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РОЗДІЛ І.  
ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА  
ДО ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК      

«Досвід дозволяє нам дізнатися про помилку,  
коли ми її знову зробили (закон Мерфі). 
Інформація дозволяє нам дізнатися про  
помилку, щоб вирішити - робити її чи ні  
(висновок)» 

1.1. ЩО ТАКЕ КРЕДИТНА СПІЛКА? 
Відповідно до ст. 130 Господарського кодексу України (Відомості Вер-

ховної Ради України (далі - ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144 ) 
та ст. 1 Закону України «Про кредитні спілки» (ВВР, 2002, N 15, ст.101) 
(повний текст на сайті www.rada.gov.ua), кредитна спілка – неприбут-
кова організація, заснована фізичними особами, професійними спілка-
ми, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення по-
треб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг 
за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. 

Кредитна спілка (далі - КС) набуває статусу юридичної особи з мо-
менту її державної реєстрації державним реєстратором, має самостійний 
баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законо-
давством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, 
штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку.  

Кредитна спілка є фінансовою установою. 
Відповідно до ст.1 Закону України «Про фінансові послуги та держав-

не регулювання ринків фінансових послуг» (ВВР, 2002, N 1, ст.1) фінан-
сова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи 
декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з 
наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та 
внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. 

КС стає фінансовою установою з дати внесення відповідного запи-
су про неї до Реєстру фінансових установ (дата схвалення Державною 
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України як колегіальним 
органом рішення про внесення інформації до Реєстру фінансових уста-
нов). Документом, що підтверджує статус фінансової установи (у тому 
числі – КС), є свідоцтво про реєстрацію фінансової установи. Свідоц-
тво має бути розміщене в доступному для огляду споживачами фінансо-
вих послуг (членами кредитної спілки) місці за місцезнаходженням фі-
нансової установи. 

КС має право надавати фінансові послуги з дати реєстрації Держа-
вною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 
(далі - Держфінпослуг) в Державному реєстрі фінансових установ. Для 
отримання статусу фінансової установи КС зобов'язана виконати вимо-

http://www.rada.gov.ua/
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ги Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Держав-
ного реєстру фінансових установ, затвердженого Розпорядженням Де-
ржфінпослуг від 22 червня 2004 р. N 1099. 

Діяльність КС ґрунтується на таких основних принципах:  
 добровільності вступу та свободи виходу з КС;  
 рівноправності членів КС;  
 самоврядування;  
 гласності.  
КС діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки 

своєї діяльності та виконання зобов'язань перед своїми членами, парт-
нерами, державним та місцевими бюджетами. КС несе відповідальність 
за своїми зобов'язаннями у межах вартості майна, яке належить їй на 
праві власності.  
 

 
 
 
 
 
 

Ідея кредитної кооперації виникла в середині XIX ст.  
як спосіб фінансової взаємодопомоги у громадах в період серйозної 
банківської кризи. Засновником першої кредитної спілки вважають  

Фрідріха Вільгельма Райффайзена (Німеччина). 

 
1.2. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО–ПРАВОВИХ АКТІВ,  

ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ КС 
КС в Україні діють відповідно до вимог Цивільного та Господарського 

кодексів України, Законів України «Про кредитні спілки» та «Про фінансо-
ві послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також 
інших законів і прийнятих відповідно до них підзаконних нормативно-
правових актів, зокрема: 

Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державно-
го реєстру фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфін-
послуг від 22 червня 2004 р. № 1099;  

Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання 
фінансових послуг, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 02 
грудня 2003 р. № 146;  

Переліку внутрішніх положень та процедур кредитної спілки, затвердже-
ного розпорядженням Держфінпослуг від 11 листопада 2003 р. № 116; 

Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості сис-
теми управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок, затвер-
дженого розпорядженням Держфінпослуг від 16 січня 2004 р. № 7;  

Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'-
єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України, затвердженого розпорядженням Держфінпос-
луг від 25 грудня 2003 р. № 177;  

Розпорядження Держфінпослуг від 02 серпня 2005 р. № 4404 «Щодо 
визначення мети залучення кредитними спілками на договірних умовах 
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кредитів банків, кредитів об'єднаної кредитної спілки, грошових коштів ін-
ших установ та організацій»;  

Вимог до програмного забезпечення та спеціального технічного облад-
нання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг, затвер-
джених розпорядженням Держфінпослуг від 03 червня 2005 р. № 4122;  

Розпорядження Держфінпослуг від 04 листопада 2004 р. № 2739 
«Про встановлення виду державних цінних паперів, які можуть придбавати 
кредитні спілки»; 

Положення про застосування Державною комісією з регулювання рин-
ків фінансових послуг України заходів впливу, затвердженого розпоря-
дженням Держфінпослуг від 13 листопада 2003 р. № 125. 

1.3. СТАТУТ КС 
КС діє на основі статуту, що не суперечить законодавству України. У 

статуті КС обов'язково зазначаються:  
 найменування КС та її місцезнаходження;  
 мета створення і завдання КС;  
 ознака членства у КС;  
 порядок утворення та діяльності органів управління КС,  
 порядок утворення філій та відділень КС, їх повноваження;  
 права та обов'язки членів КС;  
 умови і порядок вступу до КС, порядок припинення членства в КС;  
 порядок сплати вступних та інших внесків;  
 джерела надходження і порядок використання коштів та іншого 

майна КС, в тому числі порядок і умови надання кредитів членам КС, по-
рядок формування та використання фондів, утворюваних КС;  

 порядок звітності та здійснення контролю за діяльністю органів 
управління КС;  

 порядок внесення змін і доповнень до статуту КС;  
 порядок припинення діяльності КС та вирішення майнових питань у 

зв'язку з її ліквідацією (реорганізацією);  
 порядок покриття можливих збитків КС;  
 порядок розподілу доходів КС.  
Статут КС може містити й інші положення щодо організаційних, гос-

подарських та інших питань її діяльності.  
Статут є установчим документом КС. Розпорядженням Держфінпослуг 

від 13 березні 2008 р. № 388 затверджено примірний Статут КС (Додаток 1.) 
який рекомендується використовувати КС при прийнятті Статуту КС. 

1.4. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КС 
Не потребує отримання ліцензії діяльність КС з надання фінансо-

вих кредитів за рахунок: 
 капіталу КС; 
 коштів об'єднаних КС, залучених КС, що є їх членом; 
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 коштів спільних фінансових фондів асоціацій КС, утворених КС, що 

є їх членами. 
Відповідно до Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних 

спілок з надання фінансових послуг, затверджених розпорядженням Де-
ржфінпослуг від 02 грудня 2003 р. № 146 ліцензуванню в КС підлягає 
діяльність: 

 по залученню внесків (вкладів) членів КС на депозитні рахунки; 
 з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім 

внесків (вкладів) членів КС на депозитні рахунки  
 а також інші види діяльності, зокрема на переказ коштів. 
У Ліцензійних умовах встановлено вимоги, які є обов'язковими для 

виконання КС як на дату подання заяви, так і протягом усього строку дії 
ліцензії. Строк дії ліцензії становить три роки, а при повторній видачі лі-
цензії, якщо до КС протягом попереднього строку користування ліцензією 
не застосовувались заходи впливу, - 5 років. Якщо до КС були застосо-
вані заходи впливу, повторно ліцензія видається строком на 3 роки. 

КС зобов’язана розмістити оригінал або нотаріально засвідчену копію 
ліцензії в доступному для ознайомлення місці за місцезнаходженням КС. 

Не допускається здійснення КС діяльності, що потребує ліцензування 
згідно із законом, без ліцензії, після закінчення строку дії ліцензії, визнан-
ня ліцензії недійсною, у разі її тимчасового зупинення або анулювання. 
При цьому, КС має виконати всі договірні зобов’язання, які виникли з до-
говорів, укладених під час дії відповідної ліцензії 

1.5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КС 
Згідно зі ст. 13 Закону України «Про кредитні спілки» органами 

управління КС є: 
1) загальні збори членів КС,  
2) спостережна рада,  
3) правління,  
4) кредитний комітет, 
5) ревізійна комісія.  
Рішенням загальних зборів членів КС можуть бути створені й інші ор-

гани управління.  

1) ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ КС 
Вищим органом управління КС є загальні збори її членів (ст. 14 Закону 

України «Про кредитні спілки»).  
Загальні збори членів КС можуть приймати рішення з будь-яких пи-

тань діяльності КС. До виключної компетенції загальних зборів членів КС 
належить:  

 затвердження статуту КС, внесення до нього змін і доповнень;  
 обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії;  
 затвердження річних результатів діяльності КС, звітів спостере-

жної ради, правління, кредитного комітету та висновків ревізійної комісії. 

 



 ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА ДО ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 9 
Річний звіт про результати діяльності КС затверджується загальними збо-
рами лише за наявності висновку ревізійної комісії;  

 прийняття рішення про збільшення пайового капіталу КС шля-
хом збільшення розміру обов'язкового пайового внеску або внесення дода-
ткових пайових внесків;  

 прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття 
збитків КС;  

 затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комі-
сію, кредитний комітет та правління;  

 прийняття рішення про припинення діяльності КС.  
Статутом КС може бути визначено інші питання, що належать до ви-

ключної компетенції загальних зборів.  
Загальні збори членів КС скликаються спостережною радою у строки, 

передбачені статутом КС, але не рідше ніж один раз на рік.  
Відповідно до ст. 14 Закону України «Про кредитні спілки» повідомлен-

ня про скликання чергових загальних зборів членів КС повинно бути зроб-
лене не пізніше ніж за 30 календарних днів до скликання зборів із зазначен-
ням часу і місця їх проведення та порядку денного шляхом надсилання 
письмового запрошення листом кожному члену КС за місцем його прожи-
вання або вручення такого письмового запрошення особисто члену КС під 
підпис. Днем здійснення повідомлення вважається день надіслання запро-
шення поштою або день вручення запрошення особисто члену КС. До за-
прошення на чергові загальні збори членів КС додаються письмовий річний 
звіт про діяльність органів управління КС та її річний фінансовий звіт.  

 Повідомлення про скликання чергових загальних зборів повинно бу-
ти опубліковано не пізніше ніж за 30 календарних днів до скликання збо-
рів у відповідних засобах масової інформації, в яких публікуються дані 
про державну реєстрацію КС.  

Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представле-
но не менш як 50 відсотків членів КС особисто або за дорученням іншим 
членам КС. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - 
один член КС, присутній на зборах, має один голос. Порядок голосу-
вання на загальних зборах членів КС визначається статутом КС.  

Рішення загальних зборів членів КС оформляється протоколом, 
який підписується головою та секретарем зборів. Протоколи є обов'язко-
вими для зберігання відповідно до законодавства України. На вимогу чле-
нів КС їм видаються для ознайомлення протоколи загальних зборів, а та-
кож засвідчені головою правління КС витяги з протоколів.  

Позачергові загальні збори членів КС скликаються спостережною 
радою КС з власної ініціативи у будь-якому випадку, якщо цього потребують 
інтереси КС, а також на вимогу ревізійної комісії або не менш як 20 відсотків 
членів КС. Якщо протягом 20 днів з дня отримання такої письмової вимоги 
спостережна рада КС не виконає зазначену вимогу та не зробить повідом-
лення членам про скликання позачергових загальних зборів, ревізійна комісія 
або члени КС вправі самі скликати позачергові загальні збори. У разі скли-
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кання позачергових загальних зборів разом із повідомленням членам надси-
лаються матеріали, які мають відношення до причин скликання таких зборів. 

Загальні збори діють відповідно до вимог законодавства, статуту КС 
та Положення про загальні збори КС. Розпорядженням Держфінпослуг 
від 13 березні 2008 р. № 388 затверджене примірне Положення про зага-
льні збори членів кредитної спілки (Додаток 2.), яке містить примірний 
регламент загальних зборів КС, та рекомендується використовувати КС 
при прийнятті Положення про загальні збори членів КС. 

2) СПОСТЕРЕЖНА РАДА КС 
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про кредитні спілки» спостере-

жна рада КС є органом управління КС який представляє інтереси членів 
КС в період між загальними зборами. Спостережна рада КС підзвітна 
загальним зборам членів КС і в межах компетенції контролює і регулює 
діяльність правління та кредитного комітету.  

До компетенції спостережної ради КС належить:  
 затвердження положень про порядок надання послуг, передбачених 

Законом України «Про кредитні спілки» та статутом КС, членам КС;  
 встановлення видів кредитів, що надаються КС;  
 вирішення питань про прийняття нових членів до КС та припи-

нення членства у КС;  
 затвердження у випадках, передбачених статутом КС, рішень кре-

дитного комітету про надання кредиту;  
 визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж 

майна КС, використання тимчасово вільних коштів;  
 затвердження кошторису та штатного розпису КС;  
 затвердження положення про структурні підрозділи КС;  
 призначення голови та членів правління, а також членів креди-

тного комітету;  
 визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, 

працівників КС та залучених на договірних умовах експертів згідно з норма-
тивно-правовими актами Держфінпослуг та статутом КС;  

 прийняття рішення про вступ КС до асоціації КС та/або об'єднаної 
КС і вихід з таких асоціацій та/або об'єднаної КС, якщо ці питання стату-
том КС не віднесені до виключної компетенції загальних зборів членів КС.  

Спостережна рада вирішує й інші питання діяльності КС, за винятком 
тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів членів КС.  

Спостережна рада КС обирається загальними зборами членів КС у 
складі не менш як п'ять осіб. Члени спостережної ради працюють на гро-
мадських засадах та ними не можуть бути особи, які перебувають у трудо-
вих відносинах з КС. Порядок обрання спостережної ради та строк її пов-
новажень визначаються статутом КС.  

Спостережну раду КС очолює голова, який обирається в порядку, ви-
значеному статутом КС, та який несе персональну відповідальність за 
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виконання покладених на спостережну раду завдань. Спостережна рада 
правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні більш як 
половина її членів. Рішення спостережної ради вважається прийнятим, 
якщо за нього проголосувало не менш як половина членів спостережної 
ради, які беруть участь у засіданні.  

