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Роздiл I. Загальнi положення

1. Найменування кредитноi спiлки та ii юридична адреса

1.1. Кредитна спiлка кЗАРАЗ> заснована згiдно рiшення установчих зборiв
(Протокол N 1 вiд <28> квiтня2011 року), i дiе на пiдставi Констиryчii УкраiЪи, Щивiльного
кодексу Украiни, Господарського кодексу Украiни, Законiв УкраiЪи "Про фiнансовi послуги
та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", "Про кредитнi спiлки", iнших законiв
Украiни та виданих вiдповiдно до них нормативно-правових aKTiB.

1.2. Найменування крелитноi спiлки:
украiнською мовою повне: КРЕДИТНА СПIЛКА "ЗАРАЗ",
украiЪською мовою скорочене: КС "ЗАРАЗ",
англiйською мовою повне: CREDIT LJNION "ZaRaZ" о

англiйською мовою скорочене; CU "ZaRaZ".
1.3. Юридична адреса (мiсцезнаходження): 03039, MicTo КиiЪ, ВУЛИЦЯ BIKTOPA

ЗАБIЛИ, булинок 5, офiс l22.

2. Мета створення i завдання кредитноi спiлки

2.1. Кредитна спiлка "ЗАРАЗ" (дапi - кредитна спiлка) заснована фiзичними особами
на кооперативних засадах з метою задоволення потреб if членiв у взаемному кредитуваннi та
наданнi фiнансових послуг за рахунок об'еднаних грошових BHecKiB членiв кредитноi спiлки.

2.2. Завдання кредитноТ спiлки полягае у задоволеннi потреб if членiв у взасмному
кредитуваннi, наданнi фiнансових послуг, здiйсненнi дiяльностi, вiдповiдно до cTaTTi 5 цього
Статуту.

3. Принципи дiяльностi крелитноi спiлки

3.1. ,,Щiяльнiсть кредитноТ спiлки грунтусться на таких основних принципах:
1) добровiльностi вступу та свобода виходу з кредитноi спiлки;
2) рiвноправностi членiв кредитноi спiлки;
3) самоврядування;
4) гласностi.

4. Юриличний стаryс кредитноi спiлки

4.1. Кредитна спiлка е юридичною особою, мае самостiйний ба.lrанс, банкiвськi
рахунки, якi вiдкривае i використовуе згiдно iз законодавством у самостiйно обраних
банкiвських установах, а також може мати печатки та бланкио власну символiку.

4.2. Кредитна спiлка набувас статусу юридичноТ особи з дати if державноi ресстрацiТ
в порядку, визначеному Законом УкраТни <Про державну ресстрашiю юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприсмuiв та громадських формувань>.

4.3. Кредитна спiлка може укладати вiд свого iMeHi договори та iншi уголи, якi не
суперечать нормативно-правовим актап,I та цьому Стаryту, набувати майновi та немайновi

: права, мати обов'язки, що випливають iз законодавства Украiни та укладених кредитною
спiлкою угод, бути позивачем i вiдповiдачем у судах, отримувати лiцензiI вiдповiдно до
закону.

4.4. Кредитна спiлка може бути учасником однiеI об'еднаноi кредитноi спiлки.
4.5. Кредитна спiлка не може бути засновником, спiвзасновником або учасником

суб'екта (суб'ектiв) пiдприемницькоi дiяльностi, KpiM мiсцевого кооперативного банку, як на
територii Украiни, так i за ii межами.
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4.6. Крелитна спiлка може бути засновникоМ (учасником) юридичноТ особИ, Що
зцiйснюс збiр оброблення, зберiгання, захист та використання iнформацii про юридичну або
фiзичну особу щодо виконання нею кредитного правочину.

4.7. Кредитна спiлка може бути членом об'еднань кредитних спiлок (асоцiацiй
кредитниХ спiлок) у випадкаХ, передбаЧених законодавством Украiни.

4.8. Кредитна спiлка дiе на ocHoBi самофiнансування, несе вiдповiдальнiсть за
наслiдки своеi дiяльностi та виконання зобов'язань перед своiми членами, партнерами,
державним та мiсцевими бюджетами.

4.9. Кредитна спiлка несе вiдповiдальнiсть за своiми зобов'язаннями у межах
BapTocTi майна, яке належить iй на правi власностi.

5. Напрями дiяльностi кредитноi спiлки

5.1..ЩлЯ досягненНя метИ та завданЬ, зазначеНих у пiдРоздiлi 2 цього Статуту,
кредитна спiлка здiйснюе дiяльнiсть за наступними напрямами:

- приймае вступнi та обов'язковi пайовi та iншi внески вiд членiв крелитноi спiлки,
нарахову€ та виплачуе плату (проценти), що розподiляються на пайовi членськi внески
членiв крелитноi спiлки;

- надае кредити cBoiM членам на умовах iх платностi, cTpokoBocTi та забезпеченостi в
готiвковiй та безготiвковiй формi, нараховуе та отримуе проценти за кредитами, наданими
cBoiМ членtlм, Отримувати кредити вiд iMeHi членiв крелитнот спiлки можуть також
фермерськi господарства та приватнi пiдприемства, якi знаходяться у Iх власностi. Розмiр
кредиту, наданого одному члену кредитноi спiлки, не може перевищувжи 20 вiдсоткiв вiд
капiта_lrу кредитноi спiлки ;

- залучае на договiРних умовах внескИ (вклади) cBoix членiв на депозитнi рахунки як
у готiвкоВiй, таК i в безготiвковiЙ формi, нарахову€ та виплачу€ плату (проценти; 

"а 
un".*"

(вклади), що знахоДяться на депозитних pEtxyнKax членiв кредитноi спiлки. Зобов'язання
кредитноi спiлки перед одним cBoiM членом не можуть бути бiльше 10 вiдсоткiв вiд
загаJ,Iьних зобов'язань кредитноi спiлки;

- виступас поручителем виконання членом кредитноi спiлки зобов'язань перед
третiми особами;

- у разi участi в об'сднанiй крелитнiй спiлцi сплачуе вступнi, пайовi та iншi внески до
об'еднаноТ кредитноi спiлки;

- розмiщуе тимчасовО вiльнi коштИ на депозиТних рахунках в установах банкiв, якi
мають лiцензiю на право роботи З Вклада]чrи громадян, об'еднанiй кредитнiй спiлцi, а також
придбавае лержавнi цiннi папери, перелiк яких установлюеться уповноваженим органом, що
здiйснюс державне реryлювання ринкiв небанкiвських фiнансових no.rryi (далi
Уповноважений державний орган), та паi кооперативних банкiв;

- залучае на договiрних yмoвi}x кредити банкiв, кредити об'еднаноТ кредитноi спiлки,
кошти iнших установ та органiзацiй виключно для надання кредитiв cBo'tМ членам, якщо
iнше не встановлено рiшенням Уповноваженого державного органу. Загальна сума
заJIучениХ коштiв, у томУ числi кредитiв, не може перевищувати 50 вiдсоткiв BapTocTi
загальних зобов'язань та капiталу кредитноi спiлки на момент залучення;

- надае кредити iншим кредитним спiлкам, нараховуе та отримуе проценти за такими
кредитами, якщо iнше не встановлено рiшенням Уповноваженого державного органу;

- виступа€ членом платiжних систем;
- оплачу€ за дорученням cBoix членiв BapTicTb ToBapiB, робiт i послуг у межах

наданих iм кредитiв;
- провадить благодiйну лiяльнiсть за рахунок коштiв спецiально створених для цього

фондiв.
Провадження кредитною

не допускаеться.
спiлкою iншоi дiяльностi, KpiM передбаченоi цим Статутом,

t
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5.2. Кредитна спiлка набувае статусу фiнансовоi установи пiсля внесення
Уповноваженим державним орган<iм запису про неi до вiдповiдного Ресстру фiнансових
установ.

5.3. У разi якщо вiдповiдно до Законодавства УкраiЪи надання певних фiнансових
послуг потребуе лiцензування, кредитна спiлка мае право на здiйснення таких послуг лише
пiсля отримання вiдповiдних лiцензiй.

б. Ознака членства у кредитнiй спiлцi

6.1. Ознакою членства в кредитнiй спiлцi е членство у Всеукраiнськiй громадськiй
органiзачii "Альянс взаемодопомоги".

