KoMiciI;
2) обрання та вiдкликання членiв спостережноI рали
спiлки, звiтiв спостереrкноТ
З) затверЛ}кеннЯ рiчниХ результатiв дiяльноСтi кредитноТ
i висновкiв ревiзiйноТ KoMioii, Рi,lний звiт про
ради, правлiння та кредитного KoMiTeTy
спiлки затвердж)/сться загальними зборами лише за

пЬреланi

.u.-u"rr".6opurlа

paayn"rr" дiольностi кредитнот

наявностi висновку ревiзiйноТ KoMiciT;
кредитноТ спiлки шляхом
4) прийнятr,я pirпeT]}rrI прО збiльшеtлtля паIYtового капiталу
або внесення додаткових пайових
збiльшенtля розмiру Ьбоu'язковьго пайового внеск\'

BHecttiB;

Е_____:^
та покриття збиткiв кредитноl
5) прийняття рiшення про порядок розпо:i-r}' .]охо.1}-

спiлки;
4

6) затверлх(ення положень про спостережну раду, ревiзiйну комiсiю, правлiння та
,:эдитний KoMiTeT, а такоЖ про iншi органи управлiннrl, cTBopgнi за рiшенням загаJIьних
',rpiB ..tленiв кредитноТ спiлки;
7) прийнЯ,гт,я рirшеНня прО стtsореннЯ iншrиХ органiв управлiння, KpiM спостерехсноТ
]:_]I,I,

ревi:]iЙноТ KoMiciT, правлiння та кредитного KoMiTeTy;
8) прийняття рiшення про припинення дiяльностi кредитнот спiлки.

8,4. Повiдомлення про скликання чергових загаJIЬних зборiв ,lленiв кредитноi спiлки
- ]виннО бути зроблене не пiзнiше нiж за 30 каленДарниХ днiв до скликання зборiв iз

.:знпченням часу й мiсця ix проведення та порядку денного шляхом надсилання письмового
, jПРОШеНFIя
листом кохшому члену кредитноi спiлки за мiсцем його проясиваннrI (ресстраuiТ)
.1о вручення такого письмового запрошення особисто члену кредитноi сПiЛКИ ПiД ПiДПИС.
.зем здiйСненнЯ повiдомлення вважаетьсЯ день надiСланнЯ запрошенНя поштою а.бо день
::\'чення запрошення особисто члену кредитноi спiлки. ,Що запрошення додаються
;iсьмовиЙ рiчниЙ звiт прО дiяльнiстЬ органiв управлiння кредитноТ спiлки та ii рi,lний
-:нансовий звiт.
8.5, ПовiдомленнЯ прО скликаннЯ черговиХ загаJIьних зборiв повинно бути
.tr,блiковано не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до скликання зборiв у визначениХ
:'ПоВНоВоЖений дерЖавний оргаН засобах масовоТ iнформачii, в яких публiкуються данi про

-.ржавну рес:с,грачirо кредитноТ спiлки,
8.6, lrоботу зборiв органiзус обрана зборами Президiя, яку очолЮс голова зборiв. ЩО
-:._lаду Презилiт входить секретар, вiдповiдальний за ведення протоколу зборiв, яким
. лорrпrоu.ься рiшення загальних зборiв членiв кредитноТ спiлки. Протокол пiдписусться
).loBo}o та ce1сpel'apeM зборiв та оформлясться не пiзнiше З-х робочих днiв пiсля Тх
,]оведен

HrI.

с

голова правлiння кредитноi спiлtси,
:,оотоколИ с обов'язКовимИ для зберiГання вiдповiдно до законодавства УкраТни. На вимогу
._ieHiB кредитноТ спiлки iм видаються для ознайомлення протоколи загальних зборiв, а також
вiдповiдальним за зберiгання протоколiв

_:свiд.lенi головою правлiння кредитноi спiлки витяги з протоколiв.

8,]. На загальних зборах може обиратись лi.lильна комiсiя, вiдповiдальна

за
голова
голосiв
пiдрахункiв
l_rpaxyHok голосiв. Органiзовус ii роботу та оголошуе результати
ТаКа
. чЙльнот KoMiciT, який обираеться членами KoMicii простоIо бiльшiстю гОЛОСiВ, ЯКЩО
зборiв.
Президiя
,..-rrliсiяl }Ie створеНа за рiшеНням зборiВ, ii функчii може виконуваТи
8,8. Загальнi збори вважаIоться правомочними, якщо на них представлено не меншI
..t 50 вiдсоткiв члеrтi* пр.л"rrrоТ спiлки особисто або за доруLIенням (ловiренiстю) iншим
-.-lенам кредитноТ спiлки, виходяLIи :з Тх кiлькостi на день проведеннЯ загальниХ зборiв.
8,9, Рiшення загаJIы,rих зборiв .tленiв кредитноТ спiлки про припинення дtяльностi
менш як J5
::Dе,ЩИ'I.НОт спi:rки вважаеться прийня,гим, якщо за нього проголосувало не
.1дсоткiВ ,lленiВ кредитноТ спiлки, присутнiХ на загальНих зборах. З iнших питань рiшенняl
.риймаютьaо ,rроarо*о бiльшiстю голосiв .lленiв кредитнот спiлкио присутнiх на загальних
,5орах,

8.10. Голосування на загаJтьних зборах вiдбувасться за принципом - один член
.:редитноi спiлки, присутнiЙ на збораХ, маС один голОс. За рiшенням загаJIьних зборiв,
бrолетенями або шляхом пiдняття рук,
- олосуванFIя мох(е бути тасмним або вiдкритим,
не
8.11. ЗагаЛьrri зборИ .tленiВ кредитноТ спiлкИ скликаютЬся спостерех(ноIо радою
.rервня року, наступного за звiтним (KpiM
:iдше ilixc одиН раз на piK, але не пiзнiЬе, Hixt до 01

зltняткiв rтерелбачених законодавством).
8,12. Позачерговi загаrlьнi збори.тленiв кредитнот спiлки скликаються спостерехшоIо
потребують
]алоlО кредитноТ спi.lrкИ з власноТ iнiцiативИ у буль-якОNIу випадку, якщо цього
як 20 вiдсоткiв
_нтереси кредитноi спiлки, а також на вимогу ревiзiйнот kobriciT або не меFIш
R
-,.-ra"iu крЬли.гноl' сt-tillки, а l,акоЖ за рirпенняir,t УповноваЖеного державного органу
TaKoi
Ka.Ieн.fapнl{x днiв iз дня отримання
iстановлеI]омУ IIорrIдку, JIктло ПРО'I'ЯI'Оr\,I 20
вимогу та не
:ll.tсьмоtзоi вимоги спос.герех(на раl]а крелlлr,ноТ спi_rкrt не BI,IKoнac зазнаLIену
зборiв, ревiзiйна
зробить повiдомленнrl чле}Iам про скликання позачерговI,1х загальних
збори.
загальнi
позачерговi
cK--tltKaTIl
вправi carti
,комiсiя або члени кредитноТ спiлкЙ
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8.13, Повiдомлення про позачерговi загальнi збори мас бути зроблено в строк,
встановлений у п. 8,5. цього Статуту. У разi скликання позачергових загальних зборiв разом
iз повiдомленням членам надсилаються матерiали, якi мають вiдношення до причин
скликання таких зборiв.
9. Спостережна рада кредитноi

спiлки

9.1. Спостережна рада представляс iнтереси членiв кредитноi спiлки в перiод пlix<
загальними зборами, Споьтережна рада кредитноi спiлки пiдзвiтна загальним зборам членiв
кредитноТ спiлкИ i в меяtаХ компетенЦiI, визначеноТ ЗаконОм УкраiнИ <Про кредитнi спiлки",
чим СтатУтом та Полоrкенпям про спостережну раду, контролюе й регулюе дiяльнiсть
правлiння та кредитного KoMiTeTy.
g,2, .Що компетенцiТ (права та обов'язки ) спостережноТ ради кредитноi спiлкИ
налех(ить:

кредитноi спiлки;
2) встановлення видiв та умов надання кредитною спiлкою фiнансових послуг свотм
1) затверлЖення полоЖень прО порядоК наданнЯ rтослуГ членам

членам;