Рішення спостережної ради КС оформляється протоколом, який під-
писується головою спостережної ради. Протоколи є обов'язковими для 
зберігання відповідно до законодавства України. На вимогу членів КС їм 
видаються для ознайомлення протоколи, а також засвідчені головою 
правління КС витяги з протоколів.  

Спостережна рада здійснює свою діяльність відповідно до вимог за-
конодавства, статуту КС та Положення про спостережну раду КС та рі-
шень загальних зборів. Розпорядженням Держфінпослуг від 13 березні 
2008 р. № 388 затверджене примірне Положення про спостережну раду 
кредитної спілки (Додаток 3.) яке рекомендується використовувати КС 
при прийнятті Положення про спостережну раду. 

3) ПРАВЛІННЯ КС 
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про кредитні спілки» правління 

КС є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльні-
стю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах 
із КС. Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді КС та 
організує виконання їх рішень. Правління діє від імені КС в межах, перед-
бачених Законом України «Про кредитні спілки» і статутом КС.  

Роботою правління керує Голова правління, який призначається спо-
стережною радою. Голова правління КС несе персональну відповідаль-
ність за виконання покладених на правління завдань.  

Правління КС здійснює свою діяльність відповідно до вимог законо-
давства, статуту КС та Положення про правління КС, рішень загальних 
зборів та спостережної ради. Розпорядженням Держфінпослуг від 13 бе-
резні 2008 р. № 388 затверджене примірне Положення про правління 
кредитної спілки (Додаток 5.) яке рекомендується використовувати КС 
при прийнятті Положення про правління. 

4) КРЕДИТНИЙ КОМІТЕТ КС 
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про кредитні спілки» кредитний 

комітет КС є спеціальним органом, відповідальним за організацію креди-
тної діяльності КС, та здійснює свою діяльність відповідно до вимог зако-
нодавства, статуту КС та Положення про кредитний комітет КС.  

До компетенції кредитного комітету КС, зокрема, належать розгляд за-
яв членів КС про надання кредитів і прийняття рішень з цих питань та здій-
снення контролю за якістю кредитного портфеля. 

Кредитний комітет призначається у складі не менше трьох осіб спо-
стережною радою та підзвітний загальним зборам членів КС та спосте-
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режній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної 
діяльності КС. Порядок призначення кредитного комітету, строк повнова-
жень та порядок його діяльності визначаються статутом КС та положен-
ням про кредитний комітет.  

 Членами кредитного комітету можуть бути члени спостережної ради, 
члени правління та інші особи. Членам кредитного комітету, що не є чле-
нами спостережної ради або правління КС, за роботу в кредитному комі-
теті може передбачатися винагорода, розмір якої визначається спосте-
режною радою залежно від обсягу роботи та кваліфікації члена комітету. 
Голова правління КС є членом кредитного комітету за посадою.  

При прийнятті рішення про надання кредиту члену КС, якого призна-
чено членом кредитного комітету, такий член кредитного комітету не мо-
же брати участь у прийнятті цього рішення. 

Кредитний комітет здійснює свою діяльність відповідно до вимог зако-
нодавства, статуту КС та Положення про кредитний комітет КС, рішень 
загальних зборів, спостережної ради та правління. Розпорядженням Дер-
жфінпослуг від 13 березні 2008 р. № 388 затверджене примірне Положення 
про кредитний комітет кредитної спілки (Додаток 6.) яке рекомендується 
використовувати КС при прийнятті Положення про кредитний комітет. 

5) РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ КС 
Відповідно до ст. 18 Закону України «Про кредитні спілки» контроль 

за фінансово-господарською діяльністю КС здійснює ревізійна комісія, 
яка підзвітна і відповідальна перед загальними зборами членів КС.  

Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів КС у складі не 
менше трьох осіб, які працюють на громадських засадах. До складу реві-
зійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кре-
дитного комітету та особи, які перебувають з КС у трудових відносинах.  

Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності КС прово-
дяться ревізійною комісією не рідше одного разу на рік. Ревізійна комісія 
доповідає про результати проведених перевірок загальним зборам членів 
КС та спостережній раді КС. На вимогу ревізійної комісії їй надаються 
будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення 
посадових осіб КС.  

Ревізійна комісія може тимчасово припинити повноваження будь-якої 
посадової особи КС в разі виявлення допущених нею порушень, що за-
грожують фінансовій стабільності КС. За наявності загрози існуванню КС 
ревізійна комісія скликає позачергові загальні збори.  

Ревізійна здійснює свою діяльність відповідно до вимог законодавства, 
статуту КС та Положення про ревізійну комісію КС та рішень загальних 
зборів. Розпорядженням Держфінпослуг від 13 березні 2008 року № 388 
затверджене примірне Положення про ревізійну комісію кредитної спілки 
(Додаток 4.) яке рекомендується використовувати КС при прийнятті Поло-
ження про ревізійну комісію. 
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1.6. НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В КС 
Для отримання фінансових послуг від КС, необхідно стати її членом, 

а для цього – пройти відповідну процедуру, сплативши вступний та 
обов’язковий пайовий внески.  

Членами КС можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 
громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані 
хоча б за однією з ознак: мають спільне місце роботи чи навчання або 
належать до однієї місцевої (включаючи районні та обласні) профспілко-
вої, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному 
селі, селищі, місті, районі, області (ст. 10 Закону України «Про кредитні 
спілки»). 

Не можуть бути прийняті до КС особи, які за рішенням суду визнані 
недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають пока-
рання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену 
(або не зняту) судимість за корисливі злочини.  

 Членство у КС настає з дня сплати особою вступного та обов'язково-
го пайового внесків у порядку, передбаченому статутом КС. В першу чер-
гу сплачується вступний внесок. У разі коли вступний та обов'язковий 
пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається 
день сплати обов'язкового пайового внеску.  

Вступний та обов’язковий пайовий внески вносяться одноразово при 
вступі фізичної особи в КС. Їх розмір є однаковим для всіх членів КС. 
Вступний внесок є незворотнім, а обов’язковий пайовий повертається при 
виході з членів КС, при умові дотримання КС фінансових нормативів. При 
цьому, пайові внески можуть і не повертатися, якщо вони спрямовані на 
покриття збитків діяльності КС. 

Ніхто не може бути примушений вступати до КС, а виключення з чле-
нів КС дозволяється лише у випадках, визначених статутом КС (ст. 2 За-
кону України «Про кредитні спілки»). 

Прийняття до КС та виключення з її складу провадяться на підставі 
письмової заяви особи за рішенням спостережної ради КС, крім випадків 
припинення членства у зв'язку із смертю особи (оголошення її судом по-
мерлою) або виключенням члена за рішенням загальних зборів у разі 
порушення ним статуту КС.  

Зміна ознак членства, встановлених Законом України «Про кредитні 
спілки», не тягне за собою припинення членства у КС.  

Днем припинення членства у КС вважається день прийняття загаль-
ними зборами членів КС або спостережною радою КС відповідного рі-
шення.  

У разі припинення членства фізичної особи у КС вступний внесок їй 
не повертається. Повернення обов'язкового пайового та інших внесків, 
крім вступного внеску, провадиться в порядку, передбаченому статутом 
КС, але не пізніше ніж через один місяць після прийняття загальними 
зборами або спостережною радою КС відповідного рішення. Повернення 
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внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок прова-
диться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого 
відповідним договором.  

Члени КС несуть відповідальність за зобов'язаннями КС лише у ме-
жах їх пайових внесків.  

Усі члени КС мають рівні права, в тому числі у разі голосування на 
загальних зборах, незалежно від розміру пайового та інших внесків (ст. 2 
Закону України «Про кредитні спілки»). 

 КС зобов'язана забезпечити повне та своєчасне інформування своїх 
членів з питань власної діяльності, на їх прохання ознайомлювати з прото-
колами загальних зборів і засідань інших органів управління КС, видавати 
копії документів та витяги з них у порядку, визначеному статутом (ст. 2 За-
кону України «Про кредитні спілки»). 

1.7. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ 
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про кредитні спілки» член кре-

дитної спілки: 
МАЄ ПРАВО: 
 брати в КС кредити та користуватись іншими послугами; 
 одержувати інформацію про стан своїх вкладів, про діяльність і фі-

нансовий стан КС, ознайомлюватися з річними балансами та фінансови-
ми звітами КС; 

 одержувати дохід на свій пайовий внесок; 
 обирати та бути обраним до органів управління КС; 
 виносити пропозиції на розгляд органів управління КС; 
 ознайомлюватися зі статутом, внутрішніми положеннями КС, прото-

колами засідань органів управління КС, іншими документами; 
 брати участь у вирішенні всіх питань діяльності КС шляхом голосу-

вання на загальних зборах; 
 вийти із членів КС в порядку передбаченому законодавством Укра-

їни та Статутом КС; 
 має також інші права, передбачені законодавством України, стату-

том та іншими актами КС; 
ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ: 
 не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність КС; 
 дотримуватися статуту та інших актів КС, виконувати рішення її ор-

ганів управління КС; 
 брати участь у формуванні майна КС, а саме, сплачувати вступні, 

обов’язкові пайові та інші внески відповідно до статуту КС; 
 виконувати інші обов’язки, передбаченні законодавством України, 

статутом та іншими актами КС. 
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1.8. ВІДМІННІСТЬ КС  
ВІД ІНШИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 

Члени КС є її співвласниками, а їхня КС створюється для того, щоб 
задовольняти їх потреби у фінансових послугах.  

 
Власність  
та форма 
управління 
 

Відповідно до статей 10-12 Закону України «Про 
кредитні спілки» члени КС є її співвласниками. Управ-
ління КС відбувається за демократичним принципом – 
на загальних зборах КС один член має один голос. Це 
дає можливість кожній людини, яка є членом КС, 
впливати на її діяльність. 

Непри-
бутковість  
діяльності 
 

КС є неприбутковою організацією, кінцевою метою її 
діяльності не є отримання прибутку від наданих послуг. 
Послуги, що надаються членам КС, можуть прино-

сити КС дохід, який використовується на статутну дія-
льність. Тому надання послуг відбувається на рівні, 
максимально наближеному до собівартості.  

Наближе-
ність до 
споживачів 
послуг  
 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про кредитні 
спілки» члени КС мають бути об'єднані хоча б за одні-
єю з таких ознак: мають спільне місце роботи чи на-
вчання або належать до однієї професійної спілки, 
об'єднання професійних спілок, іншої громадської чи 
релігійної організації або проживають в одному селі, 
селищі, місті, районі, області. 
Більшість КС створюються в межах однієї адмініст-

ративно-територіальної одиниці (області, району), або 
на базі підприємств, навчальних закладів чи інших 
юридичних осіб, професійних спілок, громадських чи 
релігійних організацій.  
Це дозволяє КС мати індивідуальний підхід до кож-

ного члена КС, зокрема узгоджувати сприятливі гра-
фіки оплат суми кредиту та процентів за такими кре-
дитами, підбирати строк внеску (вкладу) члена КС на 
депозитний рахунок.  
У КС можна отримати консультацію щодо вартості 

тих чи інших фінансових послуг.  
Простота  
та якість  
продуктів 

Фінансові послуги, які пропонують КС відрізняються 
простотою умов. В КС Вам доступно мають розказати 
про умови отримання кредиту або здійснення внеску 
(вкладу) на депозит та розрахують реальну вартість 
послуги.  
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Мікрокреди-
тування 
 

КС, на відміну від інших фінансових установ, охоче 
працюють з позичальниками яким потрібно невеликі 
суми грошей, тобто, надають мікрокредити. В селах - 
це чи не єдині джерела фінансування.  

Прозорість 
 

КС регулярно публікують свою річну фінансову звіт-
ність. Члени КС мають право на отримання інформації 
про діяльність КС, оскільки відповідно до Закону Укра-
їни «Про кредитні спілки» КС зобов'язана забезпечити 
повне та своєчасне інформування своїх членів з пи-
тань власної діяльності, на їх прохання ознайомлюва-
ти з протоколами загальних зборів і засідань інших 
органів управління КС, видавати копії документів та 
витяги з них у порядку, визначеному статутом.  

Швидкість  
 

КС – це відносно невеликі фінансові установи, що 
дозволяє їм не оформлювати зайву кількість докумен-
тів для надання кредиту або договору внеску (вкладу) 
на депозитний рахунок.  

Ціна 
 

Вартість послуг КС при видачі кредитів (процентів як 
плати за користування кредитом) можливо встановити 
нескладними розрахунками кінцевої вартості фінансової 
послуги. В умовах кредитування КС не приховуються 
відсотки, комісії, додаткові витрати, тощо.  

Ризики При внесенні коштів в КС член КС ризикує своїми 
коштами як і будь-який власник підприємства. Член КС 
не є клієнтом, як в комерційному банку, бо він приймає 
безпосередню участь в управлінні КС.  

 
1.9. КОШТИ ЧЛЕНІВ КС 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про кредитні спілки» внески 
(вклади) членів КС на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кош-
ти та пайові внески плата (проценти) належать членам КС на праві при-
ватної власності. Кожний член КС має право одержати належні йому ко-
шти у порядку і строки, які визначені відповідно до Закону України «Про 
кредитні спілки», статуту КС або укладеними з членом КС договорами. 
Повернення вкладів провадиться достроково за взаємною згодою сторін 
або не пізніше закінчення строку, передбаченого відповідним договором 

Кошти, що належать членам КС, обліковуються окремо від коштів КС.  
Кошти, що належать членам КС, використовуються для надання кре-

дитів членам КС, а у разі наявності тимчасово вільних коштів членів КС - 
можуть розміщуватися КС на депозитних рахунках в установах банків, які 
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мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, і в об'єднаній КС, 
а також можуть використовуватися на придбання державних цінних папе-
рів, перелік яких встановлюється Держфінпослуг, що забезпечує безри-
зиковість такого придбання для КС та її членів. 

 

 
 
 

 
 
 

За даними Всесвітньої ради кредитних спілок, майже 50 тисяч 
кредитних спілок у 96 країнахоб’єднують 177 мільйонів осіб та 
мають активи більше ніж 1,2 трильйони доларів США. Розвиток 
кредитної кооперації в світі продовжується швидкими темпами. 
За інтенсивністю кредитна кооперація в Україні визнана другою  
в Європі. В Україні функціонує близько 700 кредитних спілок.  