Роздiл II. Управлiння кредитною спiлкою

7. Органи управлiння кредитноi спiлки

7.1. Органами управлiння кредитноТ спiлки с загальнi збори членiв кредитноi спiлки,
спостережна рада, ревiзiйна комiсiя, правлiння та кредитний KoMiTeT. У випадку прийняття
вiдповiдного рiшення Уповноваженим державним органом, функцii органiв управлiння
кредитноi спiлки викону€ тимчасова пдмiнiстрацiя, що призначаеться i дiе згiдно з
законодавством.

Рiшенням загiшьних зборiв членiв кредитноi спiлки можуть бути cTBopeHi й iншi
органи управлiння.

7.2. Член органу управлiння або працiвник крелитноi спiлки не може брати участь у
пiдготовцi та прийняттi рiшення щодо прийняття кредитною спiлкою буль-якого
зобов'язання на ix користь.

7.3. Член органу управлiння або працiвник кредитноi спiлки не може брати участь у
пiдготовцi та прийняттi рiшення на користь установи або пiдприемства, в якому вони, iх
близькi родичi або пiдприемство, яким вони володiють, м€tють дiловий iHTepec.

7.4. Член спостережноi ради, правлiння, кредитного KoMiTeTy або ревiзiйноi KoMiciT
кредитноi спiлки не може укладати договори щодо надання цiй кредитнiй спiлцi професiйних
послуг (робiт), якщо загальнi збори членiв кредитноi спiлки не нададуть попередньоi згоди
на укладення такого договору.

8. Загальнi збори членiв кредитноi спiлки

8.1. Вищим органом управлiння кредитноi спiлки е загагlьнi збори ii членiв.
8.2 Загальнi збори як вищий орган управлiння кредитноi спiлки мають IIраво

приймати рiшення з буль-яких питань дiяльностi кредитноТ спiлки, у тому числi i з тих, що
переданi загаJIьними зборами до компетенцii спостережноТ ради або правлiння.

8.3. До викJIючноi компетенцii загальних зборiв членiв крелитноi спiлки належить:
1) затверлження Стаryту кредитноi спiлки, внесення до нього змiн i доповнень;
2) обрання та вiдкликання членiв спостережноi рали та ревiзiйноi KoMicii;
3) затверлження рiчних результатiв дiяльностi кредитноi спiлки, звiтiв спостережноТ

ради, правлiння та кредитного KoMiTeTy i висновкiв ревiзiйноi KoMicii. Рiчний звiт про

результати дiяльностi кредитноi спiлки затверджуеться загальними зборами лише за
наявностi висновку ревiзiйноi KoMicii;

4) прийнятгя рiшення про збiльшення пайового капiтt}пу кредитноi спiлки шляхом
збiльшення розмiру обов'язкового пайового внеску або внесення додаткових пайових
BHecKiB;

5) прийнятгя рiшення про порядок розподiлу доходу та покриття збиткiв кредитноi
спiлки;
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6) затверлження положень про спостережну раду, ревiзiйну комiсiю, правлiння та
кредитний KoMiTeT, а також про iншi органи управлiння, cTBopeнi за рiшенням загальних
зборiв членiв кредитноi спiлки;

7) прийняття рiшення про створення iнших органiв управлiння, KpiM спостережноi
ради, ревiзiйноi KoMicii, правлiння та кредитного KoMiTery;

8) прийняття рiшення про припинення дiяльностi кредитноi спiлки.
8.4. Повiдомлення про скJIикання чергових загЕ}льних зборiв членiв кредитноi спiлки

повинно бути зроблене не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до скликання зборiв iз
зtвначенням часу й мiсця ix проведення та порядку денного шJuIхом надсилання письмового
запрошення листом кожному члену кредитноi спiлки за мiсцем його проживання (реестрацii)
або вручення такого письмового запрошення особисто члену кредитноi спiлки пiд пiдпис.
.Щнем здiйснення повiдомлення вважаеться день надiслання запрошення поштою або день
вручення запрошення особисто члену кредитноТ спiлки. До запрошення додаються
письмовий рiчний звiт про дiяльнiсть органiв управлiння кредитноi спiлки та ii рiчний
фiнансовий звiт.

8.5. Повiдомлення про скликання чергових загальних зборiв повинно бути
опублiковано не пiзнiше нiж за 30 кirлендарних днiв до скликання зборiв у визначених
Уповноваженим державним органом засобах масовоi iнформацii, в яких публiкуються данi
про державну реестрацiю кредитноi спiлки.

8.6. Роботу зборiв органiзуе обрана зборами Президiя, яку очолюе голова зборiв. .Що

складу Президii входить секретар, вiдповiдальний за ведення протоколу зборiв, яким
оформлюсться рiшення загальних зборiв членiв кредитноТ спiлки. Протокол пiдписуеться
головою та секретарем зборiв та оформляеться не пiзнiше 3-х робочих днiв пiсля Тх

проведення.
Вiдповiдальним за зберiгання протоколiв е голова правлiння кредитноi спiлки.

Протоколи е обов'язковими для зберiгання вiдповiдно до законодавства Украiни. На вимоry
членiв кредитноТ спiлки iM видаються для ознайомлення протоколи загальних зборiв, а також
засвiдченi головоIо правлiння кредитноi спiлки витяги з протоколiв.

8.7. На загальних зборах може обиратись лiчильна комiсiя, вiдповiдальна за
пiдрахунок голосiв. Органiзовуе [i роботу та оголошу€ результати пiдрахункiв голосiв голова
лiчильноi KoMicii, який обираеться членами KoMicii простою бiльшiстю голосiв. Якщо така
комiсiя не створена за рiшенням зборiв, iT функцiТ 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 Тх кiлькостi на день проведення загальних зборiв.

8.9. Рiшення загаJIьних зборiв членiв кредитноi спiлки про припинення дiяльностi
кредитноi спiлки вважаеться прийнятим, якщо за нього проголосувitло не менш як 75
вiдсоткiв членiв кредитноi спiлки, присутнiх на загальних зборах. З iнших питань рiшення
приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв кредитноi спiлки, присутнiх на загальних
зборах.

8,10. Голосування на загальних зборах вiдбуваеться за принципом - один член
крелитноi спiлки, присутнiй на зборах, мае один голос. За рiшенням загальних зборiв,
голосування може бути таемним або вiдкритим, бюлетенями або шляхом пiднятгя рук.

8.1l. Загальнi збори членiв кредитноi спiлки скликаються спостережною радою не

рiдше нiж один раз на piK, але не пiзнiше, нiж до 0l червня року, наступного за звiтним (KpiM
виняткiв передбачених законодавством).

8.12. Позачерговi зага-гlьнi збори членiв крелитноТ спiлки скликаються спостережною
радою крелитноi спiлки з власноi iнiцiативи у буль-якому випадку, якщо цього потребують
iнтереси кредитноi спiлки, а також на вимогу ревiзiйноi KoMicii або не менш як 20 вiдсоткiв
членiв кредитноi спiлки, а також за рiшенням Уповноваженого державного органу в

установленому порядку. Якщо протягом 20 кЕIлендарних днiв iз дня отримання такоi
письмовоi вимоги спостережна рада кредитноi спiлки не виконас зi}значену вимогу та не
зробить повiдомлення членtlм про скликання позачергових загаJIьнlлх зборiв, ревiзiйна
комiсiя або члени кредитноi спiлки вправi саrrцi скликати позачерговi загальнi збори.

а



8.13. Повiдомлення про позачерговi зага.llьнi збори мае бути зроблено в строк,
встановлений у п. 8.5. цього Статуту. У разi скликання позачергових загальних зборiв puшoм

iз повiдомленням членам надсилаються матерiали, якi мають вiдношення до причин
скликання таких зборiв.

9. Спостережна рада кредитноi спiлки

9.1. Спостережна рада представляе iнтереси членiв кредитноТ спiлки в перiод мiж
загiшьними зборами. Спостережна рада кредитноi спiлки пiдзвiтна загальним зборам членiв
кредитноi спiлки i в межах компетенцii, визначеноi Законом УкраiЪи <Про кредитнi спiлки",
цим Статутом та Положенням про спостережну раду, контролюе й регулюе дiяльнiсть
правлiння та кредитного KoMiTeTy.