3) затвердженнЯ рiшенЬ кредитноГо KoMiTeTy про надання кредиту у

випадках,

передба.теtтих СтатуТом та вiдповiднИми поло}кеннями кредитноi спiлки;

4) ви:]начення порядку прийняття рiшlень про прилбання та продаЖ майна кредитноТ
спiлки, використання тимчасово вi;rьних коштiв;
5) затверлХtення кошторисУ (бюлжету) та штатного розпису кредитноi спiлки;
6) затверлrкеннЯ полохtеннЯ про cTpyKTypHi пiдроздiли крелитноТ спiлки;
7) прийняТтя рiшенНя прО утвореннЯ або лiквiдацiю вiдокРемлених пiдроздiлiв (фiлiй,
вiддiлень), та затвердження положень про TaKi вiлокремленi пiлрозлiли;
8) призначar"о ,^ звiльнення голови та членiв правлiння, членiв кредитного KoMiTeTy,
а також утворення в складi кредитноi спiлки структурного пiдроздiлу або визначення
окремоi посадовоТ особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю);
9) визначення квалiфiкацiйних вимог до членiв кредитного KoMiTeTY, працiвникiВ
кредитноi спiлки та залучених на договiрних умовах експертiв згiдно з нормативноправовими актами Уповноваженого державного органу;
10) прийняття рiшення про вступ кредитноi спiлки до асоцiацiй кредитних спlлок
таlабо об,еднаноi кредитrтот спiлки i вихiд iз таких асоцiацiй таlабо об'сднаноТ креди,гноТ
спiлlки;

спiлки;

(контролrо) кредитноТ
11) за,гверлження положенFIя про слух<бу внутрiшнього аудиту
.rленiв до кредитноi спiлки та припиноння
12) вирiшення питань про прийняття нових

членства у крелитнiй спiлцi;

1з) прийняття рiшення про деJrегування частини належних спостережнiй

радi

правлiння, KpiM тих, що вiднесенi Статутом кредитноi спiлки до

повновn1кень до поrп.rЬrцii
виклtочноТ компетенцii спостереlкноi ради;

14) прийняття рiше""п ,rро використання капiталу на покриття збиткiв кредитноi
T
спiлки в порядкУ, визначеномУ законодаВствоМ та рiшенням загаJIьних зборiв ленiв
крелитноi спiлки;
членами
15) визначення розмiру винагороди членам кредитного комlтету, що не с
KoMiTeTi зале}кно
спостережноТ ради або правлi""о *р.дйтноi спiлки, за роботу в кредитному
вiл обсягу роботи та квалiфiкацiТ члена KoMiTeTy,
вlдповlдних
16) скликання загыIьrrих зборiв членiв кредитноi спiлки з дотриманням
вимог пiлроздiлiв в.4 - 8,12 Статуту кредитноТ спiлки;
та програм кредитноl
17) затверлження та контроль виконання рi.tного плану розвитку
спiлки;

18) контроль виконання кошторису кредитно1 спlлки;
кредитних спiлок та
19) визначеннrI делеГатiв на oo",1rap."uiT та iншi заходи об'сднань

iнпrих оргаrri:заuiй;
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20) прийняття рiшень про списання неповернених крелитiв;
21) затверлження звiтiв правлiння та кредитного KoMiTeTy до загаJIьних зборiв:
22) звiтування перед загальними зборами про результати дiяльностi кредитноТ спiлки;

2З) прийняття рiшення про призначення LIленом кредитного KoMiTeTy

особи,
_,_lовновarкеноi на вчинення дiй вiд iMeHi кредитноi спiлки в частинi пiдписання кредитних
:оговорiв на пiдставi довiреностi, пiдписаноТ головою правлiння кредитноi спiлки;
24) прелставництво iHTepeciB та захист прав членiв кредитноi спiлки у перiол мiж
- -]гальними :зборами спiлки;
25) забезгIеtIення ефективностi дiяльiлостi кредитнсlТ стtiлки згiдно рiшень загаJIьних
5opiB сtliлки та статутних заtsдань крелитноi спiлки;
26) розробка стратегiТ, спрямованоi на пiдвищення конкурентоспроможностi
::DедитноТ спiлки;
27) здiйснення контролю за дiяльнiстtо органiв управлiння кредитноi спiлки (крiпl
:f,гальних зборiв та ревiзiйноi KoMiciT).
28) прийняття рiшення про змiну засновникiв кредитноi спiлки.
За рiшенням загальних зборiв .rленiв кредитноi спiлки на спостережну раду може
_окладатися виконання окремих повноважень та обов'язкiв, що наJIежать до компетенцiТ
,f,гальних зборiв членiв крелитноI спiлки (KpiM тих повнова}кень, якi вiднесенi до виключноТ
::ом[етонцiТ :загальних членiв зборiв кредитноi спiлки).
Спостереяrна рада вирiшус й iншi питання дiяльностi кредитноТ спiлки, за винятком
.,{х, що належать до виклIочноi компетенцiI загальних зборiв .tленiв кредитноi спiлlси.
[Iовноваження, передба.тенi п,п, 1) -11), \З),24) п.9,2. cTaTTi 9 цього Статуту
:таноI]JIrI,гь виклlочну комгlе,генцitо спостерех{ноТ рали та не можуть бути делегованi
_равлiннttl кредитноТ спiлки.
Спосr,ережна рада мо}ке делегувати правлiнню кредитноТ спiлки гIовноваженFIя
rередбаченi пп.12) 14) 15) п. 9,2, cTaTTi 9 цього Статуту та iншi повноваження що не
Jтановлять виключну компетенцiю спостереlttноi ради.
9.З. Спостере>ttна рада кредитноТ спiлки обирасться загаJlьними зборами ,lленiв
_<редитноI спiлки у кiлькiсному складi, що визначаеться положенням про спостерея(ну раДУ,
ale не менш ,IK п'ять осiб. Строк повноважень членiв спостережноi ради визначасться
]агальними зборами .rленiв кредитноi спiлки, але BiH не може становити бiльше Hixt п'ять
poKiB. У разi неправомочностi загаJIьних зборiв або неспромолсностi обрати новий скЛаД
JпостереЖноТ ради, стариЙ склаД виконуе своi обов'язки дО наступних загальних зборiв
ч.-tенiв кредитноТ спiлки,
Члени спостережноТ рали працюють на громадських засадах та ними не можуть бути
особи, якi гrеребувають утрудових вiдносинах iз кредитною спiлкою,
9.4, Органi:зацiйноtо формоrо робот,и спостерех(ноТ рали е засiдання, що скликаЮться
че рiдшlе одЕrого разу на квартал. Позачергоtзi засiдання моя(уть скликатися за наполяганням
половини членiв спостережнот ради, а також :]а:]верненням правлiння кредитнот спiлки.
9,5, Спос1ережна рада праtsомоLIна приймати рiшення, якщо на iT засiданrтi присутнi
бiльШ як половина iT членiв. Рiшення з буль-яких питань, що розглядаIоться, спостереiкнок)
радою приймасться простою бiльшiстю голосiв,
9.6, РiшеНня спостереrкноТ ради креДитноТ спiлки оформлясться протоколом, яtсий
пiдписусться щонайменше головою спостерехttтоi ради не пiзнiше трьох робочих днiв lriсля
проведення засiдаlrня, Протоколи с обов'язковими для зберiгання вiдповiдно до
.iпо.rодао.r"u Украiни. Вiдповiдальним за зберiгання протоколiв с голова правлiнtтя
_

кредиr,ноТ спiлки.

Тм видаються для ознайомлення протоколи, а
також засвiдченi головою правлiння кредитноi спiлки витягрI з протоколiв,
9,7, Склад та порядок признаtIення, обрання (заirriшення) членiв спост9режноТ ради,
тоlцо визначаються
ро:зподi;l обов'язкiв мiж нтами, вимоги до Тх ocBiTll. :ocBi:1' роботи
ГIо"гlоженпям про спостережriу раду, яке затвердж}/сться загtl-tьнI,I\fl-r зборами.
9,8. Сгrостерехiну раду кредитноТ с;пiлки очо_,Iюс го_-rова. якllй обирасться в порядку,
визначе}Iому в Поло>ttеннi lIpo спостережну раду.