Вони об’єднують більше 2,6 мільйонів осіб.

  
1.10. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖФІНПОСЛУГ 

Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» державне регулювання ринків 
фінансових послуг - здійснення державою комплексу заходів щодо регу-
лювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інте-
ресів споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам. 

Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється:  
 щодо ринку банківських послуг - Національним банком України;  
 щодо ринків цінних паперів та похідних цінних паперів - Дер-

жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку;  
 щодо інших ринків фінансових послуг - спеціально уповноваже-

ним органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових 
послуг.  

Уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання рин-
ків фінансових послуг є Державна комісія з регулювання ринків фі-
нансових послуг України: поштова адреса - 01001, м. Київ -1, вул. Б. 
Грінченка 3; факс - 235-77-51; сайт в мережі Інтернет - www.dfp.gov.ua; 
електронна пошта - info@dfp.gov.ua; телефон канцелярії -  234-02-24. 

Державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг здій-
снюється шляхом:  

 ведення державних реєстрів фінансових установ; 
 ліцензування діяльності з надання фінансових послуг;  
 нормативно-правового регулювання діяльності фінансових установ;  
 нагляду за діяльністю фінансових установ;  
 застосування уповноваженими державними органами заходів впливу;  
 проведення інших заходів з державного регулювання ринків фінан-

сових послуг.  
Держфінпослуг, відповідно до покладених на неї завдань та у межах 

своєї компетенції, здійснює реєстрацію фінансових установ та веде Дер-
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жавний реєстр фінансових установ, у встановленому порядку затверджує 
ліцензійні умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, 
проводить ліцензування діяльності фінансових установ та затверджує 
порядок контролю за їх додержанням. 

Держфінпослуг, в межах компетенції, здійснює нагляд за діяльністю 
КС, в тому числі з метою попередження та припинення здійснення КС 
діяльності, що не відповідає вимогам законодавства про фінансові послу-
ги. Зокрема, Держфінпослуг, постійно здійснює контроль та нагляд за 
діяльністю КС, шляхом проведення відповідних перевірок та здійснення 
аналізу фінансового стану за звітними даними, що подаються КС до Де-
ржфінпослуг в терміни, встановлені законодавством. У разі встановлення 
порушень вимог законодавства про фінансові послуги, Держфінпослуг, в 
порядку, встановленому нормативно-правовими актами Держфінпослуг, 
застосовує до КС відповідні заходи впливу. 

Порядок та умови застосування заходів впливу встановлюються за-
конами України та нормативно-правовими актами Держфінпослуг. Рішен-
ня Держфінпослуг щодо застосування заходів впливу у вигляді тимчасо-
вої адміністрації є виконавчим документом.  

Держфінпослуг може застосовувати такі заходи впливу:  
 зобов'язати порушника вжити заходів для усунення порушення;  
 вимагати скликання позачергових зборів учасників фінансової 

установи;  
 накладати штрафи в розмірах, передбачених статтями 41 і 43 За-

кону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг»;  

 тимчасово зупиняти або анулювати ліцензію на право здійснення 
діяльності з надання фінансових послуг;  

 відсторонювати керівництво від управління фінансовою установою 
та призначати тимчасову адміністрацію;  

 затверджувати план відновлення фінансової стабільності фінансо-
вої установи;  

 порушувати питання про ліквідацію фінансової установи.  
При цьому Держфінпослуг не має повноважень зобов’язати КС вико-

нати зобов’язання, які виникають між членом КС (співвласником КС) з 
самою КС, включаючи сплату боргу по виплатам вкладів. 

З метою захисту своїх прав (зокрема, права власності на вклад) та вре-
гулювання договірних взаємовідносин із КС, члени КС мають право звер-
нутися із відповідною заявою до правоохоронних органів та/або до місце-
вого загального суду (приклад Позовної заяви наведено у Додатку 1.). 
 

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ, 
НЕ КУПУЙТЕСЯ НА ЗАНАДТО ВИСОКІ ПРОЦЕНТИ 

НА ВАШІ ВНЕСКИ (ВКЛАДИ) НА ДЕПОЗИТНІ РАХУНКИ ! 



РОЗДІЛ ІІ.  
ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК      

Згідно ст. 21 Закону України «Про кредитні спілки» та відповідно до 
свого статуту КС:  

 приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів КС (це 
не послуги крім депозитів, а джерела формування капіталу спілки); 

 надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та 
забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити 
від імені членів КС можуть також селянські (фермерські) господарства та 
приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, 
наданого одному члену КС, не може перевищувати 20 відсотків від капі-
талу КС;  

 залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на де-
позитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання 
КС перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від 
загальних зобов'язань КС;  

 виступає поручителем виконання членом КС зобов'язань перед 
третіми особами;  

 розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в устано-
вах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'-
єднаній КС, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встано-
влюється Держфінпослуг, та паї кооперативних банків; (це також не послу-
ги, а напрямки вкладення грошей) 

 залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної 
КС, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів 
своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Держфінпослуг. Зага-
льна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищува-
ти 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу КС на момент 
залучення; (а це послуги банків та інших спілці, а не послуги спілки) 

 надає кредити іншим КС, якщо інше не встановлено рішенням Держ-
фінпослуг;  

 виступає членом платіжних систем; (це не послуги, а відносини 
членства. Послуга має звучати як переказ коштів) 

 оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг 
у межах наданого йому кредиту;  

 провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально 
створених для цього фондів. (це не послуги, а варіант відчуження грошей 
безоплатно – договори дарування чи пожертви). 

Провадження КС іншої діяльності, крім передбаченої Законом 
України «Про кредитні спілки», не допускається.  

Послуги членам органів управління та працівникам КС надаються на 
умовах, що не можуть відрізнятися від звичайних, та з дотриманням ви-
мог щодо уникнення конфлікту інтересів.  
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КС має право самостійно встановлювати:  
 розмір плати (процентів), яка розподіляється на пайові членські вне-

ски та нараховується на внески (вклади) членів КС на депозитні рахунки;  
 розмір плати (процентів) за користування кредитами, наданими КС;  
 ціни (тарифи) на послуги, що надаються КС;  
 види кредитів, що надаються КС, умови надання та строки повер-

нення кредитів;  
 способи забезпечення кредитних зобов'язань, вимоги щодо забез-

печення погашення кредитів.  
Нерозподілений доход, що залишається у розпорядженні КС за під-

сумками фінансового року, розподіляється за рішенням загальних зборів, 
у тому числі між членами КС, пропорційно розміру їх пайових внесків у 
вигляді відсотків (процентів). При цьому в першу чергу відбувається не-
обхідне поповнення капіталу та резервів. Сума доходу, яка розподіляєть-
ся на додаткові пайові членські внески, визначається з дотриманням 
умови, що доходність додаткових пайових членських внесків не може 
перевищувати більш ніж у два рази середньозважену процентну ставку 
доходності внесків (вкладів) членів КС на депозитних рахунках за їх на-
явності. Решта доходу, що залишилася після формування капіталу і ре-
зервів та розподілу на додаткові пайові членські внески, розподіляється 
на обов'язкові пайові членські внески.  

Збитки КС покриваються у порядку, що визначається загальними 
зборами КС відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» та нор-
мативно-правових актів Держфінпослуг.  

КС та її посадові особи зобов'язані зберігати таємницю щодо рахун-
ків, внесків та інших фінансових операцій, здійснених членами КС.  

Довідки видаються особисто членам КС (їх представникам) лише 
щодо їх рахунків, внесків та інших фінансових операцій за відповідною 
заявою, а також судам, органам прокуратури, служби безпеки, органам 
внутрішніх справ, іншим правоохоронним органам та органам державної 
податкової служби у випадках та в порядку, передбачених законом.  

У разі смерті члена КС довідки про його внески та рахунки видаються 
спадкоємцям, державним нотаріальним конторам та консульським уста-
новам іноземних держав, у провадженні яких знаходяться справи про 
спадщину.  

КС подає Держфінпослуг фінансову звітність та інші звітні дані в об-
сягах, формах та у строки, встановлені Держфінпослуг, а також надає на 
запити Держфінпослуг необхідні пояснення щодо звітних даних.  

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про кредитні спілки» голова 
правління несе персональну відповідальність за достовірність та повноту 
фінансової звітності та інших звітних даних.  

Достовірність і повнота річної звітності КС повинна бути підтвердже-
на незалежним аудитором (аудиторською фірмою), визначеним загаль-
ними зборами КС. 



РОЗДІЛ ІІІ.  
ПАЙОВІ ВНЕСКИ, ДОДАТКОВІ  
ПАЙОВІ ВНЕСКИ, ВНЕСКИ (ВКЛАДИ)  
НА ДЕПОЗИТНІ РАХУНКИ ТА ПРАВИЛА 
НАРАХУВАННЯ НА ВНЕСКИ ВІДСОТКІВ   

Відповідно до пп. 1., 2. Розділу 1. Положення про фінансові нормати-
ви діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та 
об'єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Держфін-
послуг від 16 січня 2004 р. № 7: 

1) вступний внесок - обов'язковий незворотний внесок, що вноситься осо-
бою одноразово при її вступі до КС та є однією з умов набуття членства в КС; 

2) обов'язковий пайовий внесок - обов'язковий зворотний внесок, що 
вноситься особою при її вступі до КС. У разі коли вступний та обов'язковий 
пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається 
день сплати обов'язкового пайового внеску в повному обсязі; 

3) додатковий пайовий внесок - необов'язковий або обов'язковий зво-
ротний внесок члена КС, режим залучення якого визначається положенням 
про фінансове управління КС або іншим внутрішнім положенням; 

4) внесок (вклад) на депозитний рахунок - грошові кошти в готівковій 
або у безготівковій формі, внесені до КС її членами на договірних умовах, на 
визначений строк або без зазначення такого строку, які підлягають виплаті 
члену КС відповідно до умов договору та законодавства України; 

5) нерозподілений дохід - різниця між сумою залишку нерозподілено-
го доходу попереднього періоду, доходів, фактично отриманих КС за звіт-
ний період, та сумою витрат цього періоду, пов'язаних з її діяльністю, збі-
льшених на суму доходу, спрямованого на формування резервного капіта-
лу, та суму плати (процентів), яка розподілена на додаткові пайові внески 
протягом звітного періоду. 

Нарахування та сплата відсотків за пайовими внесками можливі лише 
тільки після поповнення капіталу та резервів. Відповідне рішення повинно 
бути прийнято на загальних зборах. 

Звертаємо увагу, що можлива ситуація, коли за результатом здійсне-
ної діяльності протягом фінансового року у КС буде відсутній нерозподіле-
ний дохід, та відповідно КС на законних підставах буде мати право не 
сплачувати відсотки за пайовими внесками. 

Відсотки нараховуються та сплачуються в обов'язковому порядку тіль-
ки на внесок (вклад) на депозитний рахунок. При цьому зазначаємо, що 
такий внесок повинен бути оформлений договором на внесок (вклад) на 
депозитний рахунок на конкретний строк або договором на внески (вклади) 
на депозитні рахунки до запитання та під конкретні відсотки. 

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про кредитні спілки» внески 
(вклади) членів КС на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти 
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та пайові внески плата (проценти) належать членам КС на праві приватної 
власності. Кожний член КС має право одержати належні йому кошти, у по-
рядку і строки, які визначені укладеними з членом КС договорами, що га-
рантується, зокрема Конституцією України (ст. 41). 

Якщо умовами внесення додаткового пайового внеску передбачено 
повернення в певний термін та обов'язкове нарахування визначеного 
відсотку, то такий внесок можливо розглядати як приховувану форму за-
лучення депозиту з наслідками удаваного правочину (ст. 235 Цивільного 
кодексу України) та застосування до КС та/або її посадових осіб заходів 
впливу за діяльність без ліцензії. 

При здійсненні внесків (вкладів) членами КС їм слід самостійно 
визначити, чи буде повернено передані КС грошові кошти. 

Для цього члени КС мають чітко з’ясувати: 
 який саме внесок (вклад) вони здійснюють; 
 до якої групи ризику відноситься КС; 
 який орган державної влади має повноваження захистити права 

члена КС. 
Спочатку слід з’ясувати, який саме внесок (вклад) здійснює член КС 

(див.нижче Таблиця 1.). 
Слід звернути увагу, що КС може здійснювати розподіл доходу на 

додаткові пайові внески протягом року або розподіляти нерозподілений 
дохід за підсумками фінансового року на пайові внески лише за умови 
досягнення нормативів достатності капіталу, коефіцієнту платоспромож-
ності, за умови дотримання нормативу прибутковості та графіка форму-
вання резервного капіталу. 

Крім того, пайовий капітал, який формується, зокрема за рахунок до-
даткових пайових членських внесків членів КС є власністю КС, за рахунок 
додаткового пайового капіталу може бути здійснено покриття збитків КС. 

З огляду на наведене, виплата додаткового пайового внеску 
та нарахування доходу на додаткові пайові внески залежить від 
дотримання КС відповідних фінансових нормативів та відсутно-
сті збитків у КС. 

Членам КС слід пам’ятати, що додаткові пайові внески залучаються 
на бездоговірній основі. У разі порушення КС вимог законодавства про 
фінансової послуги в частині залучення додаткових пайових внесків на 
підставі договору, із встановленням терміну повернення та плати за ко-
ристування зазначеними внесками, тобто із зобов’язанням КС щодо пла-
тності та зворотності, член КС може звернутися до суду із позовом про 
визнання діяльності КС щодо залучення додаткових пайових внесків – 
діяльністю із залучення внесків (вкладів) членів КС на депозитні рахунки. 

Таким чином, дії КС щодо залучення додаткових пайових внесків на 
умовах, що притаманні діяльності із залучення внесків (вкладів) членів 
КС на депозитні рахунки, в тому числі з укладанням договорів, в судово-
му порядку можуть бути визнані такими, що містять ознаки удаваних пра-
вочинів. Відповідно до ст. 235 Цивільного кодексу України, удаваним є 
правочин, який вчинено сторонами (залучення додаткових пайових внес-
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ків) для приховання іншого правочину (залучення внеску на депозитний 
рахунок), який вони насправді вчинили. Якщо буде встановлено, що пра-
вочин був вчинений сторонами для приховання іншого правочину, який 
вони насправді вчинили, відносини сторін регулюються правилами щодо 
правочину, який сторони насправді вчинили (тобто, щодо внеску (вкладу) 
на депозитний рахунок). 