9.2. .Що компетенцii (права та обов'язки ) спостережноi рали кредитноi спiлки
нfIлежить:

1) затверлження положень про порядок надання послуг членам кредитноi спiлки;
2) встановлення видiв та умов надання кредитною спiлкою фiнансових послуг cBoiM

членам;
3) затвердження рiшень кредитного KoMiTeTy про надання кредиту у випадках,

передбачених Статутом та вiдповiдними положеннями кредитноi спiлки;
4) визначення порядку прийняття рiшень про придбання та продаж майна кредитноi

спiлки, використання тимчасово вiльних коштiв;
5) затверлження кошторису (бюджету) та штатного розпису кредитноi спiлки;
6) затверлження положення про cTpyкTypHi пiдроздiли кредитноi спiлки;
7) прийняття рiпrення про утворення або лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй,

вiддiлень), та затвердження положень про TaKi вiдокремленi пiдроздiли;
8) призначення та звiльнення голови та членiв правлiння, членiв кредитного KoMiTeTy,

а також утворення в складi кредитноi спiлки структурного пiдроздiлу або визначення
окремоi посадовоi особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю);

9) визначення кв.tлiфiкачiйних вимог до членiв кредитного KoMiTeTy, працiвникiв
кредитноi спiлки та залучених на договiрних умовах експертiв згiдно з нормативно-
правовими актами Уповноваженого державного органу;

10) прийняття рiшення про вступ кредитноТ спiлки до асоцiачiй крелитних спiлок
та/або об'еднаноТ кредитноi спiлки i вихiд iз таких асоцiацiй таlабо об'еднаноi кредитноi
спiлки;

1l) затверлження положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю) крелитноТ
спiлки;

12) вирiшення питань про прийняття нових членiв до кредитноi спiлки та припинення
членства у кредитнiй спiлцi;

13) прийняття рiшення про делеryвання частини наJIежних спостережнiй ралi
повноважень до компетенцii правлiння, KpiM тих, що вiднесенi Статутом кредитноi спiлки до
виключноТ компетенцiТ спостережноi рали;

14) прийняття рiшення про використання капiта.гlу на покритгя збиткiв крелитноi
спiлки в порядку, визначеному законодавством та рiшенням загальних зборiв членiв
кредитноi спiлки;

15) визначення розмiру винагороди членап{ кредитного KoMiTeTy, що не с членами
спостережноi ради або правлiння кредитноТ спiлки, за роботу в кредитному KoMiTeTi залежно
вiд обсягу роботи та квалiфiкацii члена KoMiTeTy.

16) скликання загЕ}льних зборiв членiв кредитноi спiлки з дотриманням вiдповiдrlих
вимог пiдроздiлiв 8.4 - 8.12 Статуту кредитноТ спiлки;

1 7) затверлження та контроль виконання рiчного плану розвитку та програм кредитноТ
спiлки;

1 8) контроль виконання кошторису кредитноi спiлки;
19) визначення делегатiв на конференцii та iншi заходи об'еднань кредитних спiлок та

iнших органiзацiй;



20) прийняття рiшень про списання неповернених кредитiв;
2l) затвердження звiтiв правлiння та кредитного KoMiTeTy до загшIьних зборiв;
22) звiryвання перед загаJIьними зборами про результати дiяльностi кредитноТ спiлки;
2З) прийнятгя рiшення про призначення членом кредитного KoMiTeTy особи,

уповноваженоi на вчинення дiй вiд iMeHi кредитноi спiлки в частинi пiдписання кредитних
договорiв на пiдставi довiреностi, пiдписаноi головою правлiння кредитноi спiлки;

24) представництво iHTepeciB та захист прав членiв кредитноi спiлки у перiод мiж
загальними зборами спiлки;

25) забезпечення ефективностi дiяльностi кредитноi спiлки згiдно рiшень загальних
зборiв спiлки та статутних завдань крелитноi спiлки;

26) розробка стратегii, спрямованоi на пiдвищення конкурентоспроможностi
кредитноТ спiлки;

27) здiйснення контролю за дiяльнiстю органiв управлiння кредитноi спiлки (KpiM
заг.}льних зборiв та ревiзiйноТ KoMicii).

28) прийнятгя рiшення про змiну засновникiв кредитноi спiлки.
За рiшенням загальних зборiв членiв кредитноТ спiлки на спостережну раду може

покладатися виконання окремих повноважень та обов'язкiв, що наJIежать до компетенцii
загальних зборiв членiв кредитноi спiлки (KpiM тих повноважень, якi вiднесенi до виключноi
компетенцii зага_гlьних членiв зборiв кредитноi спiлки).

Спостережна рада вирiшуе й iншi питання дiяльностi кредитноТ спiлкио за винятком
тих, що наJIежать до виключноi компетенцii зага.гlьних зборiв членiв кредитноi спiлки.

Повноваження, передбаченi п.п. 1) -l l), |3), 24) п. 9.2. cTaTTi 9 цього Статуry
становлять виключну компетенцiю спостережноi рали та не можуть бути делегованi
правлiнню кредитноТ спiлки.

Спостережна рада може делегувати правлiнню крелитноТ спiлки повноваження
передбаченi пп.12) 14) 15) п.9.2. cTaTTi 9 цього Статуту та iншi повноваження що не
становлять виключну компетенцiю спостережноТ ради.

9.З. Спостережна рада кредитноi спiлки обирасться загальними зборами членiв
кредитноi спiлки у кiлькiсному складi, що визначаеться положенням про спостережIIу раду,
але не менш, як п'ять осiб. Строк повноважень членiв спостережноi ради визнача€ться
загальними зборами членiв кредитноi спiлки, але BiH не може становити бiльше нiж п'ять
poKiB. У разi неправомочностi загальних зборiв або неспроможностi обрати новий склад
спостережноi ради, старий склад викопуе своi обов'язки до наступних загаJIьних зборiв
членiв кредитноi спiлки.

Члени спостережноi рали працюIоть на громадських засадах та ними не можуть бути
особи, якi перебувtlють у трудових вiдносинах iз кредитною спiлкою.

9.4. Органiзацiйною формою роботи спостережноi рали с засiдання, що скJIикаються
не рiдше одного разу на квартал. Позачерговi засiдання можуть скликатися за наполяганням
половини членiв спостережноi ради, а також за зверненням правлiння кредитноi спiлки.

9.5. Спостережна рада правомочна приймати рiшення, якIцо на ii засiданнi присутнi
бiльш як половина ii членiв. Рiшення з будь-яких питань, що розглядаються, спостережI{ою

радою приймасться простою бiльшiстю голосiв.
9.6. Рiшення спостережноi ради кредитноТ спiлки оформляеться протоколом, який

пiдписуеться щонайменше головою спостережноi ради не пiзнiше трьох робочих днiв пiсля
проведення засiдання. Протоколи е обов'язковими для зберiгання вiдповiдно до
законодавства УкраiЪи. Вiдповiдшrьним за зберiгання протоколiв е голова правлiння
кредитноi спiлки.

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

9.7. Склад та порядок призначення, обрання (замiщення) членiв спостережноi ради,
розподiл обов'язкiв мiж ними, вимоги до Тх освiти, досвiду роботи тощо визначаються
Положенням про спостережну раду, яке затверджуеться загаJIьними зборами.

9.8. Спостережну раду кредитноi спiлки очолюе голова, який обирасться в порядку,
визначеному в Положеннi про спостережну раду.



Голова спостережноТ ради органiзуе роботу спостережноТ рали кредитноi спiлки,
головуе на if засiданнях та звiтус про роботу спостережноТ ради на загшIьних зборах членiв
кредитноi спiлки.

Голова спостережноТ рали кредитноi спiлки несе персональну вiдповiда_пьнiсть за
виконання покладених на спостережну раду завдань.

10. Правлiння крелитноi спiлки

10.1. Правлiння кредитноi спiлки е виконавчим органом, який здiйснюе керiвництво
iT поточною дiяльнiстю i дiе вiд iпleHi спiлки. Правлiння складаеться з осiб, якi знаходяться в
трудових вiдносинах iз кредитною спiлкою.

10.2. Правлiння вирiшуе Bci питання дiяльностi кредитноi спiлки, KpiM тих, що
належать до компетенцii загальних зборiв, спостережноi рали та кредитного KoMiTeTy.
Спостережна рада може прийняти рiшення про делегування частини належних iй
повноважень до компетенцiТ правлiння, KpiM тих, що вiднесенi цим Статутом до if виключноТ
компетенцii.