на вимогу .tленiв кредитноi спiлки

]

Голова спостере}Кноi радИ органiзуС роботУ спостере}КноТ ради кредитноi спiлки,
,lленiв
головус на iT засiдu"""" ,u з"irус про роботу .по.rережноi ради на загальних зборах
кредитноТ спiлки.

голова спостережноi рали кредитнот спiлки несе персональну вiдповiдальнiсть за

виконаннrI покладених на спостережну раду завдань,
10.

Правлiння кредитноi спiлки

керiвництво
10.1. Правлiння крелитноТ спiлки с виконавчим органом, який злiйснюе
В
ЯКi
ЗНаХОДЯТЬСЯ
осiб,
ii пото.тноtо дiяrrьнiсrrо i дiс вiд iMeHi спiлки. Правлiння складасться з
грудот]их вiд(носинах iз кредитrтою спiлкою,

l0,2. Правлiнняl виlэiшус Bci питання дiяльностi кредитноi спiлки, ttpiM т,их, щО
KoMiTeTy,
налея(ать до компетенцiI загальних зборiв, спостережноТ рали та кредитного
Iй
налех(них
частини
спостереясна рада може прийняти рiшення про делегування

fi викллочноТ
повноважень до компетонцii правлiння, KpiM тих, що вiднесенi цим Статутом до
компетенцiТ,
У разi делегування спостережною радою цих повноважень - Правлiння вирiшус
прийняття нових .lленiв до кредитноТ спiлки та припинення члеFIства у
питання про
^спiлцi
на пiдставi письмовоi заяви особи, а також вирiшення питань про
крелитнiй
припинення членства у крелитнiй спiлцi у зв'язку зi смертю особи.
спiлки та
10.З. IIравлiння пiдзвiтне загаJIьним зборам i спостережнiй ралi кредитноТ
в ме}ках,
органiзус виконанIJя
рiшень. Правлiння дiс. вiд iMeHi кредитноi спiлки
про
Положенням
та
Статутом
пърелбач""их Законом Укратни "про кредитнi спiлки" i цим
правлiння,
l0.4. Скла,ц .га порядок I]ри:]начення (звiльнення) членiв правлiння, розподlл
Полохtенням
обов'язкiв мiж ними, t]имоги До ТХ оЬвi,ги, досвiдУ роботи тощо визначаються
гtро прав"гriння, rIке затвер/{жусться загальними зборами,
спостережноЮ
10.5. РоботоIо правлiння керус голова правлiння, який гlризначастьсЯ

iх

радою.

Голова правлiння кредитноi спiлки:
ВiД iT iMeHi;
1) без доручення представляс iнтереси кредитноi спiЛКИ Та Дiе
юридичними та
iншими
2) прелставпо. прaд"rну спiлку в ii вiдносинах iз дер}кавою,

фiЗИЧНИМИ

ОСОбаМИ;

спiлки, пiдписус
З) уклалас договори та вчиняе 1ншl правочинI l вiд iMeHi кредитнот
доручення на провадх(ення дiй вiд iMeHi кредитноI спiлки;
4) розпоряджасться майном кредитноi спiлки в порядку та в межах, визначених
спостерех(ною радою:'
членlв правлlння
5) готуС поданнЯ спостереЖнiй радi на призначен}Iя та звiльнення
тако}к прачiвrЙка, вiдповiдального за проведення фiнансового
пр.лrr"оТ .ninnr,
,га :звiльняе з посаД прачiвникiв кредитноТ спiлки,
rtонi,lориrтr'1,, lIризнаLIаС на гIосадИ
"га стrtгнення вiдповiдно до 3аконодавства, вживас
зt}с.госовус l(o Еlих :]аходи заохочення
кредитноТ спiлки;
заходiВ utодО пiдгоr.овкИ r.a пiдвишtеrтня кrзалiфiкачiТ працiвникiв
вiдповiдно
до цього Статуту та
6) вирiшуе iншi питання дiяльностi кредитноТ спiлки
законодавства УкраТни.
за посадою,
голова правлiння кредитноi спiлки с членом кредитного комlтету
за виконання
голова правлiння крелитноi спiлки несе персональну вiдповiдальнiсть
покладених на правлiння завдань.
,гаlабО член праВлiння, уповноваЖений дiяти вiд iMeHi крелитноТ
Г'олова правлiннЯ
судових сrrравах
спiлки рiшенням правлiння кредитнот спiлки, мають право брати участь у
(крелитноТ
особи
вiд iMeHi крелитноТ спiлкИ в порядкУ самопредСтавнI,IцтВа юридичнОi
спiлки) без довiрегtостi.

а

11.
1

ltредитний KoMiTeT кредитноi спiлки

вiдповiдапьним за
1.1. ItреЛитниЙ KoMiTeT кредитноТ спiлки с спецiальним органом,

органiзачiю кредитноi дiяльностi.
Itрелитний KoMiTeT призначасться спостережною радою та пiдзвiтний загальним
вiдповiдальнiсть за
зборам члънiв кредитнот спiлки та спостережнiй радi i несе перед ними
ефективн icTb кредитноТ дiяльностi.
строком на 3 роки,
1 1,2. Кредитний KoMiTe,1, призначасться спостережною радою
та порядок його
11орялок признаLIення кредитного KoMiTeTy, строк повноважень
та Полоrкенням про кредитний KoMiTeT,
дiяльътостi визначаеться статутом кредитноТ спiлки
яке затверджусться загальними зборами.
члени
11.3. Ч"llенами кредитного KoMiTeTy можуть бути члени спостережriоТ ради,
спостережноТ рали
правлiння та iншi особи. Членам кредитного KoMiTeTy, що не с членами
обо ,,рuuЛiгrня креДитноi спiлки, за робо,rу в кредитному KoMiTeTi може передбачатися
вiд обсягу роботи та
nruro.opor'a, розмiР якоТ визна.rастьсЯ спостереЖною радою залежно
квалiфiкачiТ члена KoMiTeTy.
При прийнятгi рiшення ,rро надання кредиту члену кредитноt спlлки, якого
не може брати
призначено членом кредитного комlтету, такии член кредитного KoMiTeTy
участь у прийняттi цього рiшення,
1 1.4. Що комп9тенцiТ крелитного KoMiTeTy нале}кать:
i прийняття рiшrень iз
1) розглял заяв членiв кредитноТ спiлки про надання кредитiв
цих IIитань;
2) злiйстлення контролю за якiстю кредитного портфеля;

Вирiшення iнтлих IIитань, пов'язаниХ

з

кредитноIо дiяльнiстто, визначасться

полохtенням про кредитний KoMiTeT.

12. Ревiзiйна

комiсiя кредитноi спiлки

l2,1. контроль за фiпаrrсово-господаI)ською дiяльнiстtо креДИТНОТ СПiЛКИ ЗДiЙСrrЮС
й вiдповiдаJIьна перед загальними зборами
ревiзiйна комiсiя. Ъевiзiйна комiсiя пiдзвiтнЬ

.tленiв кредитнот спiлки.