Таблиця 1. 

Вступний  
внесок  

- обов'язковий незворотний внесок, що 
вноситься особою одноразово при її 
вступі до КС та є однією з умов набуття 
членства в КС. Розмір вступного внеску 
є однаковим для всіх членів КС та вста-
новлюється як фіксована сума. Нараху-
вання плати (процентів) та розподіл 
доходу на ці внески не здійснюються. 

Вступні  
внески  
члену КС  
не повертаються. 

Обов’язковий 
пайовий  
внесок  

- обов'язковий зворотний внесок, що 
вноситься особою при її вступі до КС. 
Розмір обов'язкового пайового вне-

ску є однаковим для всіх членів КС та 
встановлюється як фіксована сума. 

Обов’язків пайовий 
членський внесок 
члену КС може 
повертатися у 
разі припинення 
членства у КС, 
якщо цей внесок 
не використано на 
покриття збитків в 
діяльності КС. 

Додатковий 
пайовий  
внесок  

- необов'язковий або обов'язковий зво-
ротний внесок. Додаткові пайові внески 
є власністю КС. Може бути встановлена 
обов'язковість унесення всіма членами 
КС певної суми додаткового пайового 
внеску, який повертається виключно в 
разі припинення членства в КС.  
За підсумками фінансового року 

нерозподілений дохід КС розподіля-
ється між членами КС пропорційно 
розміру їх пайових внесків у вигляді 
відсотків (процентів). 
У разі недотримання КС нормативу 

достатності капіталу, на підставі за-
конодавства КС може відмовити у 
поверненні члену КС додаткових 
пайових внесків.  
Оскільки режим залучення додатко-

вих пайових внесків встановлюється 
статутом КС, положенням про фі-
нансове управління КС або іншим вну-
трішнім положенням, члену КС перед 
внесенням додаткового пайового внес-
ку слід ознайомитися з його змістом. 

Повернення 
додаткового па-
йового внеску 
провадиться в 
порядку, перед-
баченому стату-
том КС, але не 
пізніше ніж через 
один місяць після 
прийняття зага-
льними зборами 
або спостереж-
ною радою КС 
відповідного  
рішення. 
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Внесок 
(вклад) на 
депозитний 
рахунок  

- грошові кошти , внесені до КС її чле-
нами на договірних умовах, на визна-
чений строк чи без зазначення такого 
строку, які підлягають виплаті члену 
КС відповідно до умов договору. 
 

Внесок (вклад) на 
депозитний раху-
нок є єдиним 
внеском (вкла-
дом) члена КС, 
що належить 
йому (а не КС) на 
праві власності.  

Внески  
у додатковий 
капітал 

Додатковий капітал КС формується за 
рахунок цільових і благодійних внесків. 
Додатковий капітал може бути ви-

користаний на покриття збитків. 
Благодійний внесок у додатко-

вий капітал – необов’язкові незворо-
тні внески фізичних та юридичних 
осіб, які спрямовуються на форму-
вання додаткового капіталу КС. 
Цільовий внесок у додатковий ка-

пітал – необов’язковий або обов’яз-
ковий зворотний внесок цільового при-
значення члена КС, який формує дода-
тковий капітал КС. Рішенням загальних 
зборів може бути встановлена обов’яз-
ковість унесення всіма членами КС 
певної суми цільового внеску членів КС 
в додатковий капітал, який повертаєть-
ся виключно при виході з КС.  
Цільовий внесок в додатковий капітал 

залучається на бездоговірній основі. 

Нарахування 
плати (процентів) 
та розподіл до-
ходу на ці внески  
не здійснюються. 

Інші внески 
членів КС 

Внесок до благодійного фонду - 
необов'язковий незворотний внесок 
цільового призначення, що вноситься 
членами КС та іншими особами на 
формування благодійного фонду та 
спрямовується безпосередньо на фі-
нансування КС благодійної діяльності. 
Членський внесок до резервного 

капіталу - необов'язковий або обов'яз-
ковий незворотній внесок цільового 
призначення члена КС, який формує 
резервний капітал КС, та можливість 
унесення якого до резервного капіталу 
передбачається статутом КС.  
Необов'язковий членський внесок 

до резервного капіталу вноситься 
членом КС на добровільній основі. 

Внесок члена КС 
до благодійного 
фонду члену КС  
не повертається. 
 
 
 
Членський внесок 
члена КС до резе-
рвного капіталу 
члену КС не по-
вертається. 

 

Примітка: У разі відсутності у КС ліцензії на право залучення внесків (вкладів) членів КС 
на депозитні рахунки, трапляються випадки залучення КС грошових коштів як внесків (вкладів) 
членів КС на депозитні рахунки під виглядом додаткових пайових внесків. 
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«Кожний помиляється в міру своєї 
непоінформованості»(закон Мерфі) 

Нижче наведено декілька порад, як вибрати КС, якій Ви зможете до-
віряти.  

1. Поцікавтеся, скільки років КС працює на ринку та рекоменда-
ціями людей, які є її членами. 

Надійна КС завойовує значний авторитет у своїх членів. Пошукайте 
серед своїх колег, друзів або знайомих членів цієї КС та поцікавтеся їхні-
ми рекомендаціями.  

2. Перевірте, чи внесена КС до Державного реєстру фінансових 
установ. 

КС у своїх приміщеннях в доступному місці зобов’язана вивішувати 
копію Свідоцтва про внесення КС до Державного реєстру фінансових 
установ (у відокремленому підрозділі - довідку про внесення відокремле-
ного підрозділу КС до цього реєстру).  

Ці документи видаються Держфінпослуг та засвідчуються її печат-
кою. Наявність КС та її відокремлених підрозділів в реєстрі фінансових 
установ можна перевірити на офіційному сайті Держфінпослуг в мережі 
Інтернет: www.dfp.gov.ua  

3. Перевірте, чи має КС ліцензію на провадження діяльності по 
залученню внесків (вкладів) членів КС на депозитні рахунки. 

Якщо Ви плануєте розмістити кошти на депозит у КС, перевірте у неї 
наявність, строк дії та дійсність ліцензії на провадження діяльності по 
залученню внесків (вкладів) членів КС на депозитні рахунки, яка видаєть-
ся Держфінпослуг.  

Ліцензія видається Держфінпослуг. Наявність ліцензії у КС  можна 
перевірити на офіційному сайті www.dfp.gov.ua у розділі  «Державний 
реєстр фінансових установ». Для цього необхідно у формуляр пошуку 
ввести «Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ» кредитної спілки. 

При цьому, відсутність такої ліцензії не свідчить про недоліки у діяль-
ності КС, за умови, що таку ліцензію КС просто не отримувала. В Україні 
успішно діють КС які ніколи не отримували зазначеної ліцензії, а здійс-
нюють кредитування за рахунок пайових внесків. Якщо ж зазначена ліце-
нзія у КС була, а її потім призупинили чи анулювали, то слід дізнатися 
про причини таких дій Держфінпослуг. 

Залучення внесків (вкладів) членів КС на депозитні рахунки 
обов’язково оформлюється договором, який має містити: 

 назву документа;  
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 назву, адресу та реквізити КС;  
 прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи, яка отримує фінансові 

послуги (здійснює вклад), та її адресу;  
 найменування фінансової операції;  
 сума внеску, строки його внесення, відсотки та умови взаєморозра-

хунків та повернення внеску;  
 строк дії договору;  
 порядок зміни і припинення дії договору;  
 права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання 

або неналежне виконання умов договору;  
 інші умови за згодою сторін;  
 підписи сторін.  

УВАЖНО ЧИТАЙТЕ ДОГОВІР !!! 

Окремі КС можуть пропонувати вкласти гроші як додатковий пайовий 
внесок замість внеску на депозитний рахунок. Залучення цих видів внес-
ків не потребує ліцензії.  

Однак, на відміну від депозиту, додатковий пайовий внесок перехо-
дить у власність КС. Він повертається (за умови дотримання КС фінансо-
вих нормативів) при виході з членів КС, або на відповідну письмову вимо-
гу у відповідності до законодавства (у разі недотримання КС нормативу 
достатності капіталу, пайовий внесок члену КС може і не повертатися).  

Для залучення додаткових пайових внесків КС не потрібно мати спе-
ціальної ліцензії, договір при цьому не укладається.  

На додатковий пайовий внесок проценти нараховуються лише у ви-
падку, якщо КС має дохід та дотримується нормативів діяльності. Саме 
тому по додатковому пайовому внеску не можливо визначити наперед 
відсотки та строки виплати.  

4. З’ясуйте, чи є КС членом місцевої асоціації КС, Всеукраїнської 
асоціації кредитних спілок України, Національної асоціації кредит-
них спілок України, або Об’єднання кредитних спілок «Програма за-
хисту вкладів».  

КС в Україні, як і більшість соціально спрямованих організацій, 
об’єднуються у систему, яка опікується їх розвитком та сприяє наданню 
якісних послуг їхнім членам.  

Місцеві асоціації КС створені у 22 областях України, містах Києві та 
Севастополі. Вони об’єднують близько 350 КС. На національному рівні їх 
інтереси представляє Всеукраїнська асоціація кредитних спілок. 

Членство КС у відповідній асоціації кредитних спілок або «Програмі 
захисту вкладів» найчастіше підтверджується відповідним свідоцтвом. 

5. Ознайомтеся з фінансовою звітністю КС. Оцініть розмір її ре-
зервного капіталу. 

Кожна КС щоквартально подає фінансову звітність до Держфінпос-
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луг. Інформація, що міститься у звіті, є відкритою та щорічно публікується 
у засобах масової інформації. Варто ознайомитися з фінансовою звітніс-
тю КС (стабільна КС не повинна мати збитків, а співвідношення резерв-
ного капіталу до активів має бути не менше 15 відсотків).  

Ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулю-
вання ринків фінансових послуг» встановлює, що «при укладенні догово-
ру юридична або фізична особа мають право вимагати у діяльності осо-
би, що надає фінансові послуги, надання балансу або довідки про фінан-
сове становище, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), а та-
кож бізнес-план. 

6. Оцініть простоту та прозорість фінансових продуктів КС, а та-
кож економічну обґрунтованість цін на її послуги 

КС застосовують прості та ефективні кредитні продукти, які задоволь-
няють потреби їхніх членів у фінансуванні. 

ЯКЩО: 
 кредитний продукт, що Вам пропонується, має «непрозорі» умови,  
 Ви не отримуєте коштів одразу, 
 Вам пропонують занадто високі відсотки на депозити, які набагато 

вищі, ніж средньоринкові, 
 Вам пропонують стати «в чергу», тощо,  

ЗНАЧИТЬ ПЕРЕД ВАМИ «ПСЕВДО-КРЕДИТНА СПІЛКА»,  
ІНШИМИ СЛОВАМИ, «ФІНАНСОВА ПІРАМІДА» !!! 

НЕ КУПУЙТЕСЬ НА ОБІЦЯНКИ, СПІВПРАЦЮЙТЕ З НАДІЙНИМИ,  
ФІНАНСОВО-ЗДОРОВИМИ ТА СТАБІЛЬНО ПРАЦЮЮЧИМИ КС! 

 
 
 

До 1917 року в Україні існували  
більше 3 тисяч кредитних кооперативів.  

Всі вони були знищені радянською владою, і в незалежній Україні  
кредитні спілки почали відроджуватися починаючи з 1992 року. 

Для розвитку кооперативного кредитування в Україні  
було реалізовано ряд проектів технічної допомоги,  
донорами яких були Канада, Німеччина, США та ЄС. 



РОЗДІЛ V.  
ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ  
ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК   

1. У чому головні відмінності між банком та кредитною спілкою? 
Існує дві головні відмінності між банком та кредитною спілкою. 
По-перше, це взаємовідносини людини, яка отримує послуги з самою 

фінансовою установою (банком чи спілкою).  
Так, банк створюється і діє в організаційно-правовій формі публічного 

акціонерного товариства. Усі інші люди (фізичні особи) та юридичні особи є 
його клієнтами, які перебувають з банком у договірних відносинах (за кре-
дитним договором, договором банківського рахунку або договором банків-
ського вкладу). Банк і його клієнт визначають свої правовідносини у назва-
них договорах на підставі законодавства. Виняток можуть становити тільки 
клієнти-акціонери цього банку які є власниками 10% акцій банку. Однак, 
щоб придбати таку кількість акцій банку, слід бути достатньо багатою лю-
диною, отримати дозвіл Національного банку України (ст. 34 Закону Украї-
ни «Про банки і банківську діяльність»). Але навіть такі акціонери можуть, 
крім права участі у загальних зборах та отримання дивідендів, лише: 

 призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціо-
нерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його 
підсумків (частина четверта ст. 40 Закону України «про акціонерні това-
риства»); 

 вимагати від наглядової (спостережної) ради банку скликання по-
зачергових загальних зборів акціонерів (пункт 4 частини першої ст. 47 
Закону України «Про акціонерні товариства»); 

 вимагати проведення аудиторської перевірки банку з правом само-
стійно укладати з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) 
договору про проведення аудиторської перевірки фінансово-госпо-
дарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки 
(частина п’ята ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства»). 

Вплинути реально на діяльність банку вони не можуть. Для цього слід 
мати у власності значно більший пакет акцій (50% плюс 1 акцію). 

Фізичні особи (люди), які є членами кредитної спілки, завжди одноча-
сно є її співвласниками. Всі члени кредитної спілки на загальних зборах 
(вищому органі управління спілки) мають лише один голос. При цьому, 
право голосувати на загальних зборах можуть лише члени кредитної спі-
лки, які присутні на зборах.  

Відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» (ст. 11) чле-
ни кредитної спілки мають право: 

 брати участь в управлінні справами кредитної спілки, обирати та 
бути обраними до її органів управління; 

 вносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки; 
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 одержувати від кредитної спілки кредити та користуватися іншими 

послугами, які надаються членам кредитної спілки відповідно до її статуту; 
 одержувати інформацію про діяльність кредитної спілки, ознайом-

люватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засі-
дань органів управління кредитної спілки та іншими документами щодо 
діяльності кредитної спілки; 

 одержувати дохід на свій пайовий внесок, якщо інше не передба-
чено статутом кредитної спілки; 

 вийти з членів кредитної спілки в порядку, передбаченому цим За-
коном та статутом кредитної спілки. 

Члени кредитної спілки мають також інші права, передбачені законо-
давством України, статутом та іншими актами кредитної спілки. 

Усі члени кредитної спілки мають рівні права, в тому числі у разі голосу-
вання на загальних зборах, незалежно від розміру пайового та інших внесків 
(абз. 3 част. другої ст. 2 Закону України «Про кредитні спілки»). 

Таким чином, член кредитної спілки може реально впливати на дія-
льність спілки та на обрання чи відкликання посадових осіб спілки, що є 
позитивним елементом для членів кредитної спілки. 

По-друге, кредитна спілка на відміну від банку є неприбутковою органі-
зацією (юридичною особою). Тобто, її призначення є не отримання макси-
мального прибутку від своєї діяльності, а задоволення потреб членів креди-
тної спілки у взаємному кредитування (част. перша ст. 1 Закону України 
«Про кредитні спілки»). При цьому, спілка не є меценатською установою і 
затрати на надання нею послуг мають покриватися відсотками за наданими 
кредитами. Але заробляти прибуток на позичальниках не є метою діяльнос-
ті спілки, що є позитивним елементом для членів кредитної спілки. 

По-третє, банк відповідно до банківського законодавства (ст. 47 За-
кону України «Про банки і банківську діяльність») має право здійснювати 
три основні види банківських операцій: 

 приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; 
 відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-корес-

пондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою 
платіжних інструментів та зарахування коштів на них; 

 розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та 
на власний ризик. 

Банк, на відміну від кредитної спілки, має можливість користуватися 
грошовими залишками своїх клієнтів на поточних рахунках, за які або 
відсотки клієнтам банк не платить, або платить невеликі відсотки (значно 
нижчі, ніж за депозитними договорами).  

Кредитна спілка позбавлена можливості ведення поточних рахунків 
клієнтів, що не дає їй доступу до дешевих грошових коштів. Кредитна 
спілка встановлюючи позичальнику відсоток за користування кредитом 
має розраховувати, що за цей відсоток треба виплатити відсотки членам 
кредитної спілки які розмістили грошові кошти на депозитних рахунках, а 
також покрити витрати на діяльність спілки (оренда приміщення, автомо-
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біля, купівля комп’ютерної техніки, заробітна плата працівникам, оплата 
електроенергії тощо).  

Відсутність доступу кредитної спілки до дешевих грошових коштів є 
явно невигідним для членів кредитних спілок. 

2. Чи можливе дострокове розірвання депозитного договору? 
Кредитна спілка при наявності ліцензії має право укладати з членом 

кредитної спілки договір внеску (вкладу) на депозитний рахунок (абзац 4 
частини першої ст. 21 Закону України «Про кредитні спілки»).  

Відповідно до статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та дер-
жавне регулювання ринків фінансових послуг» договір повинен містити в 
тому числі строк дії договору, права та обов'язки сторін, відповідальність 
сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору, порядок 
зміни і припинення дії договору. Крім того в договорі необхідно зазначити  
порядок нарахування та виплати процентів, у тому числі при достроково-
му розірванні договору внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депози-
тний рахунок. (п. 3.10 Ліцензійних умов провадження діяльності кредит-
них спілок з надання фінансових послуг, затверджених розпорядженням 
Держфінпослуг № 146 від 02 грудня 2003 р.). 

Відповідно до ст. 525 «Недопустимість односторонньої відмови від 
зобов'язання» Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) «односто-
роння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не 
допускається, якщо інше не встановлено договором або законом». 

Тому, якщо у договорі внеску (вкладу) члена кредитної спілки на 
депозитний рахунок не вказано право саме «одностороннього розі-
рвання договору», то таке розірвання можливе лише за згодою обох 
сторін або за рішенням суду. 

Отже, члену кредитної спілки необхідно уважно читати текст депози-
тного договору і приймати зважене рішення щодо підписання такого до-
говору. Найкращими умовами депозитного договору для члена кредитної 
спілки є: 

1) право розірвання договору внеску (вкладу) члена кредитної спілки на 
депозитний рахунок членом кредитної спілки в односторонньому порядку; 

2) відсутність положення про виплату у разі одностороннього розі-
рвання договору понижених процентів. 

3. Чи можна вкладати кошти в іноземній валюті? 
Член кредитної спілки має право робити вступний внесок, обов’язкові 

та додаткові пайові внески до кредитної спілки, а також внески (вклади) 
на депозитні рахунки. 

Вступний внесок, обов’язкові та додаткові пайові внески до кредитної 
спілки здійснюються виключно у національний валюті України - гривні. 
Такі внески стають власністю кредитної спілки. 

Щодо внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, 
то він може бути як у гривні, так і у іноземній валюті. Кредитна спілка має 
право залучати внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні ра-
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хунки в іноземній валюті виключно за наявності ліцензії Національно-
го банку України, що видається на підставі Положення про порядок на-
дання небанківським фінансовим установам, національному оператору 
поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, 
затвердженого постановою Правління Національного банку України від 
09 серпня 2002 р. № 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
29 серпня 2002 р. за № 712/7000. 

При цьому, слід мати на увазі, що кредитним спілкам досить важко 
виконати всі умови, виконання яких дозволяє отримати відповідну ліцен-
зію. Тому за всю історію діяльності кредитних спілок в Україні було лише 
дві кредитні спілки, які отримували зазначену ліцензію. На дату написан-
ня цього роз’яснення, в Україні жодна кредитна спілка не має генеральної 
ліцензії на здійснення валютних операцій. 

4. Чи існують вікові обмеження при укладанні договору? 
Кредитні спілки укладають з членами кредитних спілок кредитні дого-

вори та договори внеску (вкладу) на депозитний рахунок. 
Законодавством не встановлено жодних вікових обмежень членів 

кредитних спілок для укладення договорів. Однак, кредитні спілки мають 
право встановлювати такі обмеження своїми внутрішніми положеннями 
(документами, які приймаються органами управління кредитної спілки). 

Щодо максимального віку. Якщо вікових обмежень по договорам 
внеску (вкладу) на депозитний рахунок на практиці кредитні спілки не 
встановлюють, то по кредитним договорам такі обмеження досить часто 
мають місце. Це пов’язане з тим, що у разі смерті позичальника (за віком) 
різко підвищується ризик неповернення кредиту. Спадкоємці можуть від-
мовитися від спадщини чи не прийняти її, якщо у спадкову масу (майно) 
включено зобов’язання (борги) за кредитним договором спадкодавця. У 
такому разі, грошові кошти за кредитним договором кредитна спілка не 
отримає, що призведе до проблем із виплатою іншому члену КС його 
депозитного вкладу. 

Однак, деякі кредитні спілки страхують ризик неповернення кредиту у 
разі смерті позичальника.  

На практиці, враховуючи те, що кредитна спілка зобов’язана видава-
ти кредити на умовах платності, строковості та зворотності, кредитні спіл-
ки часто видають кредити особам працездатного віку, виходячи з того, 
що особа повинна мати джерела для повернення кредиту. 

Щодо мінімального віку. Кредитний договір та договір внеску 
(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок можуть укладати 
з кредитною спілкою тільки члени кредитної спілки. Членом кредитної 
спілки можу бути тільки фізична особа (людина) яка має повну дієздат-
ність. Повна дієздатність виникає у людини з досягненням повноліття, 
тобто 18 років. 

Є чотири випадки, коли фізична особа може набути повної дієздатно-
сті раніше 18 років: 
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1) у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, 

вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу 
(част. друга ст. 34 ЦК України); 

2) повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка 
досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором (част. перша 
ст. 35 ЦК України);  

3) повна цивільна дієздатність може бути надана неповнолітній особі, 
яка записана матір'ю або батьком дитини (част. перша ст. 35 ЦК України); 

4) повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка 
досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою дія-
льністю (част. третя ст. 35 ЦК України). 

5. Чи може дохід за депозитним договором одержати стороння 
людина? 

Законодавство дозволяє укладати договори на користь третіх осіб. 
Так, відповідно до ст. 636 «Договір на користь третьої особи» ЦК України 
зазначає, що договором на користь третьої особи є договір, в якому бор-
жник (у нашому випадку – кредитна спілка) зобов’язаний виконати свій 
обов’язок на користь третьої особи, яка встановлена або не встановлена 
у договорі. При цьому, виконання договору на користь третьої особи мо-
же вимагати як особа, яка уклала договір, так і третя особа, на користь 
якої передбачено виконання, якщо інше не встановлено договором або 
законом чи не випливає із суті договору. З моменту вираження третьою 
особою наміру скористатися своїм правом сторони не можуть розірвати 
або змінити договір без згоди третьої особи, якщо інше не встановлено 
договором або законом. Якщо третя особа відмовилася від права, нада-
ного їй на підставі договору, сторона, яка уклала договір на користь тре-
тьої особи, може сама скористатися цим правом, якщо інше не випливає 
із суті договору. 

Також внесок (вклад) на депозитний рахунок може бути оформлений 
відповідно до ст. 1063 «Договір банківського вкладу на користь третьої 
особи» ЦК України (по аналогії). Однак, аналогія закону можливо лише 
тоді, коли сторони у договорі не передбачили інше. У той жде час, ст. 636 
ЦК України застосовується безпосередньо, а не через ст. 8 «Аналогія» 
ЦК України. 

Слід мати на увазі вимогу законодавства, відповідно до якої кредитна 
спілка може надавати фінансові послуги виключно своїм членам. Тому, 
застосування ст. 636 ЦК України у договорах внеску (вкладу) члена кре-
дитної спілки на депозитний рахунок є можливим у випадку, коли і вклад-
ник, і третя особа, є членами однієї і тієї ж кредитної спілки. 

Від укладення договору на користь третьої особи слід відрізняти право 
вкладника/члена кредитної спілки розпоряджатися нарахованими на вклад 
процентами. Відповідно до ст. 177 «Види об’єктів цивільних прав» ЦК Укра-
їни, гроші прирівнюються до речей, а згідно зі ст. 189 «Продукція, плоди та 
доходи»: «… доходи належать власникові речі, якщо інше не встановлено 
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договором або законом.» Виходячи з цього, власник внеску (вкладу) є вла-
сником і процентів, що нараховуються на вклад, і він (як власник нарахова-
них процентів) має повне право розпорядитися належними йому процен-
тами, наприклад, вказати в договорі або зазначити в окремій заяві свої 
волевиявлення щодо перерахування отриманих процентів іншій особі. 

Також можлива ситуація, при якій вкладник/член кредитної спілки не 
може особисто отримати проценти за депозитним договором. У цьому 
разі він оформляє довіреність у письмовій формі, відповідно до якої упо-
вноважена ним особа (представник) має право отримати грошові кошти, 
нараховані як проценти за внеском (вкладом). 

Таким чином, стороння людина не може отримати дохід (проценти) 
за договором внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний ра-
хунок. Такий дохід може отримати лише людина, яку вказав вклад-
ник/член кредитної спілки у своїй заяві або у самому договорі чи уповно-
важена на підставі довіреності. 

6. Які відсоткові ставки використовує кредитна спілка? 
На жаль, договір внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний 

рахунок не врегульований спеціальними нормами ЦК України. Тому до 
нього застосовуються загальні вимоги ЦК України про договори (глави 52 
та 53). До вказаного договору може застосовуватися параграф 3 «Банків-
ський вклад» глави 71 ЦК України. Але ці норми можуть застосовуватися 
виключно по аналогії (ст. 8 ЦК України). Застосування норм по аналогії є 
правом сторін, а не їх обов’язком. Крім того, аналогія застосовується лише 
у випадках, коли договором не передбачено інше. Тобто, умови договору 
мають пріоритет перед нормами, які сторони застосовують по аналогії. 

Виходячи з зазначеного, кредитна спілка має право використовувати 
будь-які процентні ставки. Відповідно до частини другої ст. 21 Закону 
України «Про кредитні спілки» кредитна спілка самостійно встановлює 
розмір плати (процентів), яка нараховується на внески (вклади), що зна-
ходяться на депозитних рахунках членів кредитної спілки. Основна вимо-
га Закону України «Про кредитні спілки» полягає у тому, що такі ставки 
повинні застосовуватися до всіх членів кредитної спілки, а не надавати 
пріоритет окремим особам, тобто, усі члени кредитної спілки мають рівні 
права (част. друга ст. 2 Закону України «Про кредитні спілки»). 

7. Як захищені вклади в кредитній спілці? 
Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки захищені 

у будь-якому разі майном кредитної спілки (власним капіталом, правами 
вимоги за кредитними та іншими договорами тощо), яке може бути прода-
не з метою виконання договірних зобов’язань по внескам/вкладам (у разі 
неповернення вкладів, може бути звернене стягнення на майно спілки). 

Внески/вклади додатково можуть бути захищені: 
1) страховим відшкодуванням, яке може бути виплачено члену креди-

тної спілки у разі неповернення внеску/вкладу (лише у випадках, якщо 
ризик неповернення внеску/вкладу застрахований); 
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2) порукою інших осіб або гарантією іншої фінансової установи (зу-

стрічається досить рідко); 
3) програмами захисту внесків/вкладів, що впроваджуються асоціаці-

ями кредитних спілок та/або іншими об’єднаннями кредитних спілок (на-
приклад, Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів»).  

При цьому, член кредитної спілки/вкладник має у кожному конкретному 
випадку довідатися щодо такого додаткового захисту внесків/вкладів. Кра-
ще, щоб про такий додатковий захист було зазначено у самому договорі 
внеску/вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок. 