У разi делегування спостережною радою цих повноважень - Правлiння вирiшус
питання про прийнятгя нових членiв до кредитноТ спiлки та припинення членства у
крелитнiй спiлцi на пiдставi письмовоi заяви особи, а також вирiшення питань про
припинення членства у кредитнiй спiлцi у зв'язку зi смертю особи.

10.3. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам i спостережнiй радi кредитноТ спiлки та
органiзуе виконання Iх рiшень. Правлiння дiе вiд iMeHi кредитноi спiлки в межах,
передбачених Законом УкраiЪи "Про кредитнi спiлки" i цим Стаryтом та Положенням про
правлiння.

10.4. Склад та порядок призначення (звiльнення) членiв правлiння, розподiл
обов'язкiв мiж ними, вимоги до ix освiти, досвiду роботи тощо визначаються Положенням
про правлiння, яке затверджу€ться загаJIьними зборами.

l0.5. Роботою правлiння керуе голова правлiння, якuй призначаеться спостережною
радою.

Голова правлiння кредитноТ спiлки:
l) без доручення представляс iнтереси кредитноТ спiлки та дiе вiд iT iMeHi;
2) представляс кредитну спiлку в ii вiдносинах iз державою, iншими юридичними та

фiзичними особами;
3) укладае договори та вчиня€ iншi правочини вiд iMeHi крелитноi спiлки, пiлписус

доручення на провадження дiй вiд iMeHi кредитноi спiлки;
4) розпоряджа€ться майном кредитноi спiлки в порядку та в межах, визначених

спостережною радою;
5) гоryе подання спостережнiй ралi на призначення та звiльнення членiв правлiння

кредитноi спiлки, а також працiвника, вiдповiда-пьного за проведення фiнансового
монiторинry, призначас на посади та звiльняе з посад прачiвникiв кредитноТ спiлки,
застосову€ до них заходи заохочення та стягнення вiдповiдно до законодавства, вживае
заходiв щодо пiдготовки та пiдвищення ква.гliфiкачii працiвникiв кредитноi спiлки;

6) вирiшуе iншi питаrlня дiяльностi кредитноi спiлки вiдповiдно до цього Статуту та
законодавства Украiни.

Голова правлiння кредитноi спiлки е членом кредитного KoMiTeTy за посадою.
Голова правлiння кредитноi спiлки несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання

покладених на правлiння завдань.
Голова правлiння таlабо член правлiння, уповноважений дiяти вiд iMeHi крелитноi

спiлки рiшенням правлiння кредитноТ спiлки, мають право брати участь у судових справах
вiд iMeHi кредитноi спiлки в порядку самопредставництва юридичноТ особи (крелитноi
спiлки) без довiреностi.
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11. Кредитний KoMiTeT кредитноi спiлки

11.1. Кредитний KoMiTeT крелитноiспiлки с спецiальним органом, вiдповiда:lьним за
органiзацiю кредитноi дiяльностi.

Кредитний KoMiTeT призначаеться спостережною радою та пiдзвiтний загальним
зборам членiв кредитноi спiлки та спостережнiй радi i несе перед ними вiдповiдальнiсть за
ефективнiсть кредитноi дiяльностi.

1 1.2. Кредитний KoMiTeT признача€ться спостережною радою строком на 3 роки.
Порядок призначення кредитного KoMiTeTy, строк повноважень та порядок його

дiяльностi визначасться статутом кредитноi спiлки та Положенням про кредитний KoMiTeT,
яке затверджуеться загальними зборами.

11.3. Членами кредитного KoMiTeTy можуть бути члени спостережноТ ради, члени
правлiння та iншi особи. Членам кредитного KoMiTery, що не с членами спостережноi ради
або правлiння кредитноi спiлки, за роботу в кредитному KoMiTeTi може передбачатися
винагорода, розмiр якоi визначасться спостережною радою залежно вiд обсяry роботи та
квалiфiкацii члена KoMiTeTy.

При прийнятгi рiшеtшя про надання кредиту члену кредитноi спiлки, якого
призначено членом кредитного KoMiTeTyo такий член кредитного KoMiTeTy не може брати

участь у прийняттi цього рiшення.
1 1.4. Що компетенцiТ кредитного KoMiTeTy належать:
l) розглял заяв членiв кредитноi спiлки про надання кредитiв i прийняття рiшень iз

цих питань;
2) злiйснення контролю за якiстю кредитного портфеля;
Вирiшення iнших питань, пов'язаних з кредитною дiяльнiстю, вLIзrIача€ться

положенням про кредитний KoMiTeT.

12. Ревiзiйна комiсiя кредитноi спiлки

12.1. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю крелитноi спiлки здiйснюс
ревiзiйна комiсiя. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна й вiдповiд€}льна перед загаJIьними зборами
членiв кредитноi спiлки.

l2.2. Ревiзiйна комiсiя обираеться зzгаJIьними збораrrли членiв кредитноi спiлки у
складi не менше трьох осiб, якi працюють на громадських засадах. Строк повноважень
членiв ревiзiйноi KoMicii визнача€ться загальними зборами членiв кредитноТ спiлки, а-пе BiH
не може становити бiльше нiж п'ять poKiB. Склад та порядок обрання (замiщення) членiв
ревiзiйноi KoMicii, розподiл обов'язкiв мiж ними, вимоги до освiти, досвiду роботи тощо
визначасться Полоясенням про ревiзiйну KoMicilo.

.Що складу ревiзiйноi KoMicii не можуть входити члени спостережноi ради, правлiння,
кредитного KoMiTeTy та особи, якi перебувають iз кредитною спiлкою у трудових вiдносинах.

12.3. Члени ревiзiйноi KoMicii обирають на першому засiданнi голову та секретаря
KoMicii. Голова KoMicii головуе на ii засiданнях, органiзуе if роботу та звiтус вiд iMeHi KoMicii
перед загаJIьними зборами. Секретар веде та зберiгае Bci протоколи та iншi документи про
дiяльнiсть KoMicii.

12.4. Перевiрки результатiв фiнансово-господарськоТ дiяльностi кредитноi спiлки
проводяться ревiзiйною комiсiею не рiдше одного ра:}у на piK. Позаплановi перевiрки
провадяться за рiшенням спостережноi раrли або на вимоry не менш як 20 вiдсоткiв членiв
кредлtтноi спiлки.

Ревiзiйна комiсiя доповiдае про результати проведених перевiрок загаJIьним зборам
членiв кредитноТ спiлки та спостережнiй ралi кредитноi спiлки.

12.5. На вимогу ревiзiйноi KoMicii iй надаються будь-якi матерiали, бухгалтерськi та
iншi документи, а також пояснення посадових осiб кредитноi спiлки. Ревiзiйна комiсiя вправi
за погодженням iз спостережною радою залучати на договiрних засадах до проведення
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перевiрок зовнiшнiх експертiв з tIисла осiб, якi не перебувають у трудових вiлносинах iз
кредитноIо спiлкою.

12.6. Ревiзiйна комiсiя складае висновок за рiчними звiтами про результати
дiяльностi кредитноi спiлкrt.

12.7. Ревiзiйна комiсiя може тимчасово припинити повноваження бу.чь-якоi
посадовоi особи кредитноi спiлки в разi виявлення допущених нею порушень, що
загрожують фiнансовiй стабiльностi кредитноi спiлки. За наявностi загрози iснуванню
кредитноi спiлки ревiзiйна комiсiя скJIикае позачерговi загальнi збори.

Роздiл III. Членство у кредитнiй спiлцi

13. Умови членства в кредитнiй спiлцi

13,1. Членами кредитноI спiлки можуть бути громадяни Украiни, iноземцi та особи
без громадянства, якi об'еднанi ознакою членства в кредитнiй спiлцi, зазначенiй у cTaTTi 6

цього Статуту, мають повну цивiльну дiездатнiсть з урахуванням обмежень, передбачених
л.|З.2. Статуту.