кредитноi спiлки у
12.2, РевiЗiйна комiСiя обирасТься загалЬнимИ зборамИ членiв
повноваже}Iь
Строк
засадах.
складi не менше трьох осiб, якi працюють на громадських
кредитноТ спiлки, аrrе BiH
членiв ревiзiйноi KoMiciI визначастЬЁп ,u.-"""r, Ъборurи членiв
(замiщення) членiв
не може станови,.и бiльше нiж п'ять poKiB. Склад та порядок обрання
мiж ними, вимоги до освiти, досвiду роботи тощо
ревiзiйноТ KoMiciT, розполiл обов'язкiв
о".ru.ru.тuся Полохtенням про ревiзiйну комiсiю,
можуть входити члени спостерех(ноi ради, правлlння,
Що склалу ревiзiйно:i KoMiciT не
спiлкою у трудових вiдносинах,
кредитного поrirеф та особи, якi перебувають iз кредитною
засiданнi толову та секретаря
12.з. Члени ревiзiйноi koMicii обирають на першому
ii роботу та звiтус вiд iMeHi KoMiciT
KoMiciT, Голова KoMiciT головус на i] засiдаrrп", органiзус
протоколи та iншi документи про
перед загальними зборами. ё.пр.ruр веде та зберiгае Bci
дiяльнiсr,ь коп,riсiТ.
дiяtльностi tсредитнот спiлtси
i2.4, Перевiрки рсзу:rьт.тгiв
'nori.i.' нефiнансово-господарськот
перевiрклт
рiдше одного разу на piK. Позаплановi
проводяться ревiзiйноrо
виN,Iогу не ]\{енш як 20 вiдсоткiв членiв
провадя,гься за рlшенням спостережноТ рали або на
кредитноТ спiлки'
перевlрок , загаJIьним зборам
ппо
"^-,:^:- доповiдас
-^*^,iпо' пп^
про hее\/пLтяти
результати проведених
ревiзiйна комiсiя
.lленiв кредитнот спiлки та спостерехснiй радi кредитноi спiлки,
iчIатерiали, бухгалторськi та
l2.5. На вимогу ревiзiйноi KoMiciT Тй надаються буль-якi
спiлки. Ревiзiйна комiсiя вправi
iтrшi доrсументи, а такохt пояснення посадових осiб крелитноТ
засадах до проведення
за пого;хiенням iз спостережною радою залучати на логовiрних

перевiрок зовI.riшнiх експертiв з числа осiб, якi не перебувають
кредитно}о спiлкоtо.

у трудових вiдносинах

iз

|2.6. Ревiзiйна комiсiя складас висновок за рiчними звiтами про результати

дiяльностi кредитноТ спiлки.

I2.7, Ревiзiйна комiсiя мо}ке тимчасово припинити повнова}кення буль-якоi
посадовоi особи кредитноi спiлки в разi виявлення допущених нею порушень, що
загрожуtоть фiнансовiй стабiльностi крелитноi спiлки. За наявностi загрози iснуванню
кредитноi спiлки ревiзiйна комiсiя склика€ позачерговi загальнi збори.
Роздiл III. Членство у крелитнiй спiлцi
13.

Умови члеIlства в креди,гнiiл спiлцi

13.1. Членами кредитноТ спiлки можуть бути громадяни Украiни, iноземцi та особи
без громалянства, якi об'сднанi ознакою членства в кредитнiй спiлцi, зазначенiй у cTaTTi 6
цього Стату,гу, мають повну цивiльну дiсздатнiсть з урахуванням обмежень, передбачених
п.lЗ,2, Статуту.
13.2. Не мо}куть бути прийнятi до кредитноi спiлки особио якi за рiшенням суду
визнаtri недiездатними або обмеrкено дiсздатними, особи, якi вiдбувають покарання у виглядi
позбавлення волi, а такох( особи, що мають судимiсть за вчинення кримiнальних
не знята в
правопорушень з корисливих мотивiв, якщо ця сулимiсть не погашена
установленому законом порядку,
13.3, Змiна ознак, зазначених у cTaTTi б цього Статуту, не тягне за собою припинення
LIлeiJcTBa
у крелитнiй спiлцi,

i

14.

Умови i порядоlс вступу до кредитноi спiлlси. Порядок сплати вступних

T:l

обов'язкових пайових BHecKiB

14,1. IIрийняття до кредитноТ спiлки провадиться на пiдставi письмовоТ заяви особи

спостерехсноТ ради кредитноТ спiлки, якщо таке право не делеговане
спостере}кrrою радою правлiнrтю крелитноТ сгliлки.
l4.2. особа стас LIJIеHoM кредитноТ спiлки за умови:
1) вiдповiдностi ознацi членства;
2) полання заяви про вступ до кредитноТ спiлки;
З) 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 пiдтвердхtусться
вiдповiлними документами.
14.З. Сгlлата вступного та обов'язкового пайового BHecKiB здiйснюеться лише пiсля
прийнятr,яr спостерех(ноIо радою або правлiнням (у разi делегування йому цЬоГо
повноваження) позитивного рiшення про прийом до кредитноТ спiлки. В першу черГУ
сплачу€ться вступний внесок. У разi, коли вступний та обов'язковий пайовий внески
сплачено у рiзнi днi, першим днем членства вважасться день сплати обов'язкового пайового
внеску в поl]ному обсязi.
|4.4. Вступнi та обов'язковi пайовi внески можуть здiЙснюватися виклЮч}Iо
гроt]]ови]\/tи кош],гами яrк го,гilзкою. так i в безготiвковому виглядi. Розмiр та порядок о1lлати
вступпих,t,а обов'яlзкових ltайових BHecKiB встановлюеться Статутом,
14.5. Заява особи гIро вступ до кредитноi спiлки складасться письмово за форМОЮ,
встановленою спостерех(ною радою, та мас бути розглянутою спостере}кною радою, якшIо
таке право не делеговане спостережною радою правлiнню кредитноТ спiлки, на найблихtчОму
пiсля подання заяви засiданнi.

за рiшенням
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l5. Права ч.llенiв кредитноТ спiлки
15.1, Члени кредитноТ спiлки мають право:

1) брати участь в управлiннi справами кредитноi спiлки, обирати та бути обраними

до Ti органiв управлiння;
2) вносити пропозицii на розглял органiв управлiння кредитноi спiлки;
3) олержувати вiд кредитноi спiлки кредити та користуватися iншими поолугами, якi
надаються членам кредитноТ спiлки вiдповiдrто до цього Статуту;

4) олерясувати iнформачiю про лiяrльнiсть крелитноТ спiлки, ознайомлюватися

З

рi.ttлими балансами, фiнансовими звiтами, протоколами засiдань органiв управлiння
кредитноi спiлки та iншими документами щодо дiяльностi кредитноТ спiлки;
5) олерясувати дохiд на свiй пайовий внесок, якщо iнше не перелбачено рiшенняtм
загальних зборiв кредитноТ спiлки;
6) вий,т:и :] .lленiв кредитноТ спiлки в порядку, передбаченому Законом УкраТни "ПрО
крелитнi сгтiJIки" та цим CтaтyToM.
15,2, Члени кредит,ноi'спiлки мо)ltуть мати iншi права, що не суперечаТЬ Та
гlередбачегli .тинним законодавством Укратни, статутом та iншими актами кредитноi спiлки.
16. обов'язrси .tленiв кредитноI

спiлки

16,1. Члени кредитноТ спiлки зобов'язанi:

1) додер}куватисЯ цьогО Статуту, ПолохtенЬ та iпшиХ aKTiB кредитноI спiлки,

виконувати рiшення iT органiв управлiння;

у

формуваннi майна кредитноi спiлки, зокрема, сплааIувати У
грошовiй формi вступнi, обов'язковi пайовi та iншi внески у розмiрах, строки та в порядку,
що визначенi Статутом;
з) не розголошувати комерчiйну та конфiленцiйну iнформаuiю про дiяльнiсть
кредlитноТ спiлки;
4) ло.l.римуватись умов договорlв, укладених з кредитною спrлкою;
5) не розповсIодхtувати irrформацirо про кредитну спiлку, що мо}ке завдiяти iмiдхtу
,га
репутаrIiI крелитноТ спirlки

2) брати участь

Члени кредитноТ спiлки виконують також iншi обов'язки,

rтередбаченi

законодalвством Украiни, цим Статутом та iншими актами кредитнот спiлки
17. Порядок припинення членствtl в rсредитнiй

спiлцi

l7.1, 11рипинення tIJTeHcTBa в кредитнiй спiлцi може вiдбуватись у випадках:
1) cMepTi особи - члена кредитноТ спiлки;
2) виклrочення члена кредитноТ спiлки;
З) лобровiльного виходу з членiв кредитноТ спiлки,
17.2. РiшеннЯ про приПиненнЯ LIленства в разi cMepTi члена кредитноi спiлки
приймае.гься спостерехtноIо радою або правлiнням (у разi делегування йому цього
повI-Iоваження) на пiдставi свiдоцтва про смерть, рiшення суду про визнання громадянина
померлим, шlо вступило в законrrу силу, отриманпям повiдомлення про смерть. Членство
припиняеться з дня гlрийняття рiшенrтя про припинення членства,
ii членiВ у разi
17 .з, Член *р.д"r"от спiлки мол<е бути виключений з числа
порушення *rr* ц"о.ъ Статуту, Рiшення про виключення члена в разi порушення ним
порядку
СтЬтутУ приймастЬся спос'еРежноЮ радоЮ за поданНям правлiння (рiшення Ns 8
.тленiВ крелитноТ спiлки вiд 31 травня 201З року),
денногО про1окоJIУ Nc l заг,алiних зборiВ
LIлеН
кlэедитноТ спiлки мае правО в будь-який час вийти з кредитноi
17.4, Itожен
про
спiлlси зtI власним баrканrтям. Для цього BiH повинен подати письмову заяву
правлiннЯ (у разi
лобровiльниЙ вихiД з кредитноТ спiлкИ дО спостережноi РадИ абО
(у
разi делегування
л.пa.уuu"rя йому цього повноваження). Спостере,кна рала або правлiння
1l