Вкладникам/членам кредитної спілки слід мати на увазі, що на даний 
момент не існує державного Фонду гарантування внесків (вкладів) членів 
кредитних спілок на депозитні рахунки. Держава також не несе відповіда-
льності за неповернення внесків (вкладів) членів кредитних спілок на де-
позитні рахунки. 

8. Яку максимальну суму кредиту можна отримати в кредитній 
спілці? 

Максимальна сума кредиту, який може отримати член кредитної 
спілки визначається, виходячи з двох основних показників: 

1) капіталу кредитної спілки (може істотно відрізнятися в різних кре-
дитних спілок); 

2) доходами або майном члена кредитної спілки/позичальника (прин-
цип забезпеченості). 

Щодо співвідношення суми кредиту та капіталу спілки, то розмір 
кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 
20% від капіталу кредитної спілки (абз. 3 част. першої ст. 21 «Господар-
ська діяльність кредитної спілки» Закону України «Про кредитні спілки»). 

Відповідно до ст. 20 «Капітал, резерви та інші фонди кредитної спілки» 
Закону України «Про кредитні спілки» капітал кредитної спілки не може 
бути меншим 10% від суми її загальних зобов'язань та складається з: 

1) пайового капіталу (формується за рахунок обов'язкових та додат-
кових пайових членських внесків членів кредитної спілки); 

2) резервного капіталу (формується за рахунок вступних внесків 
членів кредитної спілки; частини доходів кредитної спілки до моменту 
досягнення ним не менш як 15% від суми активів, зважених на ризик кре-
дитної спілки; інших джерел, зазначених у статуті); 

3) додаткового капіталу (формується за рахунок цільових внесків 
членів спілки, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, безоплат-
но отриманого майна і необоротних засобів); 

4) залишку нерозподіленого доходу спілки. 
Щодо принципу забезпеченості, то кредитна спілка відповідно до 

свого статуту надає кредити своїм членам з врахуванням доходу члена 
кредитної спілки (детальніше див. питання № 20). 

При цьому, розмір кредиту може бути збільшено  не дивлячись на 
невеликих дохід позичальника/члена кредитної спілки у разі, якщо вико-
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нання зобов’язань за кредитним договором забезпечено порукою інших 
осіб, гарантією фінансової установи або заставою. 

Тому, розмір кредиту в конкретній кредитній спілці залежить від  кіль-
кох чинників одночасно, головним з яких є обмеження 20% капіталу спілки. 

9. На який максимальний термін можна отримати кредит? 
Законодавство не містить жодних обмежень щодо строку, на 

який видається кредит. 
Такий строк встановлюється кредитною спілкою у своїх внутрішніх 

документах та кредитних договорах. Споживчі кредити видаються, як 
правило, не більше як на один рік. Кредити по кредитному продукту «Хви-
льовка», видається, як правило, до наступної заробітної плати (тобто, в 
межах місяця). А кредити на кредитним продуктам «Газифікація» або 
«Зелений туризм» видаються на більш тривалий строк (до трьох років).  

Приймаючи свій бізнес-план кредитна спілка планує діяльність на три 
роки, а розробляючи фінансовий план, кредитна спілка планує діяльність 
на один рік (підпункт 1 пункту 7.1 Положення про фінансові нормативи 
діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'-
єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Держфінпос-
луг від 16 січня 2004 р. № 7). Тому, і видача кредитів часто здійснюється 
у прив’язці до зазначених планів. 

10. Чи можливо оформлення ще одного кредиту, якщо не пога-
шений попередній? 

Законодавство не обмежує кількості кредитів, які можуть бути надані 
одному члену кредитної спілки. При цьому: 

1) розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може 
перевищувати 20% від капіталу кредитної спілки (абз. 3 част. першої ст. 
21 «Господарська діяльність кредитної спілки» Закону України «Про кре-
дитні спілки»); 

2) кредити мають бути забезпечені або доходами позичальни-
ка/члена кредитної спілки, або порукою інших осіб, гарантією фінансової 
установи чи заставою; 

3) позичальник/член кредитної спілки належним чином виконує свої 
зобов’язання за вже отриманим кредитом. 

Кредитна спілка може внутрішніми документами встановити певні 
обмеження щодо надання кредиту члену кредитної спілки за умови не 
погашення попереднього кредиту, якщо вважатиме, що видача такого 
кредиту пов’язане з ризиком його неповернення. 

11. Через який час після вступу до кредитної спілки можна одер-
жати кредит? 

Законодавство не містить часових обмежень для члена кредитної 
спілки, після якого можливе одержання кредиту.  

Відповідно до част. п’ятої ст. 10 Закону України «Про кредитні спілки» 
членство у кредитній спілці настає з дня сплати особою вступного та 
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обов'язкового пайового внесків у порядку, передбаченому статутом кре-
дитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі коли 
вступний та обов'язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим 
днем членства вважається день сплати обов'язкового пайового внеску. 

Таким чином, з дня сплати вступного та обов’язкового пайового внеску 
член кредитної спілки має право отримати кредит, якщо він відповідає кри-
теріям платоспроможності, встановленим внутрішніми документами КС. 

12. Яка необхідна мінімальна зарплата для одержання кредиту? 
Неможливо визначити можливість отримання кредиту виходячи 

тільки з одного параметру – заробітної плати. Є багато інших істотних 
умов, які можуть вплинути на прийняття рішення про видачу/невидачу 
кредиту. 

Приміром, якщо член кредитної спілки отримує заробітну плату у 
2000 грн., але при цьому у нього комунальні послуги складають 600 грн., 
на утриманні знаходяться неповнолітні діти, які не мають свого доходу, 
існує не повернутий попередній кредит  або у нього погана кредитна істо-
рія, то він не може отримати кредиту. При цьому, він має ще витрачати 
свою заробітну плату на продукти та одяг. Але при всіх цих умовах кре-
дитна спілка може прийняти рішення про видачу кредиту, якщо крім за-
робітної плати у особи є дохід за цінними паперами чи від використання 
авторських прав. 

Також на прийняття рішення щодо видачі/невидачі кредиту може 
вплинути наявність/відсутність поручителя, гарантії фінансової установи, 
застави тощо. 

Крім того, рішення щодо видачі чи не віддачі кредиту залежить і від 
кредитної програми, за якою надається кредит. Приміром, по програмі 
«Енергозбереження» або «Зелений туризм» кредит може бути наданий і 
при 2000 грн. заробітної плати з розрахунку, що погашення кредиту буде 
здійснюватися зі зекономлених грошей на оплату тепла (якщо існують 
програми компенсацій населенню з місцевих бюджетів) або з прибутку 
від заняття обслуговуванням туристів. А по програмі споживчого кредиту-
вання кредит наданий не буде, оскільки придбання, наприклад, телевізо-
ра, не приносить доходу, з якого його власник міг би погашати кредит та 
сплачувати проценти. 

Від зазначених вище параметрів залежить не тільки сам факт вида-
чі/невидачі кредиту, але й його розмір. 

Таким чином, спрогнозувати рішення щодо видачі/невидачі кредиту, 
виходячи тільки з показника заробітної плати неможливо. Кредитний ко-
мітет кредитної спілки буде розглядати всі обставини у сукупності, визна-
чаючи спроможність позичальника повернути кредит та сплатити процен-
ти або можливість погашення кредиту зі сплатою процентів поручителя-
ми, гарантами чи за рахунок застави. У будь-якому разі, кредитна спілка 
діє на принципі самофінансування, а кредити надають за принципами 
оплатності та забезпеченості. 
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13. Чи можливо оформлення кредитного договору родичем або 

знайомим на ім'я людини, у якого немає можливості укласти договір 
особисто? 

Людина/член кредитної спілки дійсно може не мати можливості укла-
сти договір особисто. Це може бути викликано хворобою, перебуванням у 
іншій місцевості (наприклад, у відрядженні) тощо. Впринципі, не вимага-
ється надання кредитній спілці якихось підтверджуючих документів щодо 
причини неможливості укласти договр особисто. 

Для вчинення юридичних дій від імені і за рахунок члена кредитної 
спілки іншою особою використовується такий правовий інструмент як 
«довіреність». 

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою (до-
вірителем) іншій особі (представнику) для представництва перед третіми 
особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути 
надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій 
особі (част. третя ст. 244 ЦК України). 

Довіреність може бути видана як родичу, так і просто знайомій люди-
ні. Головне, щоб член кредитної спілки довіряв цій особі. Законодавством 
не вимагається, щоб представник був членом кредитної спілки. Все що 
він вчинить за довіреністю вважається вчиненим довірителем (який 
обов’язково має бути членом кредитної спілки. 

Відповідно до ст. 245 ЦК України «форма довіреності повинна відпові-
дати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин.». Оскіль-
ки кредитний догові укладається за загальним правилом у простій письмо-
вій формі, то і довіреність має бути видана у простій письмовій формі. При 
цьому, будь-який договір має бути укладений у письмовій формі з нотаріа-
льним засвідченням, якщо хоча б обна сторона договору наполягає на та-
кому нотаріальному засвідченні. У цьому випадку і довіреність на укладен-
ня такого кредитного договору має бути нотаріально посвідчена. 

Довіреність: 
1) військовослужбовця або іншої особи, яка перебуває на лікуванні у 

госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному закладі, може бути 
посвідчена начальником цього закладу, його заступником з медичної час-
тини, старшим або черговим лікарем. 

2) військовослужбовця, а в пунктах дислокації військової частини, 
з’єднання, установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса 
чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також довіреність працівника, члена 
його сім’ї і члена сім’ї військовослужбовця може бути посвідчена коман-
диром (начальником) цих частини, з’єднання, установи або закладу; 

3) особи, яка тримається в установі виконання покарань чи слідчому 
ізоляторі, може бути посвідчена начальником установи виконання пока-
рань чи слідчого ізолятора; 

4) особи, яка проживає у населеному пункті, де немає нотаріусів, мо-
же бути посвідчена уповноваженою на це посадовою особою органу міс-
цевого самоврядування, крім довіреностей на право розпорядження не-
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рухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпора-
тивними правами та довіреностей на користування і розпорядження 
транспортними засобами. 

Довіреності, посвідчені зазначеними посадовими особами, прирівню-
ються до нотаріально посвідчених (част. третя ст. 245 ЦК України). 

Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довірено-
сті не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Довіре-
ність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною (ст. 247 ЦК України). 

Відповідно до ст. 248 ЦК України представництво за довіреністю при-
пиняється у разі: 

1) закінчення строку довіреності (не платати з датою видачі довірено-
сті, при відсутності якої довіреність нікчемна); 

2) скасування довіреності особою, яка її видала (у нашому випадку – 
позичальником/членом кредитної спілки); 

3) відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіре-
ністю (з обов’язковим повідомленням довірителя про такі відмову); 

4) смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, ви-
знання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної 
дієздатності. При цьому, у разі смерті особи, яка видала довіреність, 
представник зберігає своє повноваження за довіреністю для ведення 
невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до 
виникнення збитків; 

5) смерті особи, якій видана довіреність (представника), оголошення 
її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обме-
ження її цивільної дієздатності. 

У разі припинення представництва за довіреністю представник зо-
бов’язаний негайно повернути довіреність. 

Позичальник/член кредитної спілки, який видав довіреність, може в 
будь-який час скасувати довіреність. Відмова від цього права є нікчем-
ною. Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негай-
но повідомити про це представника, а також відомих їй третіх осіб (у на-
шому випадку – кредитну спілку), для представництва перед якими була 
видана довіреність. 

Представник має право відмовитися від вчинення дій, які були визна-
чені довіреністю. При цьому він зобов’язаний негайно повідомити особу, 
яку він представляє, про відмову від вчинення дій, які були визначені до-
віреністю. Представник не може відмовитися від вчинення дій, які були 
визначені довіреністю, якщо ці дії були невідкладними або такими, що 
спрямовані на запобігання завданню збитків особі, яку він представляє, 
чи іншим особам. Представник відповідає перед особою, яка видала до-
віреність, за завдані їй збитки у разі недодержання ним вимог щодо по-
відомлення про відмові від вчинення дій за довіреність або щодо відмови 
від дій за довіреність, за якими така відмова не допускається (ст. 250 ЦК 
України). 

Слід пам’ятати, що все, що вчиняє представник за довіреністю, поро-
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джує права та обов’язки для позичальника за кредитним договором (до-
вірителем за довіреністю). Саме платоспроможність позичальника (а не 
представника) оцінюється кредитним комітетом кредитної спілки, його 
доходи та майновий стан. І саме позичальнику (а не його представнику) 
треба буде повертати кредит та сплачувати проценти. 

При цьому, кредитна спілка має право у будь-якому випадку контро-
лювати цільове використання кредиту і вимагати від позичальника його 
повернення, якщо, наприклад, позичальник взяв кредит на придбання 
якогось майна, а замість цього просто передав отримані кошти іншій осо-
бі, яка сама не є членом кредитної спілки чи не може отримати кредит 
через інші обставини. 

14. Чи може здійснювати платежі в погашення кредиту особа, що 
не є позичальником? 

Кредитна спілка має право надавати фінансові послуги, у тому числі, 
видавати фінансові кредити, тільки членам кредитної спілки. У даному 
разі важливою є спрямованість надання фінансової послуги, фінансова 
послуги має бути спрямована від кредитної спілки на позичальника який 
обов’язково має бути членом кредитної спілки. Для повернення ж кредиту 
такого обмеження щодо членства третьої особи (яка виконує обов’язок за 
позичальника) законодавство не містить. 

Відповідно до ст. 528 ЦК України «Виконання обов'язку боржника ін-
шою особою» виконання обов'язку може бути покладено боржником (у на-
шому випадку – позичальником/членом спілки) на іншу особу, якщо з умов 
договору, вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства або суті 
зобов'язання не випливає обов'язок боржника виконати зобов'язання осо-
бисто. У цьому разі кредитор (у нашому випаду – кредитна спілка) зобов'я-
заний прийняти виконання, запропоноване за боржника іншою особою. 

Отже, якщо у кредитному договорі не вказано, що позичальник/член 
кредитної спілки зобов’язаний погасити борг особисто (а таке застере-
ження прописується у договорі надзвичайно рідко), будь-яка особа має 
право погасити кредит за позичальника, а кредитна спілка не просто має 
право прийняти таке виконання, а навіть зобов’язана таке виконання від 
третьої особи прийняти. 