13.2. Не можуть бути прийнятi до кредитноi спiлки особи, якi за рiшенням сулу
визнанi недiездатними або обмежено дiездатlлими, особи, якi вiдбув.tють покарання у виглядi
позбавлення волi, а також особи, що мutють сулlrмiсть :rа вчинення кримiна,tьгlих
правопорушень з корисливих мотивiв. якщо ця сулимiс,гь не tlогаше}{а i не :]ня,га в

ус],аIIовленому законом порядку.
13.3. Змiна ознак, зtвначених у cTaTTi б цього Статуry, не тягне за собою припинення

членства у кредитнiй спiлцi,

14. Умови i порядок всryпу до кредитноi спiлки. Порядок сплати вступних та
обов'язкових пайових впескiв

l4.1. Прийняття до кредитноi спiлки провадиться на пiдставi письмовоТ заяви особи
за рiшенням спостережноi ради кредитноТ спiлки, якщо таке право не делеговане
спостережною радою правлiнню кредитноi спiлки.

14.2. Особа стае членом кредитноi спiлки за умови:
1) вiдповiдностi ознацi членства;
2) полання заrIви про вступ до кредитноТ спiлки;
3) рiшення спостережноi ради або правлiння (у разi делеryвання йому цього

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

вiдповiдними документЕlп,Iи.
14.3. Сплата вступного та обов'язкового пайового BHecKiB здiйснюсться лише пiсля

прийнятгя спостережною радою або правлiнням (у разi делегувЕlння 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 членства вважаеться день сплати обов'язкового пайового
внеску в повному обсязi.

|4.4. Вступнi та обов'язковi пайовi внески можуть здiйснюватися виключно
грошовими коштЕlп,Iи як готiвкою, так i в безготiвковому виглядi. Розмiр та порядок сплати
вступних та обов'язкових пайових BHecKiB встановлю€ться Статутом.

l4.5. Заява особи про вступ до кредитноi спiлки складаеться письмово за формою,
встановленою спостережною радою, та мае бути розглянутою спостережною радою, якщо
таке право не делеговане спостерехtною радою правлiнню кредитноi спiлки, на найближчому
пiсля подання зtulви засiданнi.
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15. Права членiв крелитноi спiлки

15.1. Члени кредитноi спiлки мають право:
l) брати участь в управлillнi справами кредитноТ спiлки, обирати та бути обраними

ло if органiв управлiння;
2) вносити пропозиuii на розгляд органiв управлiння кредитноТ спiлки;
3) одержувати вiд кредитноi спiлки кредити та користуватися iншими послугами, якi

надаються членам кредитноi спiлки вiдповiдно до цього Статуту;
4) одержувати iнформацiю про дiяльнiсть кредитноi спiлки, ознайомлюватися з

рiчними балансами, фiнансовими звiтами, протоколЕlI\{и засiдань органiв управлiння
кредитноi спiлки та iншими документzlп{и щодо дiяльностi кредитноi спiлки;

5) одержувати дохiд на свiй пайовий внесок, якщо iнше не передбачено рiшенням
загальних зборiв кредитноI спiлки;

6) вийти з членiв кредитноТ спiлки в порядку, передбаченому Законом Украiни "Про
кредитнi спiлки" та цим Стаryтом.

l5.2. Члени кредитноi спiлки можуть мати iншi права, що не суперечать та
перелбаченi чинним законодавством Украiни, статутом та iншими актами кредитноi спiлки.

1б. Обов'язки членiв крелитноi спiлки

16.1 . Члени кредитноi спiлки зобов'язанi:
l) лодержуватися цього Статуту, Положень та iнших aKTiB кредитноТ спiлки,

виконувати рiшення iT органiв управлiння;
2) брати участь у формуваннi майна крелитноТ спiлки, зокрема, сплачувати у

грошовiй формi всryпнi, обов'язковi пайовi та iншi внески у розмiрах, строки та в порядку,
що визначенi Стаryтом;

3) не розголошувати комерчiйну та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть
кредитноi спiлки;

4) дотримуватись умов договорiв, укладених з кредитною спiлкою;
5) не розповсюджувати iнформацilо про кредитну спiлку, що може завдiяти iмiджу

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

законодавством Украiни, цим Статутом та iншими актаN{и кредитноТ спiлки

17. Порядок припинення членства в кредитнiй спiлцi

17.1. Припинення членства в кредитнiй спiлцi може вiдбуватись у випадках:
l) cMepTi особи - члена кредитноi спiлки;
2) виключення члена кредитноi спiлки;
З) лобровiльного виходу з членiв кредитноТ спiлки.
l7,2. Рiшення про припинення членства в разi cMepTi члена кредитноi спiлки

приймасться спостережною радою або правлiнням (у разi делегування йому цього
повноваження) на пiдставi свiдоцтва про смерть, рiшення суду про визнання громадянина
померлим, що вступило в законпу силу, отриманням повiдомлення про смерть. Членство
припиняеться з дня прийняття рiшення про припинення членства.

l7.З. Член кредитноi спi;tки може бути виключений з числа if членiв у разi
порушення ним цього Статуту. Рiшення про викJIючення члена в разi порушення ним
Статуту приймаеться спостережноIо радою за поданням правлiння фiшення М 8 порядку
денного протоколу J$ 1 загальних зборiв членiв кредитноi спiлки вiд 31 травня 2013 року).

l7,4. Кожен член крелитноi спiлltи мае право в буль-який час вийти з кредитноi
спiлки за власним бажанням. Для цього BiH повинен подати письмову заяву про
добровiльний вихiд з крелитноI спiлки ,до спостережноТ ради або правлiння (у разi
делеryвання йому цього повноваження). Спостережна рада або правлiння (у разi делегування
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йому шього повноваження) на найближчому засiданнi повинна розглянути заяву члена спiлки
та прийняти рiшення про припинення його членства.

17.5. !нем припинення членства у кредитнiй спiлцi вважасться лень прийняття
спостережною радою кредитноi спiлки або правлiнням кредитноi спiлки (у разi делегування
йому спостережною радою цього повtIоваження) вiдповiдного рiшення.

17.6. У разi припинення чJIенс,гва фiзичноi особи у кредитнiй спiлцi вступний внесок
Тй не повертаеться. Повернення обов'язкового пайового внеску фiзичною особою можливе
лише у разi припинення iT членства в кредитнiй спiлцi.

l7.7. Повернення обов'язкового пайового та iнших BHecKiB, KpiM вступного внеску,
провадиться за зffIвою особи (або спалкосмцiв особи) в порядку, передбаченому цим
Статутом та вiдповiдни}{и положеннями кредитноi спiлки, El,,Ie не пiзнiше нiж через один
мiсяць пiсля прийняття загальними зборами, спостережною радою або правлiння (у разi
делегування йому цього повноваження), вiдповiдного рiшення про повернення зворотнього
внеску. Повернення BHecKiB (вкладiв) члена кредитноi спiлки на депозитнi рахунки
провадиться за взасмною згодою cTopilr або не пiзнiше строку, передбаченого вiдповiдним
договором.

Роздiл IV. Економiчнi засади дiяльностi кредитноi спiлки

18. Щжерела надходження i порядок використання коштiв та та iншого майна
кредитноi спiлки

t 8.1. Кошти та iнше майно (да_rli - майно) кредитноi спiлки формуеться за рахунок:
1) вступних, обов'язкових пайових та iнших BHecKiB членiв кредитноТ спiлки (KpiM

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

провадження iнших видiв стаryтноI лiяльностi;
3) доходiв вiд придбаних кредитною спiлкою дер}кавних цiнних паперiв;
4) грошових та iнших майнових пожертвувань, благодiйних BHecKiB, грантiв,

безоплатноi технiчноi допомоги як юридичних, так i фiзичних осiб, у тому числi iноземних;
5) iнших надходжень, не заборонених законодавством.
18.2. Майно кредитноi спiлки е ii власнiстю. Кредитна спiлка володiе, користу€ться

та розпоряджаеться належним iй майном вiдповiдно до закону та цього Статуту.

19. Порядок формування та використання капiталу, резервiв та iнших фондiв,
утворюваIIих кредитною спiлкою

19.1. Капiтал кредитноi спiлки складаеться з пайового, резервного та додаткового
капiта_гliв, а також залишку нерозподiленого доходу крелитноi спiлки i не може бути меншим
l0 вiдсоткiв вiд суми iT загальних зобов'язань.

19.2. Пайовий капiтал крелитноi спiлки формуеться за рахунок обов'язкових та
додаткових пайових членських BHecKiB членiв кредитноТ спiлки.