йому цього повноваження) на найбли}кLIому засiданнi повинна розглянути заяву члена спiлки
та прийняти рirпент-тя про припинення його членства.
l7.5. firrем припинення членства у кредитнiй спiлцi вважаеться день прийняття
спостере)(ноIо радоIо кредитFIоТ спiлки або правлiнням кредитноi спiлки (у разi делегування
йоп,tу сгlост,ережною радою цього повно]]аження) вiдповiдного рiшення.
17,6. У разi припинення членства фiзичноТ особи у крелитнiй спiлцi вступний BFIecoK
iй не повертасться. Повернення обов'язкового пайового внеску фiзичною особою можливе
лише у разi припинення ii членства в кредитнiй спiлцi.
17.7, Повернення обов'язкового пайового та iнших BHecKiB, KpiM вступного внеску,
провадиться за заявоIо особи (або спалкоемцiв особи) в порядку, передбаченому цим
Статутом та вiдповiдними положеннями кредитноi спiлки, але не пiзнiше HilK через один
мiсяць пiсляl прийняття загальFIими зборами, спостере}кною радою або правлiння (у разi
делегування йому цього повнова}кення), вiдповiдного рiшення про повернення зворотFIього
внеску. Повернення BHecKiB (вклалiв) члена кредитноТ спiлки на депозитнi рахунки
провадиться за взаемною згодою cTopiH або не пiзнiше строку, перелбаченого вiдповiдним
догоl]ором.

Роздiл IV. Еrсономiчнi зrlсllли дiяльностi lсредитноi спiлtси
1[l. Щясерел1l

надход}кення i порrrдок використанIlя кошIтiв та Tlt iншого плайна
кредитноi спiлrси

Кошти та iнше майно (далi - майно) кредитноТ спiлки формуеться за рахунок:
1) вступних, обов'язкових пайових та iнших BHecKiB членiв крелитноi спiлки (KpiM
BHecrciB (вклалiв) членiв кредитноi спiлки на депозитнi рахунки);
2) плати за наданIIя своiм членам кредитiв та iнших послуг, а також доходiв вiд
провадження iнших видiв статутноТ дiяльностi;
3) дохолiв вiд придбаних кредитною спiлкою державних цiнних паперiв;
4) грошових та iнших майнових пожертвувань, благодiйних BHecKiB, грантiв,
безоплатноТ TexHi.tHoT допомоги як юридичних, так i фiзичних осiб, у тому числi iноземних;
5) iнrших надходжень, не заборонених законодавством,
1t].2. Майrrо кредитноi спiлки с iT власнiстю. Крели,гна спiлка володiс, користусться
та розr]орrlджасться належ}lим Тй майном вiдгlовiдно до закоFrу та цього Статуту,
i 8.1.

19.

Порядок формування l,rl викорIлстання капiталу, резервiв та iнших фондiв,
утворIованих кредитноIо спiлlсоlо

19.1, Itапiтал кредитноТ спiлки складасться з паЙового, резервного та додаткового

капiталiв, атакоя( залишку lтерозподiленого доходу кредитноi спiлки i не може бути меншим
10 вiдсотrсjв вiд суми ii загалт,rrих зобов'язань.
|9,2. Пайовий капiтал кредитноi спiлки формуеться за рахунок обов'язкових та
додаткових пайових членських BHecKiB членiв кредитноi спiлки.
Обов'язковий пайовий внесок - обов'язковий зворотниЙ внесок, що вноситься особою
при вступi до кредитноТ спiлки.
Розмiр обов'язкового пайового внеску с однаковим для Bcix членiв кредитноТ спiлки та
вс,IановJIеrлий рirпеНням загаЛьних зборiв.tленiв кредитноТ спiлки як фiксована сума 1,00
(олrrа гривrIя 00 копiйок) r,рн. особа сплачус обов'язковий пайовий внесок протягом 10-ти
днiв З дня прийНяття рiшrення органоМ управлiння кредитrтоi спiлки про прийом особи до
спiлки.
додатковий пайовий внесок - необов'язковий (лобровiльний) зворотний внесок члена
кредитнот спiлки, що вноситься :] метою збiльшrення пайового капiталу та забезпечення
фiнансовоТ стабiльностi креди,гноТ спiлки.
/Jодатковий пайовий внесок LIлена кредитноТ спiлкl,t вноситься членом виклIочно за
LIII строк\, внесення.
. його балtатrням беrк rкодних обмеrкень щодо розмiрl,
|2

додатковi пайовi внески можуть бути поверненi як у разi припинення членства в
кредитнiй спiлцi, так i без втрати членства пр.д"r"iй
спiлцi.
"
у разi припинення членства в кредитнiй
спiлцi повернення обов'язкового пайового
внескУ LIлена кредитноТ спiлки таlабо додаткового пайових
BHecKiB провадить ся за заявою
члена кредитноi спiлки (або його спадкосмця), але не
пiзнiше нiж через один мiсяць пiсля
прийняттяt уповноваженим на прийняття таких
рiшень органом управлiння кредитнот спiлки
рiшення irpo розгляд зави та повернення обов'яъкового пайового внеску таlабо
додаткового
пайових BHecKiB.
ПоверненНя додаткоВих пайовИх BHecKiB без припинення
членства в кредитнiй спiлцi
провадиться за заявою члена кредитноi спiлки (або його
спадкоемця), але не пiзнiше нiяс
через один мiсяць пiсля прийняття
уповноваженим на прийняття таких рiшень органом
управлiння кредитноi спiлки рiшення про розгляд зави та повернення вЕеску.
19,З, РезеРвний капiтал, призначениЙ для вiдшкодування
моя(ливих збиткiв кредитноТ
спiлки, якi не можу-гь бути покритими за
надходхtень
поточного року, забезпечення
рахунок
платоспроможностi кредитноТ спiлки та захисту заощад}кень
iT членiв,
19.4. Резервний капiтал кредитноi спiлки
формусться за рахунок:
1) встуrrнИх BHecKiB членiв крелитноТ спiлкЙ;
2) частини доходiв кредитноi спiлки до моменту досягнення ним не менш
як 15
вiдсо,гкiВ вiд сумИ активiв, :]вilкених на
ри:]ик кредитноi спiлки;
З) чrlенських BHecKiB в ре:]ервний капiтал,
Розмiр вступного внеску tlrteнa кредитноi спiлки с однаковим
для Bcix членiв кредитноi
спiлки та встановлений рiiilенняtп,т :]агальних зборiв членiв кредитноТ
спiлки як фiксована
сума 10,00 (десять гривенЬ 00 копiйок) грн. особа сплачус вступний
внесок протягом 10-ти
днiв з дня прийняття рiшення органом управлiння кредитноi спiлки про прийом
особи до
спiлки.
^