Подальше врегулювання майнових відносин здійснюється між пози-
чальником та особою, яка виконала за нього зобов’язання, без участі 
кредитної спілки. 

15. Чи передбачені штрафні санкції при внесенні платежу не-
своєчасно? 

Очевидно, що питання про внесення платежу несвоєчасно стосуєть-
ся в першу чергу кредитного договору, за яким позичальник/член кредит-
ної спілки зобов’язаний відповідно до графіку (який є невід’ємною части-
ною кредитного договору) здійснювати платежі на повернення кредиту та 
сплати процентів за ним. 

Законодавством передбачається можливість застосування в кредит-
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них договорах такої штрафної санкції, як неустойка (§ 2 «Неустойка» гл. 49 
«Забезпечення виконання зобов’язань» ЦК України). Можливість припи-
сання у договорі відповідальності за невиконання чи неналежне виконан-
ня кредитного договору передбачено част. першою ст. 6 Закону України 
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових по-
слуг», відповідно до якої договір повинен містити «9) права та обов'язки 
сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання 
умов договору;». Оскільки членами кредитної спілки можуть бути тільки 
фізичні особи (люди), то до таких кредитних договорів Господарський 
кодекс України не застосовується. 

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які 
боржник (у нашому випадку – позичальник/член кредитної спілки) пови-
нен передати кредиторові (у нашому випадку – кредитній спілці) у разі 
порушення боржником зобов'язання (ст. 549 ЦК України). 

Неустойка може бути у вигляді штрафу або у вигляді пені. 
Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми неви-

конаного або неналежно виконаного зобов'язання. 
Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєча-

сно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення ви-
конання. 

Неустойка за своєю юридичною природою є не тільки видом (спосо-
бом) забезпечення виконання зобов'язань, а, як правило, також одною з 
форм цивільно-правової відповідальності, яку в юридичній літератури 
саме і називають «штрафною санкцією». Тому багато положень, що ре-
гулюють її застосування, знаходяться в гл. 51 ЦК «Правові наслідки по-
рушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання». 
Відповідно до ст. 611 ЦК України неустойка визнається однією з санкцій 
за невиконання або неналежне виконання зобов'язання. Згідно зі ст. 614 
ЦК України стягнення неустойки з боржника проводиться у випадку вин-
ності його поведінки. 

Щодо застосування неустойки слід враховувати такі особливості: 
1) неустойка застосовується тільки у випадку, якщо вона прописана у 

тексті договору (зокрема, кредитного договору); 
2) право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора 

(кредитної спілки) збитків, завданих невиконанням або неналежним вико-
нанням зобов'язання (зокрема за кредитним договором). 

3) проценти на неустойку не нараховуються. 
4) кредитор (кредитна спілка) не має права на неустойку в разі, якщо бо-

ржник не відповідає за порушення зобов'язання (ст. 617 цього Кодексу). 
Відповідно до ст. 551 «Предмет неустойки» ЦК України предметом 

неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно. На прак-
тиці кредитні спілки предметом неустойки передбачають саме грошову 
суму. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлю-
ється договором або актом цивільного законодавства.  

На практиці часто говорять, що неустойка (штраф, перня) не може пе-
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ревищувати подвійний розмір облікової ставки Національного банку Украї-
ни. Слід пам’ятати, що така вимога міститься у Законі України «Про відпо-
відальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» від 22 листо-
пада 1996 р., який розповсюджується тільки на відносини між суб’єктами 
господарювання. Оскільки члени кредитної спілки не є суб’єктами госпо-
дарювання у відносинах з кредитною спілкою, то такого обмеження до 
кредитних договорів між кредитною спілкою та її членом не існує. Тобто, 
розмір неустойки законодавством не обмежений і визначається догово-
ром. Тому позичальнику слід уважно читати текст договору перед підпи-
санням і вирішувати, чи зможе він сплатити встановлену договором не-
устойку, у разі порушення ним графіку погашення кредиту та сплати про-
центів за ним. 

Відповідно до ст. 552 «Правові наслідки сплати (передання) неустой-
ки» ЦК України сплата неустойки не звільняє боржника за кредитним до-
говором від виконання свого обов'язку по поверненню кредита ту сплаті 
процентів. Сплата неустойки не позбавляє кредитора права на відшкоду-
вання збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зо-
бов'язання за кредитним договором. 

Разом з тим, кредитним спілкам не вигідно встановлювати у своїх до-
говорах неустойку (штраф, пеню). Справа у тому, що кредитні спілки є не-
прибутковими організаціями, а отримання неустойки розцінюється подат-
ковими органами як отримання прибутку. Тому, кредитним спілкам з отри-
маної неустойки (штрафу, пені) слід сплатити податок на прибуток. На 
практиці кредитні спілки частіше використовують такі способи забезпечен-
ня виконання зобов’язань за кредитним договором, які не ставлять під 
сумнів їх неприбутковий статус (наприклад, поруку, гарантію чи заставу). 

16. Чи можливе дострокове погашення кредиту? 
Для вирішення питання щодо дострокового повернення кредиту по-

зичальником (членом кредитної спілки) слід правильно класифікувати 
правову природу цього кредиту. 

Кредити можуть бути споживчі та неспоживчі. 
Споживчим є кредит, який надається кредитною спілкою людині 

(члену спілки) на придбання будь-якого виробу (товару), роботи чи послу-
ги, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення сус-
пільних потреб (пп. 19 та 23 ст. 1 Закону України «Про захист прав спо-
живачів»). Фактично, мова йде про товари, роботи та послуги, які викори-
стовуються позичальником для особистого чи сімейного споживання (не 
для господарської діяльності). 

Якщо кредит кваліфікується як споживчий, то на нього розповсюджу-
ється ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів». Перед укладен-
ням договору про надання споживчого кредиту кредитна спілка зобов'язана 
повідомити позичальника у письмовій формі про можливість дострокового 
повернення кредиту та його умови (пункт «ж» частини другої). 

У договорі про надання споживчого кредиту зазначаються право до-
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строкового повернення кредиту (п. 4 абз. 3 част. четвертої ст. 11 назва-
ного Закону). 

Відповідно до частини восьмої ст. 11 Закону України «Про захист 
прав споживачів», позичальник має право достроково повернути спожив-
чий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат. 
Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту 
шляхом збільшення суми періодичних виплат, кредитна спілка зобов'яза-
на здійснити відповідне коригування кредитних зобов'язань споживача у 
бік їх зменшення. 

Якщо кредит кваліфікується як не споживчий, то керуватися слід 
нормами ЦК України. Господарський кодекс України до таких відносин не 
застосовується на підставі частин перших статей 173 та 179 цього ж ко-
дексу. 

Норм щодо строку повернення кредиту та виплати процентів § 2 
«Кредит» гл. 71 ЦК України не містить. Але відповідно до част. другої ст. 1054 
«Кредитний договір» ЦК України «до відносин за кредитним договором 
застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встано-
влено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору». Пара-
граф перший стосується відносин позики і містить ст. 1049 «Обов'язок 
позичальника повернути позику» відповідно до якого «позичальник зобо-
в'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій 
сумі…, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що 
встановлені договором». 

Тобто, мова йде про повернення суми позики саме у строк, встанов-
лений у договорі, а не достроково.  

Таким чином, позичальник має право повернути кредит та сплатити 
проценти за користування ним достроково, якщо така можливість перед-
бачена кредитним договором (що не носить ознак споживчого). 

17. Чи можливо використання умов програми, що працює тільки 
в Києві, якщо громадянин проживає в іншому регіоні?  

Відповідно до ст. 6 «Створення кредитної спілки» Закону України 
«Про кредитні спілки» кредитна спілка створюється хоча б за однією 
з таких ознак: 

1) члени кредитної спілки мають спільне місце роботи; 
2) члени кредитної спілки мають спільне місце навчання; 
3) члени кредитної спілки належать до однієї професійної спілки; 
4) члени кредитної спілки належать до одного об'єднання професій-

них спілок; 
5) члени кредитної спілки належать до однієї громадської організації; 
6) члени кредитної спілки належать до однієї релігійної організації; 
7) члени кредитної спілки проживають в одному селі, селищі, місті, 

районі, області. 
Відповідно, у разі створення кредитної спілки за першими шістьма 

ознаками, немає жодного значення місце проживання людини, яка є чле-
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ном кредитної спілки. 

Так, якщо працівники перебувають у трудових відносинах з однією і 
тією ж юридичною особою, наприклад, працюючи в Івано-Франківські та 
Донецькій філіях, можуть отримувати кредити від кредитної спілки на 
однакових умовах (за умови членства у кредитній спілці, ознакою членст-
ва якої є спільне місце праці). Аналогічна ситуація у щодо релігійних чи 
громадських організацій, професійних спілок, місця навчання тощо. 

Щодо випадку створення кредитної спілки за ознакою членства – 
«проживання в одному селі, селищі, місті, районі, області», то отримання 
кредиту чи внесення депозиту за певною програмою кредитної спілки 
можливе виключно за умови членства у такій кредитній спілці. Людина, 
яка проживає за межами адміністративно-територіальної одиниці, прожи-
вання в якій є ознакою членства для конкретної кредитної спілки, не може 
набути членства у такій кредитній спілці, а отримання кредиту чи внесен-
ня депозиту по певній програмі такої кредитної спілки є порушенням чин-
ного законодавства. 

Хоча є випадки, коли людина проживала на території, проживання у 
якій є ознакою членства в конкретній кредитній спілці. Людина, прожива-
ючи на такій території стала членом кредитної спілки. Після того переїха-
ла на постійне проживання в інший населений пункт, проживання у якому 
не є ознакою членства у кредитній спілці. Переїзд і подальше проживан-
ня в іншій місцевості не тягне за собою припинення членства у кредитній 
спілці (част. четверта ст. 10 «Членство у кредитній спілці» Закону України 
«Про кредитні спілки»). А отже, такий член кредитної спілки, який прожи-
ває в іншій місцевості, може отримувати кредити чи здійснювати внески 
(вклади) члена кредитної спілки на депозитні рахунки у кредитній спілці, 
яка знаходиться в іншої адміністративно-територіальній одиниці. 

Також можлива ситуація, при якій кредитна спілка, що здійснює свою 
діяльність більш ніж в одній адміністративно-територіальній одиниці за-
твердила спеціальні умови для кредиту/депозиту в певній місцевості (на-
приклад, для Києва). Такі дії кредитної спілки не можна вважати повністю 
законними, оскільки, відповідно до абз. 3 част. другої ст. 21 Закону Украї-
ни «Про кредитні спілки» усі члени кредитної спілки мають рівні права. 

18. Чи можна одержувати відсоток по вкладах на пластикову картку? 
Відповідно до п. 15.3 ст. 15 «Платіжна картка» Закону України «Про 

платіжні системи та переказ коштів в Україні» емісія платіжних карток у 
межах України проводиться виключно банками, що уклали договір з пла-
тіжною організацією відповідної платіжної системи та отримали її дозвіл 
на виконання цих операцій (крім одноемітентних внутрішньобанківських 
платіжних систем). Таким чином, кредитні спілки не можуть бути емітен-
тами платіжних карток. 

Однак, одержувати відсотки на платіжну картку за внеском (вкладом) 
члена кредитної спілки на депозитний рахунок член кредитної спілки мо-
же. Для цього він повинен мати (відкрити) картковий банківський рахунок і 
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написати заяву до кредитної спілки, у якій вказати реквізити банківського 
карткового рахунку.  

19. Які дії має зробити громадянин, коли кредитна спілка не по-
вертає кошти після закінчення дії депозитного договору? 

В першу чергу слід звернутися до кредитної спілки з вимогою про 
видачу (повернення) внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозит-
ний рахунок та виплати належних процентів за користування цим вкла-
дом. У разі усного звернення вкладника і усної відмови працівників кре-
дитної спілки необхідно зафіксувати таку відмову, зокрема, можна зару-
читися свідками, які підтвердять у судовому засіданні факт відмови вида-
ти кредит. Рекомендується у разі усної відмови звернутися також з пись-
мовою заявою довільної форми з вимогою повернення внеску (вкладу). 

На практиці може скластися ситуація при якій працівники спілки відмо-
вляться зареєструвати заяву вкладника. У цьому випадку можна надіслати 
заяву цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення. 
Цей варіант подачі заяви є прийнятним, однак, працівники пошти у цьому 
разі фіксують вкладення (заяву) але не залишають у себе її копію. У цьому 
разі кредитна спілка може зайняти позицію, що вони дійсно отримували 
заяву про повернення внеску (вкладу) але спотворити її зміст. 

Тому найкращим варіантом подачі заяви про повернення внеску 
(вкладу) слід вважати передачу її через нотаріуса. Відповідно до п. 17 
част. першої ст. 34 Закону України «Про нотаріат» «нотаріуси… переда-
ють заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним 
особам». Нотаріус передає заяви громадян… організаціям, якщо вони не 
суперечать закону та не містять відомостей, що порочать честь і гідність 
людини. Заяви передаються поштою із зворотним повідомленням або 
особисто адресатам під розписку. Заяви можуть передаватися також з 
використанням технічних засобів. На прохання особи, що подала заяву, 
їй видається свідоцтво про передачу заяви (стаття 84 Закону України 
«Про нотаріат»). Перевага такого способу передачі заяви полягає у тому, 
що текст заяви друкується на бланку нотаріуса, копія заяви залишається 
у нотаріуса (потім може бути використана як доказ), а сам нотаріус може 
бути допитаний у суді як свідок.  

У разі, якщо кредитна спілка: 
1) погодилася виплатити внесок (вклад), він може бути виданий як 

самому вкладнику, так і перерахований на депозит нотаріуса та виданий 
вже нотаріусом вкладнику; 

2) відмовила повернути вклад, така відповідь на ім’я нотаріуса може 
бути оскаржена у суді; 

3) не надіслала відповіді, нотаріус видає документ (довідку) про відсут-
ність відповіді, що є доказом бездіяльності кредитної спілки, яка може 
бути оскаржена у суді. 