Обов'язковий пайовий внесок - обов'язковий зворотний внесок, що вноситься особою
при вступi до кредитноi спiлки.

Розмiр обов'язкового пайового внеску е однаковим для Bcix членiв кредитноТ спiлки та
встановлений рiшенням загальних зборiв членiв кредитноi спiлки як фiксована сума 1,00
(олна гривня 00 копiйок) грн. Особа сплачуе обов'язковий пайовий внесок протягом 10-ти
днiв з дня прийнятгя рiшення органом управлiння кредитноi спiлки про прийом особи до
спiлки.

,.Щодатковий пайовий внесок - необов'язковий (лобровiльний) зворотний Brtecoк члена
кредитноi спiлки, що вноситься з MeToIo збiльшення паЙового капiталу та забезпечення
фiнансовоi стабiльностi крелитноi спiлки.

.Щодатковий пайовий внесок члена кредитноi спiлlси вноситься членом виключно за
його бажанIrям беж жодних обмежень щодо розплiру чи строку внесення.
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Додатковi пайовi в}Iески можуть бути поверненi як у разi припинення членства в

крелитнiлi спiлцi, так i без втрати членства в крелитнiй спiлцi.
У разi припинення членства в кредитнiй спiлцi повернення обовОязкового пайового

внеску члена кредитноi спiлки таlабо додаткового пайових BHecKiB провадиться за заявою
члена кредитноi спiлки (або його спадкоемця), апе не пiзнiше нiж через один мiсяць пiсля
прийнятгя уповноваженим на прийняття таких рiшень органом управлiння кредитноi спiлки
рiшення про розгляд зави та повернення обов'язкового пайового внеску таlабо додаткового
пайових BHecKiB.

Повернення додаткових пайових BHecKiB без припинення членства в кредитнiй спiлцi
провадиться за з€uIвою члена кредитноi спiлки (або його спадко€мця), але не пiзнiше нiж
через один мiсяць пiсля прийняття уповIrоваженим на прийняття таких рiшень органом
управлiння кредитноТ спiлки рiшення про розгJuIд зави та повернення внеску.

19.3. Резервний капiтЕIл, призначений для вiдшкодування можливих збиткiв крелитноТ
спiлки, якi не можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, забезпечення
платоспроможностi крелитноi спiлки та захисту заощаджень ii членiв.

19.4. Резервний капiтал кредитноi спiлки формуеться за рахунок:
l) вступних BHecKiB членiв кредитноТ спiлки;
2) частини доходiв кредитноТ спiлки до моменту досягнення ним не менш як 15

вiдсоткiв вiд суми активiв, зважених на ризик кредитноi спiлки;
3) членських BHecKiB в резервний капiта.п.
Розмiр вступного внеску члена кредитноi спiлки € однаковим для Bcix членiв кредитноi

спiлки та встановлений рiшенням загальних зборiв членiв кредитноi спiлки як фiксована
сума 10,00 (десять гривень 00 копiйок) грн.Особа сплачуе вступний внесок протягом l0-ти
днiв з дня прийняття рiшення органом управлiння кредитноi спiлки про прийом особи до
спiлки.

Необов'язковий членський внесок до резервного капiтапry вноситься членом кредитноi
спiлки на добровiльнiй ocHoBi.

Рiшенням загЕIльних зборiв може бути встановлена обов'язковiсть унесення BciMa
членами крелитноi спiлки з перiодичнiстlо (строком внесення) певноi суми членського
внеску до резервного капiта-гlу.

При лiквiдацii спiлки залишок коштiв резервного капiталу зараховуеться до .Щержавного
бюджету Украiни.

l9.5. Додатковий капiтал крелитноi спiлки формусться за рахунок цiльових BHecKiB
членiв крелитноi спiлки, благодiйних BHecKiB фiзичних та юридичних осiб, безоплатно
отриманого майна i необоротних засобiв.

Щiльовий внесок члена кредитноi спiлки в додатковий капiтал - необов'язковий
(добровiльний) або обов'язковий зворотнiй внесок цiльового призначення члена кредитноi
спiлки, який формуе додатковий капiта-ш кредитноi спiлки.

,Щобровiлыrий цiльовий внесок члена кредитноi спiлкlл в додатковий капiтал вноситься
членом викJIючно за його бажанням без жодних обмежень щодо розмiру чи перiодичностi
внесення без обмежень щодо розмiру та cTpoKiB внесення.

Рiшенням загальних зборiв може бути встановлена обов'язковiсть внесення BciMa
членами крелитноТ спiлки з перiодичнiстIо (строком внесення)певпоi суми обов'язкового
цiльового внеску члена кредитноi спiлки в додатковий капiтал.

Повернення необов'язкових (добровiльних) цiльових BHecKiB у додатковий капiтzul
повнiстю або частково не тягне за собоrо припинення членства фiзичноТ особи в крелитнiй
спiлцi.

I-{iльовi внески в додатковий капiтал залучаються у грошовiй формi без укладання
договору.

Благодiйнi внески фiзичних та юридичних осiб у додатковий капiтал, вноситься
виключно за ix бажанням беж жодних обмежень щодо розмiру чи строку внесення.

У разi лiквiдацii кредитноТ спiлки заJIишок додаткового капiта-пу зараховусться до
[ержавного бюджету Украihи.
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19.6. Рiшення про використання капiталу на покриття збиткiв кредитноi спiлки
приймаеться спостережною радою кредитноi спiлки в порядку, визначеному законодавством
та рiшенням загальних зборiв членiв кредитноi спiлки.

l9.7. З метою покриття перелбачуваних збиткiв вiд неповернення крелитiв кредитною
спiлкою за рахунок частини доходiв кредитноТ спiлки формуеться резерв забезпечення
покриття втрат вiд неповернених позичок. Порялок формування й використання резерву
забезпечення покриття втрат визначасться нормативно-правовими актами Уповноваженого
державного органу.

l9.8. В крелитнiй спiлцi за рiшенням загаJIьних зборiв можуть створюватися благодiйнi
фонди кредитноТ спiлки, порядок формування та використання яких, встановлюеться
вiдповiдними положеннями кредитноi спiлки, якi затверджуеться спостережною радою
крелитноТ спiлки.

Кредитна спiлка також створюе iншi резерви та фонди вiдповiдно до нормативно-
правових aKTiB Уповноваженого державного органу, цього Статуту та рiшень загаJ,Iьних
зборiв кредитноТ спiлки. Полоясення про фонди, якi створюються в кредитнiй спiлцi
затверджуються спостережною радою кредитноi спiлки,

20. OcHoBHi права кредитноi спiлки у сферi економiчноiдiяльностi

Кредитна спiлка мае право самостiйно встановлювати:
l) розмiр плати (проuентiв), яка при HapaxyBaHHi (виплатi) розподiлясться на KopltcTb

членiв кредитноi спiлки на пайовi членськi внески членiв кредитноi спiлки та нараховусться
на внески (вклади), що знаходяться на депозитних рахунках членiв кредитноТ спiлки;

2) розмiр плати (процентiв) за користування кредитами, що надаються кредитною
спiлкою;

3) чiни (тарифи) на послуги, що надаються кредитною спiлкою;
4) види кредитiв, що надаються кредитною спiлкою, умови надання та строки

повернення кредитiв;
5) способи забезпечення кредитних зобов'язань, вимоги щодо забезпечення

погашення кредитiв.

21. Порядок i умови надання кредитiв членам кредитноi спiлки

21.1. Кредитна спiлка надае кредити лише cBoiM членам на умовах та IIа строк,
визначенi вiдповiдним положенням кредитноi спiлки, яке затверджене спостережною радою,
на пiдставi заяви члена кредитноi спiлки за рiшенням кредитного KoMiTeTy.

2|,2. Заява про надання кредиту скJIадаеться членом крелитноi спiлки за
встановленою формою i повинна мiстити данi про мету отримання кредиту, його
забезпечення, строк та джерела його повернення.

2|.З. При прlлйняттi кредитним KoMiTeToM рiшення про надання кредиту, мiж
кредитною спiлкою та позичt}льником укладаеться кредитний договiр, в якому визначаються
строк та умови повернення кредиту.

21.4. Bci члени органiв управлiння кредитноi спiлки Ta'tli прачiвники, якщо BoIILI €

членами крелитноi спiлки, отримують кредити на умовах, що дiють для Bcix iнших .lленiв

кредитноi спiлки.