необов'язковий членський внесоК до
резервНого капiталу вносиТься членом кредитноТ
спiлки на добровiльнiй ocHoBi.
рiшенням загаJIьних зборiв може бути встановлена обов'язковiсть
унесення BciMa
членами кредитноi спiлки з перiоличнiстю (строком внесення)
певноi суми членського
внеску до резервного капiталу,
При лiквiДацii спiлкИ залишоК коштiв
резервного капiталу зараховуеться до {ержавного
бюдхtету Украiни.
19,5, {ОЛаТКОВИй КаПiТаЛ КРеДитноТ спiлки
формусться за рахунок цiльових BHecKiB
,tленiВ кредитноi спiлки, благодiйних
BHecKiB фЙ""н"" та юридичних осiб, безоплатно
отриманоI-о майна i необоротних :засобiв.
I_{iльовий внесок L]лена кредитноi спiлки в
додатковий капiтал - необов'язковий
(лобровiльний) або обов'я:Jковий :зворотнiй внесок
цiльового призначення чJIена кредитноТ
спiJtки, який формУе додатковий капiтал кредитноТ спiлки.
flобровiльний цiльовий внесок члена кредитнот спiлки в додатковий капiтал вноситься
членом виключно за його бажанням без жодних обмежень
щодо розмiру чи перiоди.lностi
внесення без обмехtень щодо
розмiру та cTpokiB внесення.
Рiшенням загаJIьних зборiв мох(е буr"
обов'язковiсть внесення BciMa
"сrановлена
членами кредитнот спiлки з перiодичнiстю (строком
внесення)певноi суми обов'язкового
цiльового внеску члена крелитноi спiлки додurпо"ий капiтал.
"
ГIовернення необов'язкових (лобровiльних)
цiльових BHecKiB у додатковий капiтал
повпiстЮ або часткОво не тягне за собоЮ припинення членства
фiзичноТ особи в кредитнiй
спiлцi.
Ifiльовi внески в додатковий капiтал залучаються
у грошовiй формi без уllладання
договору.
Благолiйrтi внески фiзичних та юридичних осiб
у додатковий капiтал, вноситься
виключно :за Тх бах<анням беж жодt{их обмеrкень щодо
роз;viру чи строку внесення.
у ршi лiквiliацir' кредитноi спiлки залишок додаткового
капiталу зараховусться до
!ержавного бrолжету Украiни.
1з

19.6. Рiшення про використання кагriталу на покриття збиткiв кредитноi спiлки

приймас,гl,ся спостережною радою креди,ггтоТ спiлки в порядку, визначеному законодаI]ством

тa рiшенням загальних зборiв .tJteHiB кредитноТ спiлки.

19,7. З MeToIo покрит-гя передбачуваних збиткiв вiд неповернення кредитiв кредитноIо

спiлкою :]а рахунок частини доходiв кредитноТ спiлки формусться резерв забезпечення
tIокриття втрат вiд неповернеFIих позиLIок. Порядок формування й використання резерву

забезгlечеr{ня покриття втрат визFIаLiасться нормативно-правовими актами Уповноваrкеного
державЕrоl-о органу,

i9,8. I] кредитнiй спiлцi за рiшенням загальних зборiв мо}куть створIоватися благодiйнi
фотrди кредитноi спiлки, порядок формування та викOристання яких, встановлюсться
вiдповiдними полоlttеннями кредитноi спiлки, якi затверджусться спостерехtною радою
кредитноТ спiлки.
Itредитна спiлка також cTBoploc iншi резерви та фонди вiдповiдно до нормативноправових aKTiB Уповновая(еного дерх(авного органу, цього Статуту та рiшень загальних
зборiв кредитноI спiлки. Поло>ltення про фонди, якi створюються в rсредитнiй спiлцi
затверд){уIоl-ься спостережною радоIо кредитноi спiлки.
20. OcHoBHi права кредитноi спi.пки у сферi еrсономiчноi дiяльностi

Крелитна спiлка мас право самостiйно встановлювати:
1) розмiр плати (процен,гiв), яка при HapaxyBaHHi (виплатi) розподiлясться на користь
ч.llенiв креltитноТ спiлки на llайовi .lленськi вI{ески членiв кредитноТ спiлки та нараховусться
I{a BIIecKpt (вклали), tцо знаходяться на депозитних рахунках членiв кредитноТ спiлки;
2) розмiр плати (гтрочегттiв) за користування кредитами, що надаIоться кредитноIо
спiлкою;
3) цiни (тарифи) на послуги, що надаються кредитною спiлкою;
4) види кредитiв, що надаються кредитною спiлкою, умови надання та строки
повернення крелитiв;
5) способи забезпечення кредитних зобов'язань, вимоги щодо забезпе,lенняi
погашення tсредитiв,
21. Порядоtс i умови нtlданпя крелитiв членам lсредитноi спiлки
21

,

1. Itрелитна спiлка надас кредити лише cBoiМ членам на умовах та на строк,

визна.тенi вiдповiдним положенням кредитноТ спiлки, яке затверджене спостерея(ною радою,
на пi/_lс,гавi :]аrIви LIлена крелитноТ спiлки :за рiшенням кредитного KoMiTeTy.
2|.2, Заява l]po }{адання кредиту складасться tIJIeHoM кредитноi спiлки за

BcTaHoBJle}Iolo формоrо

i повиrlна мiстиr,и данi про мету отримання кредиту,

його

забезпе.Iення, строк та джерела його повернення,

2LЗ. При прийняттi кредитним

KoMiTeToM рiшення про надання кредиту, мiхt
кредитноIо спiлкою та позичальником уклада€ться кредитний договiр, в якому визначаються
строк та умови повернення кредиту.
21,4, Bci члени органiв управлiння кредитноi спiлки та ii прачiвники, якщо вони €
LIле}Iами кредитноТ спiлки, отримують кредити IIа умовах, що дirоть для Bcix iнших членiв
креди,гтlоТ сгtiлки,
22. Пор л док

р

озп

одiлу

ло

ходiв

ltp

едитноi спiл ки

22.1. FIерозподiлений дохiд, що залишаеться у розпорядженнi кредитноi спiлки за
пiд(сумками фiнансового року, ро:зподiляеться за рiшенням загальних зборiв, у тому числi
п,tiяt ч:rегtii]\4l4 кре/_IитноТ спiлtси пропорцiйно розп,тiру Тх пайових BHecKiB у виглядi вiдсоткiв
(проriент,iв). 11ри цьому в Ircpiпy чергу tзiдбувасr,ьсяl необхiдне поповнення капiтаJIу та
резервiв.

I4

22,2, Розподiл доходiв rtрелитноТ спiлки протягом року вiлбуваеться в порядку
розподiлу доходiв та покриття збиткiв, :]атвердх(еному рiшенгtям загальних зборiв .lленiв
кредиr,ноТ сгliлки.

23.

Порядок покриll,я збиткiв кредитноi спiлlси

23.1. Збитки кредитноТ спiлки покриваIоться у порядку, що визначаеться загальними
зборами кредитноТ спiлки вiдповiдно до Закону УкраТни "Про кредитнi спiлки" ,га
норматив}Iо-правових aKTiB УirовноваrкеFIого дер}кавного органу.
24. КонфiденцiйrIiсть

24.1, Кредитна спiлка та iT посадовi особи зобов'язанi зберiгати тасмницю щодо
paxyHKiB, BHecKiB та iнших фiнансових операчiй, здiйснених членами кредитноТ спiлки.
24.2. Обмеження стосовно отримання вiд кредитноТ спiлки iнформачiТ, передбаченi
п. 24.1, цього Статуту, не поширIоються на працiвникiв Уповноваженого державного органу,
якi дirо,гь в межах повноRа)i(ень, надаFIих Законом УкраТни кПро фiнансовi послуги та
державт{е регулювання ринкiв фiнатлсових послуг), а тако}к на центральний орган виконав.lоТ
влади, що реалiзус державну полiтику у сферi запобiгання та протидiт легалiзацiт
(вiдмиваннrо) доходiв, одержаних злоtIинним шляхом, фiнансуваннrо тероризму та
фiнансувагтню розповсюдження зброТ масового знищення, у випадках, визнаLIених Законом
УкраТни uПро запобiгання та протидiю легалiзацiТ (вiлмиванню) доходiв, одеря(аних
злочинним шляхом, фiнансуванню,Iерори:]му,га фiнансуванню розповсIодження зброТ
Т\4

аСОI3ОГО :]НИЩеННя).