22. Порядок розподiлу лохолiв кредитноi спiлки

22.1. Нерозподiлений дохiд, що зЕtлишаеться у розпорядженнi кредитноi спiлки за
пiдсумками фiнансового року, розподiляеться за рiшенням загальних зборiв, у ToIvIy .lислi
мiж членами кредитноi спiлки пропорчiйно розмiру iх пайових BHecKiB у виглядi вiдсоткiв
(прочентiв). При цьому в першу чергу вiдбувасться необхiдне поповнення капiталу та

резервiв.
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22,2. Розподiл доходiв кредитноi спiлки протягом року вiдбува€ться в порядку
розподiлу доходiв та покриття збиткiв, затвердженому рiшенням загальних зборiв членiв
кредитноi спiлки.

23. Порядок покриття збиткiв кредитноi спiлки

23.1. Збитки кредитноI спiлки покривЕuоться у порядку, що визначаеться загальними
зборами кредlлтноi спiлки вiдповiдно до Закону УкраiЪи "Про кредитнi спiлки" та
нормативно-правових aKTiB Уповноваженого державного органу.

24. Конфiденцiйнiсть

24.1. Кредитна спiлка та if посадовi особи зобов'язанi зберiгати тасмницю щодо
paxyHKiB, BHecKiB та iнших фiнансових операчiй, здiйснених членами кредитноi спiлки.

24.2. Обмеження стосовно отримання вiд кредитноi спiлки iнформаlriТ, передбаченi
п.24.1. цього Стаryту, не поширюються на прачiвникiв Уповноваженого державного органу,
якi дiють в межах повновЕIжень, наданих Законом Украiни <Про фiнансовi послупr та
державне реryлювання ринкiв фiнансових посJryг>, а також на централыlий орган виконавчоi
влади, що реалiзус державну полiтику у сферi запобiгання та протидii легалiзацii
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та

фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення, у випадках, визначених Законом
УкраТни <Про запобiгання та протидiю легалiзацii (вiдпливанню) доходiв, одержаних
злочинним шJuIхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброТ
масового знищення)).

24.3. .Щовiлки видаються особисто члеIIа]\{ кредитноТ спiлки (ix прелставникам) лише
щодо ix paxyHKiB, BHecKiB та iнших фiнансових операчiй за вiдповiдною зЕuIвою, а також
судам, органilм прокуратури, служби безпеки, органам Нацiона-гlьноi полiцii, iншим
правоохоронним органам та податковIIм органам у випадках та в порядку, передбачених
законом.

24.4. У разi cMepTi члена кредитноi спiлки довiдки про його внески та рахунки
видаються спадкоемцям, HoTapiycaM та консульським ycTaHoBElM iноземних держав, у
провадженнi яких знаходяться справи про спадщину.

25. Порялок звiтностi та здiйснення контролю за дiяльнiстю органiв управлiння
крсдитноi спiлки.

25.|. Крелитна спiлка зобов'язана вести оперативний i бухга_птерський облiк
результатiв своеi дiяльностi, статистичну та iншу звiтнiсть вiдповiдно до законодавства
Украiни та подавати Ii в установленому порядку та обсязi вiдповiдним державним органам.

25.2. Крелитна спiлка подае Уповноваженому державному органу фiнансову
звiтнiсть та iншi звiтнi данi в обсягах, формах та у строки, встановленi Уповноваженим
державним органом, а також надае на запити Уповноваженому державному органу необхiднi
пояснення щодо звiтних даних.

25,3. Голова правлiння несе персонЕIльну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть та
повноту фiнапсовоi звiтностi та iнших звiтцlлх даних.

25.4. ,Щостовiрнiсть i повнота рiчноi звiтностi кредитноТ спiлки повинна бутлt
пiдтверджена незалежним аудитором (аудиторською фiрмою), визначеним загаJIьними
зборами кредитноi спiлки

Аулиторськlлй висновок пода€ться до Уповноваженого державного органу та
представлясться загальним зборам кредитноТ спiлки.

25.5. Результати фiнансовоТ дiяльностi кредитгlоi спiлки визначаються на пiдставi
рiчноi звiтностi, вкJIючtuочи ба.панс та звiт цро доходи й витратлr. Звiтнiсть про фiнансово-
господарську дiяльнiсть за piK пiдляга€ затвердженню загальнимlл зборами членiв кредитноi
спiлки.
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25.6. oKpiM перевiрки аудитора (аулиторськоi фiрми), контроль за дiяльност. Органiв
управлiння також здiйснюеться:

l) службою внутрiшнього аудиту (контролю) шляхом проведення планових та
позапланових перевiрок у строки та в порядку передбаченому внутрiшнiми tIоложеннями
кредитноТ спiлки;

2) загальними зборами кредитноТ спiлки в межах повноважень щодо призначення та
звiльнення членiв органiв управлiння, затвердження звiтiв правлiння, спостережноi ради,
кредитного KoMiTeTy та висновку ревiзiйноi KoMicii, а також шляхом реа;liзацii iнших
повноважень;

3) ревiзiйною комiсi€ю в межах контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
крелитноi спiлки (в тому числi i щодо дiяльностi органiв управлiння) шляхом проведення
перевiрок в строки та в порядку передбачених внутрiпtнiми положеннями кредитноi спiлки;

4) спостережною радоIо, щодо правлiння та кредитного KoMiTeTy в частинi
звiryвання правлiнням щодо результатув фiнансово-господарськоi дiяльностi кредитноi
спiлки та кредитного KoMiTeTy в частинi звiryвання щодо кредитування.

26. Кошти членiв кредитноi спiлки

26.1, Внески (вклали) членiв кредитноТ спiлки на депозитнi рахунки, а також
нарахована на TaKi кошти та пайовi внески плата (проuенти) належать членам крелитноТ
спiлки на правi приватноi власностi.

26.2. Кошти, що нilлежать членtlпl крелитноi спiлки, облiковуються окремо.
26.3. Кошти, що належать членаN,I кредитноI спiлки, використовуються для надання

кредитiв членап{ кредитноi спiлки, а у разi наявностi тимчасово вiльних коштiв членiв
кредитноi спiлки - NloжyTb розмiщуватися на депозитних рахунках в установах банкiв, якi
мають лiцензiю на право роботи з вкладами громадян, i в об'еднанiй кредитнiй спiлцi, а
також у державнi цiннi пtшери, перелiк яких вст:lновJIюеться Уповноваженим державним
органом.

Роздiл V. Порядок припинення дiяльностi кредитlrоi спiлки та вирiшення майнових
питань у зв'язку з лiквiдацiею (реорганiзацiею)

27. Способи припинення дiяльностi крелитноi спiлки

27.1. Кредитна спiлка припиня€ дiяльнiсть шляхом ii реорганiзацiТ (злиття,
при€днання, подiлу) або лiквiдацiТ.

27.2. Кредитна спiлка вважа€ться такою, що припиI{ила свою дiяльнiсть, пiсля
внесення запису до Сдиного .Щержавного реестру.

27.3. Реорганiзацiя кредитноi спiлки провадиться за рiшенням ii загЕIльних зборiв.

28. Лiквiдацiя кредитноi спiлки

28. 1 . Лiквiдацiя кредитноi спiлки провадиться :

l) за рiшенням загальних зборiв кредитноi спiлки;
2) за рiшенням суду, в тому числi в разi заняття дiяльнiстю без вiдповiдноi лiцензii

чи дiяльнiстю, забороненою законом, в разi неплатоспроможностi крелитноi спiлки, в iнших
випадках, передбачених законом, за поданням Уповноважений державний орган, позовом
членiв або кредиторiв кредитноi спiлки.

28.2. У разi прийнятгя рiшення про лiквiлаuiю крелитноТ спiлки за рiшенням
загальних зборiв iT членiв, кредитна спiлка повинна здiйснити заходи для внесення до
Сдиного державного реестру зtшису про рiшення щодо припинення кредитноТ спiлки шляхом
лiквiдацii в порядку, передбаченому законодавством KpiM того, рiшенням заг.шьнрtх зборiв
членiв крелитноI спiлки повинен бути призtIачений склад лiквiдацiйноТ KoMicii Викоtrання
функцiй лiквiдацiйнот koMiciT }lоже бути покладено на спостережну раду кредитноi спiлки.
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28.3, З моменту призначення лiквiдацiйноi KoMicii (лiквiдатора) до неi переходять
повноваження щодо управлiння справами кредитноi спiлки. Лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор)
вiд iMeHi кредитноi спiлки, яка припиняе дiяльlriсть, висryпае у сулi.

28.4, Лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) помiщае у вiдповiдних засобах MacoBoi
iнформацii, визначених Уповноважений державний орган, в яких публiкуються данi про
державну реестрацiю кредитноi спiлки, що припиня€ дiяльнiсть, повiдомлення про
припинення дiяльностi TaKoi кредитноТ спiлки та про порялок i строк заrIвлення вимог iT

кредиторами.

29. Задоволення вимог кредиторiв кредитноi спiлки в разi припинення iT

дiяльностi

29.1. Строк заrIвлення вимог кредиторами кредитноI спiлки в разi iT лiквiдацii не
може бути меншим двох мiсяцiв з моменту публiкацii повiдомлення про припинення
дiяльностi кредитноi спiлки.

29.2. Лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) вживас ycix можливих заходiв щодо
виявлення кредиторiв, а також письмово сповiщае ix про припинення дiяльностi крелитноi
спiлки.

29.3. Крелитори кредитноi спiлки, що припиняе дiяльнiсть, можуть вимагати вiд неi
припинення або дострокового виконання зобов'язань та вiдшкодування збиткiв.

29.4. При лiквiдацii платоспроможноТ кредитноi спiлки вимоги 'fi крелиторiв
задовольняються у такiй черговостi:

l) у першу черry задовольняються вимоги прачiвникiв крелlлтноi спiлки та членiв
лiквiдацiйноТ KoMicii, пов'язанi з труловими вiдносинами, та вимоги щодо сплати €диного
внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування;

2) у лругу черry задовольняються вимоги за вкладами членiв кредитноТ спiлки на
депозитних рахунках та вимоги кредиторiв, забезпеченi заставою чи iншим способом;

З) у третю черry задовольняються вимоги щодо сплати податкiв, зборiв
(обов'язкових платежiв);

4) у четверту черry задовольняються Bci iншi вимоги.
29.5. У разi вiдмови лiквiдацiйноi KoMicii у задоволеннi вимог кредитора або

ухилення вiд ix розгляду кредитор мае право до затвердження лiквiдацiйного балансу
звернутися в суд iз позовом до лiквiдацiйноi KoMicii (лiквiдатора). За рiшенням сулу TaKi
вимоги кредитора вкJIючalються до лiквiдацiйного балансу та задовольняються в порядку
черговостi.

29.6. Вимоги кредитора, заявленi пiсля спливу строку, встановленого лiквiдацiйною
KoMiciclo для ix пред'явлення, задовольняються з майна крелитноi спiлки, що зЕrлишилося
пiсля задоволення вимог кредиторiв, зшIвлених своечасно. Вимоги кредиторiв, якi не визнанi
лiквiдацiйною комiсiсю, якщо кредитор не звертався до суду з позовом, вимоги, у
задоволеннi яких рiшенням суду кредиторовi вiдмовлено, вимоги, не задоволенi за браком
майна, вважаються погашеними.

29.7. Якщо BapTicTb майна кредитноТ спiлки € недостатньою для задоволення вимог
крелиторiв, вона лiквiдуеться в порядку, перелбаченому Законом про банкрутство.
Припинення дiяльностi кредитноi спiлки в прочесi вiдновлення ii платоспроможностi або
банкрутства визначаеться законом.

29.8. При лiквiдацii крОдитноi спiлклr заJIишок коштiв резервного та додаткового
капiталу пiсля розрахункiв iз членап{и кредlлтноi спiлки та iншими кредиторами
зараховусться до .Щержавного бюджету Украihи.

29.9. Пiсля зЕшершення процедури лiквiдацii кредитноi спiлки лiквiдацiйною
комiсiею складаються акт лiквiдацiйноi Korvricii з лiквiдацiйним балансом, якi пiдписуються
головою та BciMa членап,lи лiквiдацiйноТ KoMicii та подаються державному реестратору. .Щата
внесення до единого державного ре€стру. запису про проведення державноi реестрачii
припинення кредитноi спiлки в результатi ii лiквiдацii е датою лержавноТ ресстрацiТ if
припинення.
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30. Реорганiзацiя кредитноi спiлки

30.1. Кредитна спiлка за рiшенням загальних зборiв може реорганiзуватися
вiдповiдно до законодавства.

У разi реорганiзацii кредитноТ спiлки все 'fi майно та Bci ii права i обов'язки
IIереходять до правонаступника.

30.2. При реорганiзацii кредитноi спiлки пiсля закiнчення строку для пред'явлення
вимог кредиторами та задоволення чи вiдхилення цих вимог комiсiя складае передавальний
акт (злитгя, приеднання) або розподiльчий баланс (подiл), якi мають мiстити положення про
правонаступництво щодо Bcix зобов'язань кредитноi спiлки, що припиняе дiяльнiсть,
стосовно Bcix if кредиторiв та боржникiв, включаючи зобов'язання, якi оспорюються
сторонами.

30.З. Передавальний акт та розподiльчий ба;lанс затвердхtуються органом, що
прийняв рiшення про припинення дiяльностi кредитноТ спiлки

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

30.5. Порушення цього порядку е пiдставою для вiдмови у BHeceHHi до единого
державного ресстру запису про припинення дiяльностi кредитноi спiлки та державнiй
ресстрацii створюваних правонаступникiв.

Роздiл VI. Прикiнцевi положення
31. Вiдокремленi пiдроздiли кредитноi спiлки

31.1. У разi потреби спостережна рада кредитноi спiлки може прийняти рiшення про

утворення вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй, вiддiлень) для надання послуг групам членiв
кредитноi спiлки, що мешкають або працюють у географiчнiй вiддаленостi вiд Ti офiсу.

31.2. Вiдокремлений пiдроздiл кредитноi спiлки не с юридичною особою тадiс пiд
керiвництвом органiв управлiння кредитноТ спiлки, користусться правами, мае повновalкення
та виконуе функцii, передбаченi для неi вiдповiдним Положенням про вiдокремлений
пiдроздiл (фiлiю, вiддiлення), що затверджуеться спостережною радою.

32. Внесення змiн та доповнень до Стаryry

32.1. ПропозицiТ щодо внесення змiн та доповнень до Статуту подаються на розгляд
загальних зборiв спостережною радою, ревiзiйною комiсiсю, або за поданням не менше 20
вiдсоткiв загальноi кiлькостi членiв. Рiшення про внесення змiн та доповнень до Статуту
приймаеться лиrrlе загальними зборами. Рiшення загальних зборiв членiв кредитноi спiлки
про внесення змiн та доповнень до Статуту вважаеться прийнятим, якщо за нього
проголосувало проста бiльшiсть голосiв членiв кредитноi спiлки, присутнiх на загальних
зборах.

32.2. Змiни та доповнення до Статуту с невiд'емною частиною цього Статуту.
Внесення змiн до Статуту оформляеться шляхом викладення його в новiй редакцiI.

Змiни до Статуту скрiплюеться пiдписом голови СпостережноТ Ради кредитноТ спiлки,
достовiрнiсть якого засвiдчуеться нотарiально. Змiни до Статуту, якi стосуються вiдомостейо
включених до Сдиного державного ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань, набирають чинностi для TpeTix осiб з для ix державноТ ресстрачii,

32.3. Щей Статут набирае чинностi з дати його i реестрацii. Статут втрачае
чиннiсть з моменту припинення (скасування)

Голова спостережноi ради
крЕдитноi сшлки зАрАз>

iT кредитноi спiлки.

Ю.В. Уварова
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Мiсmо КuIв, YKpaiHa.
треmьоzо червня dBi muсячi dваdцяmь перurоlо poly.

Я, ШевченкаI.Л., прuваmнuй Homapiyc Кuiвськоzо .bticbKozo ноmарiальноZо окру2у, засвidчую
справэtснiсmь пidпuсу YBapoBoi Юлit Волоdалtарiвна, якuй зроблеtю у.uоiй прuсуmносmi.

Ос обu YBapoBoi' Юлi'i ВолоD uм apiBH u, вс mаrlовлеtt о, i'i' d iезdаmн ic mь п ерев ipeHo.
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