24.3. fiовiлки видаlо,I,ьсяl особисто LIленам кредитноТ спiлки (iх прелставникам) лише
щодо Тх paxyHKiB, BHecKiB та iнших фiнансових операuiй за вiдповiдною заявою, а також

судам, органам прокуратури, служби безпеки, органам Нацiональноi полiцii, iншим

правоохоронним органам та органам доходiв i зборiв та податковим органам у випадках та в
порядку, передба.тених законом.
24,4. У разi cMepTi члена кредитноi спiлки довiдки про його внески та рахунки
видаютьсrI спадкосмцям, HoTapiycaM та консульським установам iноземних держав, у
провадх(енrтi яких зFIаходяться справи про спадщину,
25. Порядок зrriтностi Ttl здiйснення коrIтролю за дiя.пьнiстIо оргаrliв управлirrня
кредитноi спiлrси.

25.L Крелитна спiлка зобов'язана вести оперативний

i

бухгалтерський облiк
,га
вiдповiдно
iншу
звiтнiсть
до закоFIодавства
результатirз стзосI дiя:rьносr,i, статистичну
YKpai'Hra Til ]lодава,I,и iT в )/сl,аtlовJIеному Irорядtсу та обся:зi вiдповiдним державним оргаFIам.
25,2. Itрелитна сtliлка lIодас Угlовновахсеному державному органу фiнансову
звiтнiс,гь та iншi звiтнi данi в обсягах, формах та у стрOки, встановленi Уповноваженим
дер}кавFIим органом, а також надае на запити Уповновахсеному дер}кавному органу необхiдгli
пояснення щодо звiтних даних.
25.З, Голова правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть Та
по]зноту фiнансовоi звiтноотi та iнших звiтних даних.
25.4. ffocToBipHicTb повнота рiчrrоТ звiтностi кредитноТ спiлки повинна бути
пiдlгвердritсна незалежним аудитором (аулиторськоrо фiрмою), визначеним загаЛЬниМИ
зборами кредитноТ спiлки
дулиr-орський висновок подасться до Уповноваженого державного органу Та
представJIясться загаJIьним зборам кредитноi спiлки,
25.5. Результати фiтrансовоТ дiяльностi кредитноТ спiлки визначаються на пiдставi
рiчноТ звiтт-тосr,i, вклlоаIаlочи бzuтанс та звiт про доходи й витрати. Звiтнiсть про фiнансовогоспоl(арсЬку лiяrlьнiсть за piK гriд.l,tягас затi]ердх{енню загальними зборами членiв кредитноТ

i

,спiлки.

l5

25.6. oKpiM перевiрки аудитора (аулиторськоi фiрми), контроль за дiяльност. Органiв
уп равлiння також здiйснюсться
1) службоlо внутрillтнього аудиту (контролло) шляхом проведення планових та
позаплаFIових перевiрок у строки та в порядку гlерелбаченому внутрiпlнiми положенняМи
кредитноТ спiлки;
2) загальними зборами кредитноI спiлки в межах повновая(ень щодо призначення та
зtзiльненнlt .TJleHiB органiв управлir-тгlя(, :]атI]ердження :звiтiв правлiння, спостереlкноТ раДИ,
кредитного KoMiTeTy ,I,a висновку ревi:зiйrтоТ KoMicii, а також шляхом реалiзаuiТ iнших
:

повI-rовa)кень;

З) ревiзiйною комiсiсю в межах контролrо за фiнансово-господарською дiяльнiстю
кредитноТ спiлки (в тому числi i щодо дiяльностi органiв управлiння) шляхом проведення
перевilэок в строки та в порядку передбачених внутрiшнiми положеннями кредитноi спiлки;
4) спостережною радою, щодо правлiння та кредитного KoMiTeTy в .rастинi
звiтування правлiнням щодо результатув фiнансово-господарськоi дiяльностi кредитноТ
спiлки та кредитного KoMiTeTy в IIастинi звiтування щодо кредитування,
26.

Кошти.rленiв кредитноi спiлки

26,1, I]нески (вклали) членiв кредитноТ спiлки на депозитнi рахунки, а тако}к
нараховаFIа на T,aKi коllIти r,a пайовi внески плата (проценти) налехtать LIленам кредитноТ
сгriлки на rrpaBi гlриватrrоТ власностi,
26.2. Itошти, що належать LIленам креttитноТ спiлки, облiковуються окремо,
2б,3. ltошти, що належать членам кредитноТ спiлки, використовуються для наданнrI
крелитiв tIJIeHaM кредитноТ спiлки, а у разi наягвностi тимчасово вiльних коштiв членiв
кредитноТ сгIiлки - Mo}ItyTb розмiшуватися на депозитних рахунках в установах банкiв, яtсi
]\iIають лiцензiю на право роботи з вкладами громадян, i в об'сднанiй кредитнiй спiлцi, а
також у державнi цiтлнi папери, перелiк яких встановлюсться Уповновакеним дер}кавним
органом,

Роздiл Y. Порядок припиненrrя дiяльностi lсредитноi спiлки та вирiшенrrя маЙrrових
питань у зв'язку з лiквiдацiсrо (реорганiзацiеIо)
2'7, Способ[I припиrIеlrня лiяlльностi lсредlл,гrlоi
2]

,|,

Кредитна спi;rка припинrrс дiяльrriсть

шляхом

спiлки

ii

реорганiзашii (злитгя,

присднання, подiлу) або лiквiдацiТ,
27.2. Itрелитна сlliлка вважа€ться такою, що припинила свою дiялlьнiсть, пiсля
внесення запису до €диного Щержавного реестру.
27.3. Реорl,анiзацiя кредитноТ спiлки проtsадиться за рiшенням iT загальних зборiв.
28. Лirсвiл:rцiя кредитноi спiлклt
28.

l. Лiквiдацiя кредитноТ спiлки провадиться:

1) за рiшенням загальних зборiв кредитноI спiлки;
2) за рiшенням суду, в тому числi в разi заняття дiяльнiстю без вiдповiдноi лiценЗii
чи дiяльнiстю, забороненOIо законом, в разi неплатоспромоя(ностi кредитноi спiлки, в iнших
випадках, передбачених законом, за поданнrIм Уповноважений дер>ttавний орган, позОвОм
членiв або кредиторiв крелитноТ спiлки.
28.2. У разi прийнятr,я рiшення про лiквiдацitо кредитноТ спiлки за рiшенням
загальних зборiв iT .tленiв, кредитна спiлка повинна здiйснити заходи для внесення До
Сдиного державного ресстру запиOу гlро рiшrення щодо припинення кредитноТ спiлки шляхОМ
лiквiдацiТ в порядку, передбаченому законодавством ltpiM того, рiшенням загальних зборiв
.tлеtлiв креди,гноТ спiлки tIовине}{ бути призначений склад лiквiдацiйноТ KoMiciT ВИКОНаННЯ
на спостережну раду кредитнот спiлки.
, функrriй лiквiдацiйнот koMiciT ]\4оже бути покrlалено
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28.З, З моменту призFIачення лiквiдацiйноТ KoMicii (лiквiлатора) до неТ перехоДять
повновах(ення щодО управлiння справами кредитноi спiлки. Лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор)
вiд iMeHi кредитноТ спiлки, яка rrрипиняе дiяльнiсть, виступас у сулi,
28.4, лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) помiщае у вiдповiдних засобах масовоi
iнформачiТ, визна.Iених Уповновахtений дерхсавний орган,

державну реестраuiю крелитноi спiлки,

що

в яких публiкуються данi

пРО

припиняс дiяльнiсть, повiдомлення про
i строк заявлення виiuог iJ

припинення дiя:rьностi такоТ кредитноТ стriлки та про порядок
кредитор[tми,

29. ЗадоволеннrI вимог кредиторiв кредитноi спiлtси в разi прllпllнеllня iT

дiяльностi

29.1. Строк заявлення вимог кредиторами кредитноi спiлки в разi ii лiквiдацii Не
IvIоже бути менпrим двох мiсяцiв з моменту публiкацiТ повiдомлення про приПинення
дiяльносr,i кредитноТ спiлки,
29.2. Лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) вхtивас ycix можливих заходiв щодо
виявленнЯ крелиторiВ, а такоrlt письмово сповiщас Тх про припинення дiяльtlостi крелитноТ
спiлки.
29.3. Крелитори кредитноТ спiлки, що припиняе дiяльнiсть, можуть вимагати вiд неТ
припинення або дострокового виконання зобов'язань та вiдlпкодування збитКiв.
29.4. При лiквiдаrriТ платоспромохслтоi кредитноТ спiлки вимоги ii кредитОРiВ
:]

ztдоtsол

ь FI

rIються у,гакiй,те рго Bocl,i

:

1) у гlерrлу чергу задовольняIоться вимоги працiвникiв кредитноТ спiлки та членiв
,грудоt]ими вiдносинами, та вимоги щодо сплати сдиного
лiквiдацiйноТ KoMiciT, пов'язанi :]
внеску на загальнообов'я:]кове дер}кавFtе соцiальне страхування;
2) у другу чергу задовольняються вимоги за вкладами членiв кредитнОI СПiЛКИ На
депозитFIих рахунках та вимоги кредиторiв, забезпеченi заставою чи iншим опособом;
3) У TpeTIo tIергУ задоtsольНяIотьсЯ вимогИ щодО сплатИ податкiв, зборiв
(обов'язкових платежiв) ;
4) у четверту чергу задовольняються Bci iншi вимоги.
29,5, У разi вiдмови лiквiдацiйноТ KoMicii у заловоленнi вимог кредитора або
jx розгляду кредитор мас право до затвердх(ення лiквiдацiйного балансу
ухилення вiд
звернутисЯ в суД iз позовоМ до лiквiдацiйноТ KoMicii (лiквiдатоРа). За рiшенням сулу TaKi
вимоги кредитора вклюLIаIоться до лiквiдацiйного балансу та задовольняються в порядку
черговосr,i

29.6. Вимоги кредитора, :}arIBJteHi пiсля спливу строку, встановленого лlквlДаЦlИFlОЮ
KoMicicltql дляt Тх пред'явлет{F{я, задовольняlоться з майна кредитноТ спiлки, що залишилося
пiсля задоволення вимоГ крелиторiв, заявлених cBocllacнo, Вимоги крелиторiв, якi не визнанi
позовом, вимоги, у
лiквiдацiйr+оrо KoMicicto, якщо кредитор не :]вертався до суду
задоволеннi яких рiшrенням суду кредиторовi вiдмовлено, вимоги, не задоволенi за браком
майна, вtsажаються погашIеними.
29.1 , 5lкцо вартiс,гь майна кредитнот спiлки с недостатньою для задоволення вимог
крелиr,орiВ, l]oнa лiквiдустьсяt в 1lорядку, перелбаченому Законом про банкрутство,
гiр"пинь,rтtя дiяльлtостi tсредитнот спiлки в процесi вiдновлення fi платоспроможностi або

з

банiсрутства визначастьсrI законом,

29.8, При лiквiдацiт кредитноi спiлки залишок коштiв резервного та додаткового

капiталу пiсля розрахункiв

iз

членами кредитноi спiлки

та iншими

кредиторами

зараховуеться до Щержавного бюдхсету Украiни.

29,g. Пiсля завершення процедури лiквiдацii кредитноi спiлки лiквiдацiйною

KoMicicro складаються акт лliквiдацiйноi KoMiciT з лiквiдацiйним балансом, якi ПiДПИСУЮТЬСЯ
голово}О .гtl BciMa членамИ лiквiдатriЙноТ коп,тiсiТ та подаюТься державномУ ресстратору. .Щата
l]1{есення до Сдиного державного ресстру запису про проведення держаtsноТ peecTpauiT
припиненНя крелитНоТ спiлкИ в результ,атi i] лiквiдацii С датоЮ державноТ peccTpauiT ii
припинення.
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30. Реорганiзацiя кредrtтноТ спi.цкlt

30.1, Кредитна спiлка за рiшенням загаJIьних зборiв може реорганiзуватися
вiдповiдно до законодавства.
У разi реорганiзацiI кредитноТ спiлки все fi майно та Bci if права i обов'язки
переходять до правонаступника.
строкУ для пред'ЯвленнЯ
ЗО.2. При реорганiзаuii кредитноi спiлки пiсля закiнчення
передавальний
вимог кредитораNIи та задоволення чи вiдхилення цих вимог комiсiя складае
про
положення
мiстити
мають
якi
(подiл),
акт (злиття, приеднання) або розподiльчий баланс
зобов'язань кредитноi спiлки, що припиняс дiяльнiсть,
правонаступництво щодо
"Ёi,
стосовно Bcix Ti кредиторiв та борхtникiв, включаючи зобов'язання, якi оспорюються
сторонами.

30.3. Передавальний акт та розподiльчий баланс затверджуються органом, що

прийняв рiшення про припинення дiяльностi кредитноi спiлки
органом, що
з0.4. Копii передавального акта або розподiльчого балансу, затвердженi
передаються
до
спiлки,
прийняв рiшення про приIIинення дiяльностi кредитноi
або можуть
уповноваженого державного органу. Зазначенi копiт засвiдчуються нотарiально
органу,
бути засвiдченi посадовою особою Уповноваженого державного

*-ýу::*

30.5. Порушення цього порядку е пiдставою дл: вiдмови у u::_Yпl
спlлки та державнlи
державного ресстру запису про припинення дiяльностi кредитноt
peecTpauii створюваних правонаступникiв.

Роздiл VI. Прикiнцевi положення
31. Вiдокремленi пiдроздiли кредитноi спiлки

l
31.1.

У разi потреби спостережна рада кредитноi спiлки може прийняти рiшення про
членiв

вiддiлень) для надання послуг групам
утворення вiдокремлених пiдроздiлiв 16iлiи,
пр.дrrrот спiлки, що мешкаюiь або працюють у географiчнiй вiдда_lrеностi вiд ii офiсу,
Та ДiС ПiД
з1.2. вiдокремлений пiдроздЙ кредитноi спiлки не е юриДиЧНОЮ ОСОбОЮ
повноваження
мас
правами,
керiвництвом органiв управлiння кредитноi спiлки, користуеться
,u urnorrye функцii,'передбаченi для неi вiдповiдним Положенням про вiдокремлений
пiдроздiл (фiлiю, вiддiлення), що затвердя(уеться спостерех(ною радою.
32. Внесення змiн та доповнень до

Стаryry

на розгJIяд
З2.1. ПроПозицii щодО внесеннЯ змiн та доповненЬ до СтатуТу подаються
не
менше 20
заrальних зборiв спостережною радою. ревiзiI-лною коьtiсiею, або за поданням
зi:соткiВ загальноi кiлькостi членiв. РiшеннЯ про внесення змiн та доповнень до Статуту
спiлки
приймаеться лише загаJIьни}tи збораltlt. Рiшення загаJIьних зборiв членiв кредитноi
про внесення зьtiн та .]оповнень .]о Стаryту вважа€ться прийнятим, якщо за нього
на загаJIьних
прого-.Iос}6а-Iо проста бi-тьшiсть го-rосiв членiв кредитноi спiлки, присутнiх
збоэL\.

частиною цього Статуту.
-:].:. Зrtlнll та _]оповнення до Статуту с невiд'емною
ВнэсеннЯ зrtiн J.o СтаryтУ оформляеТься шляхОм викладення його в новiй редакцiТ,
ЗrriHtr -].u.l СтацП скрiп,rюстьсЯ пiдп""о* голови СпостережноТ Ради кредитноТ спiлки,
вiдомостей,
достовiрнiсть якого засвiдчусться нотарiально. Змiни до Статуту, якi стосуються
- пiдприемцiв та
вкJIючен}fх до Сдиного державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб
чинноСтi для TpeTix осiб з дня ix державноТ ...
реестрачii,
громадськИх формувань,
л
"uЪrрurrь
втрачае
Сlатут
його
з
чинностi
ДеРж9вно}реестраuii,
пuб"рuu
дати
32.з.-цЪй-Статут
iT кредитноi спiлки.
чиннiсть з моменту гIрипинення (скасування) державноi
Голова спостережноi ради

крЕдитноi сшлки зАрАз>

Ю.В. Уварова

MicTo Ки-
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iв, YKpaiHa, двадцять восьмого жовтня двi тисячi двад
Я, Гамаль I.M., приватний HoTapiyc Киiвського м
засвiдчую справжнiсть пiдпису Голови спостерея(ноi ради
Юлii:ВЬлодимирiвни, який зроблено у моiй присутност.i, ,

ьного округу,
кЗАРАЗ> У

<Про HoTapiaT>.
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