Недоліком подачі заяви про вимогу повернення внеску (вкладу) через 
нотаріуса є необхідність оплати послуг нотаріуса (орієнтовно 50-100 грн.). 
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У другу чергу рекомендується повідомити (шляхом подачі скарги) про 

факт невиконання договірних зобов’язань кредитною спілкою Державну 
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфін-
послуг). 

До скарги додаються: копія договору, копія заяви про видачу вкладу 
(з відміткою про вручення, якщо заява прийнята співробітником кредитної 
спілки, або докази направлення заяви поштою чи подачі через нотаріуса). 
Скарга подається на ім’я Голови Держфінпослуг та направляється цінним 
листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Строк від-
повіді на скаргу – 1 місяць.  

У разі відмови кредитної спілки у поверненні внеску (вкладу) 
члена кредитної спілки на депозитний рахунок доцільно подати до суду 
позовну заяву (примірний текст позовної зави наведено нижче). Позов 
можна подати до суду особисто чи надіслати цінним листом з описом 
вкладення та повідомленням про вручення.  

Після отримання позитивного рішення суду необхідно звернутися до 
відповідного районного управління державної виконавчої служби.  

20. На яку суму я можу взяти кредит, якщо зарплата складає 350-
450 грн. на місяць, на який термін і під які відсотки? Який перший 
внесок? 

Відповідно до вимог підпункту «в» пункту 1.4 Переліку внутрішніх по-
ложень та процедур кредитної спілки, затвердженого розпорядженням 
Держфінпослуг №116 від 11 листопада 2003 р. (з наступними змінами) 
кожна кредитна спілка визначає вимоги до платоспроможності позичаль-
ника та визначає перелік документів, які він повинен подати для отри-
мання кредиту. 

Досить часто кредитні спілки проводять оцінку позичальника за такою 
схемою: 

1. Дохід позичальника: 
а) заробітна плата та інший документально підтверджений дохід; 
б) неофіційні доходи, які можна перевірити знаючи специфіку зайня-

тості позичальника. 
2. Дохід членів родини позичальника. 
3. Витрати сім’ї позичальника: 
а) оренда житла / комунальні послуги; 
б) харчування (середні витрати на особу збільшені на кількість членів 

сім’ї); 
в) витрати на дітей (якщо є); 
г) одяг тощо. 
Сума, яка залишається після цього розрахунку може братися до роз-

рахунку, як сума щомісячного платежу. 
Якщо особа не має інших джерел доходу, а її заробітна плата скла-

дає 450 грн. на місяць, скоріш за все їй буде відмовлено в видачі кредиту, 
оскільки даної суми не достатньо для покриття мінімальних витрат особи, 
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для забезпечення її існування (наприклад, взявши до уваги те, що розмір 
прожиткового мінімуму в 2 рази перевищує суму її заробітної плати). 

Приклад планування сімейного бюджету наведено у Додатку 2 до цієї 
брошури. 

21. Розглянути приклад: сума кредиту до 10 000 тис. грн, які умо-
ви отримання, відсотки і т.д. (зробити розрахунок). 

Як правило, кредитні спілки, видають кредити на строк до 12 місяців. 
Середньозважена ставка за кредитом складає 40-42% річних на за-

лишок кредиту. 
Кредитні спілки, як правило, встановлюють щомісячне погашення ос-

новної суми кредиту. 
 

Таблиця - графік платежів 

Період Основна 
сума 

% за  
місяць 

залишок основної 
суми на початок  

місяця 
(на яку нарахо-
вуються %) 

Загальна сума  
місячного  
платежу 

1 833.33 333.33 10`000.00 1`166.67 

2 833.33 305.56 9`166.66 1`138.89 

3 833.33 277.78 8`333.33 1`111.11 

4 833.33 250.00 7`500.00 1`083.33 

5 833.33 222.22 6`666.66 1`055.56 

6 833.33 194.44 5`833.33 1`027.78 

7 833.33 166.67 5`000.00 1`000.00 

8 833.33 138.89 4`166.66 972.22 

9 833.33 111.11 3`333.33 944.44 

10 833.33 83.33 2`500.00 916.67 

11 833.33 55.56 1`666.66 888.89 

12 833.33 27.78 833.33 861.11 

всього до сплати - 12`166.67 . 
 



РОЗДІЛ VІ.  
ЕФЕКТИВНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ  
ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ   

«Грошей ніколи не буває багато.  
І навіть коли їх багато – виникають 
додаткові витрати» (із досвіду) 

Пропонуємо далі декілька порад, які дозволять Вам спланувати 
Ваш бюджет так, щоб ефективно заощадити або розумно запозичити. 

Потреба в «великих сумах грошей» що перевищують суму, яка є у 
розпорядженні, виникає через події життєвих циклів (таких, як народжен-
ня, освіта, весілля і смерть), надзвичайні ситуації та появу можливостей 
придбати певне майно або розпочати свій бізнес. Єдиний надійний і рен-
табельний спосіб одержання таких сум – заощадження. 

РОБИТИ ЗАОЩАДЖЕННЯ МОЖЕ КОЖЕН –  
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ ТА РІВНЯ ДОХОДІВ.  

ДОСТАТНЬО РЕГУЛЯРНО ВІДКЛАДАТИ ГРОШІ. 

6.1. ЯК ПІДГОТУВАТИ ПЛАН ЗАОЩАДЖЕНЬ? 
План заощаджень - основний інструмент керування грошима для 

досягнення короткострокових, середньострокових або довгострокових 
фінансових цілей. Щоб підготувати план заощаджень, необхідно здійс-
нити такі етапи: 

 визначте цілі заощаджень; 
 визначте, скільки грошей Вам необхідно відкласти і за який період 

часу, щоб досягти цілей свого заощадження; 
 визначте, скільки Ви заробляєте в даний час за певний період, ре-

гулярність (або нерегулярність) Ваших інших доходів і скільки Ви зможете 
відкладати на регулярній основі; 

 визначте, які витрати Ви можете скоротити, і спробуйте перевести 
цю суму в заощадження; 

 прийміть рішення, де Ви будете робити заощадження. Визначте які 
пропонуються депозитні/ощадні продукти, їхні сильні і слабкі сторони; 

 заплануйте скільки і як часто Ви будете робити заощадження. На-
приклад, Ви можете відкладати визначену суму в конверт у день, коли 
одержуєте зарплату, відвідати КС у визначений день, або можете домо-
витися зі своїм працедавцем щодо автоматичного перерахування части-
ни зарплати на Ваш рахунок для заощаджень; 

 контролюйте Ваші заощадження. Регулярно відслідковуйте просу-
вання в напрямку цілей вашого заощадження, звіряючи накопичену суму 
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із запланованою. Перевіряйте всі джерела інформації про свої заоща-
дження. 

6.2. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЗАОЩАДЖЕНЬ 
Існує ряд основних правил, які Ви зможете використовувати, при-

ймаючи рішення про заощадження і споживання, зокрема: 
 намагайтеся відкласти якнайбільше і якомога швидше; 
 відкладайте одразу як отримали. 
 спробуйте відкладати 10 відсотків від Вашого доходу, навіть якщо 

Ви не збираєтеся щось купувати або інвестувати; 
 підрахуйте, як збільшаться Ваші гроші згодом, якщо Ви будете ре-

гулярно відкладати на рахунок, що дає відсотки; 
 не носіть із собою багато грошей — уникайте спокуси їх витратити; 
 розплатіться з боргами. Загальна сума сімейного боргу не повинна 

перевищувати 36 відсотків сімейного доходу; 
 ощадливо витрачайте гроші. Подумайте, скільки грошей Ви зможе-

те отримати, якщо Вам доведеться продати куплену річ. Спробуйте за-
ощадити, купуючи оптом товари, що не псуються; 

 тримайте суму, рівну Вашим витратам за 3-6 місяців, у надзвичайно-
му фонді, яким можливо скористатися у разі виникнення інших непередба-
чених ситуацій. Надзвичайний фонд дозволить Вам знизити напругу і зане-
покоєння у разі загрози настання надзвичайних для Вас обставин; 

 дуже важливо зберігати частину заощаджень “поза досяжністю”. 
Відкрийте два ощадних (депозитних) рахунки — один для надзвичайних 
обставин, доступ до якого не обмежений і не спричиняє штрафних санк-
цій за зняття грошей (депозит до запитання), другий для заощаджень на 
інші цілі, доступ до якого не такий легкий, наприклад, строковий депозит.  

 визначте ощадні (депозитні) продукти, що найкраще відповідають 
цілям Ваших заощаджень.  

ЗАОЩАДЖЕННЯ ВИМАГАЮТЬ ДИСЦИПЛІНИ;  
ДИСЦИПЛІНА ДОСЯГАЄТЬСЯ ПРАКТИКОЮ! 

6.3. ЯК ВИБРАТИ ДЕПОЗИТНУ ПОСЛУГУ? 
Депозит (у КС це внесок (вклад) члена КС на депозитний рахунок) у 

всьому світі є надійним і випробуваним засобом накопичення та захисту 
заощаджень від інфляції. Необхідно вивчити пропозиції такої послуги. 
Витративши певний час, Ви можете по телефону з’ясувати максимальні 
та мінімальні відсоткові пропозиції. Фінансові установи, які пропонують 
відсоткові ставки вище середніх - це або установи, які швидко розвива-
ються або вкладені ними кошти є недостатньо забезпечені та збільшують 
ризик при поверненні. 
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Найчастіше відкриваються 
депозитні рахунки з метою: 

 зберігати свої заощадження 
та отримати додатковий дохід 
в кінці строку внеску; 
 щомісячно поповнювати  
 свій сімейний бюджет про-
центами за депозитом, так 
звана «прибавка до зарпла-
ти»; 
 накопичити гроші для здій-
нення великої покупки або для 
першочергового внеску для 
отримання кредиту. 

Основними критеріями, якими 
варто користуватися при виборі 

депозитної послуги, є: 
 надійність і стабільність  
фінансової установи; 
 незмінність процентної ставки,  
умови і порядку виплати відсотків; 
 гнучкість умов поповнення  
та зняття коштів; 
 вимоги до мінімальної суми  
залишку на рахунку; 
 рівень обслуговування. 

 

 
6.4. ВИДИ ДЕПОЗИТНИХ РАХУНКІВ 

 За строком дії: 
внесок (вклад) на  
депозитний рахунок  
на строк до 3 місяців 

(включно) 

внесок (вклад)  
на депозитний рахунок  
на строк від 3 до 12 
місяців (включно) 

довгостроковий  
внесок (вклад) на 
депозитний рахунок  

(> 12 міс.) 
 

 За способом виплати відсотків: 
з виплатою 
відсотків  
помісячно 

з виплатою  
відсотків  

поквартально 

з виплатою 
відсотків раз 
в півроку 

з виплатою відсотків 
в кінці дії договору 

 

 За режимом довнесення суми вкладу протягом строку дії дого-
вору: 

з правом довнесення  
частини суми вкладу 

без права довнесення  
частини суми вкладу 

 

 За режимом зняття частини суми вкладу протягом строку дії 
договору: 

з правом зняття  
частини суми вкладу 

без права зняття  
частини суми вкладу 
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РОЗУМНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ  

Величина рекламного шуму товару 
зворотно пропорційна його реальній 
цінності (Закон Понтера)  

У середньому український споживач може переплачувати від 50 
до 100 відсотків від вартості товару, що купується в кредит, який 
декларується під 0 відсотків? 

При кредитуванні надійність та репутація фінансової установи також 
важливі. Співпрацюйте з тими, хто працює «прозоро», надає повну інфо-
рмацію та допомагає Вам прийняти виважене рішення про кредитування.  

Обміркуйте всі «за»» і «проти» для прийняти виваженого рішення про 
раціональність отримання коштів в кредит. 

 
«За» «Проти» 

Одержання кредиту дозволяє здо-
бути те, чого інакше не можливо 
собі дозволити (наприклад, ремонт 
квартири чи будинку, придбання 
меблів чи техніки, або навчання у 
навчальному закладі). 

Кредит коштує грошей. Чим до-
вше виплачується кредит, тим 
більші видатки на нього. 

Придбавши що-небудь у кредит, 
можливо одразу користуватися 
покупкою, поступово сплачуючи 
кредит. 

Наявність кредиту може підшто-
вхувати до більших витрат, ніж 
які можливо собі дозволити. А 
без кредиту буде придбано лише 
найнеобхідніше. 

Кредит є чи не єдиним виходом у 
непередбачених ситуаціях і дозво-
лить розподілити витрати в часі. 

Наявність кредиту змушує напра-
вляти частину майбутніх доходів 
на погашення кредиту, що веде 
до зменшення грошей у майбут-
ньому для купівлі інших речей. 

Кредит дозволяє скористатися до-
датковими економічними можливо-
стями та допомагає вкладати в 
сімейні активи кошти, за які можна 
здійснювати виплату протягом три-
валішого часу. 

У випадку невиплати кредиту, 
кредитор може забрати те, що 
придбано в кредит, або залиши-
ти собі заставу. 

 
ДЛЯ КОЖНОГО ПОЗИЧАЛЬНИКА БОРГ - ЦЕ РИЗИК. 
ЯКЩО ВИ НЕ МОЖЕТЕ ПОВЕРНУТИ КРЕДИТ,  

ДЛЯ ВАС МОЖУТЬ НАСТАТИ НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ! 
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7.1. ЯКУ СУМУ ВИ МОЖЕТЕ  
ВИПЛАЧУВАТИ ЩОМІСЯЧНО? 

      ДОХОДИ      -            ВИТРАТИ             =              ЗАЛИШОК  
                                                                                ГРОШОВИХ КОШТІВ 

(заробітна 
плата 

+ 
всі  

додаткові до-
ходи) 

 

(на комунальні  
платежі /оренду 

+ 
витрати на  

харчування та одяг 
+ 

транспортні витрати 
+ 

витрати на розваги 
+ 

щомісячні заощадження 
+ 

внесок по поточних 
кредитах 

+ 
інші щомісячні витрати) 

(Це сума грошей, 
на яку Ви можете 
 розраховувати, 
та яка може бути 

 спрямована 
на погашення 

нового кредиту. 
Не забудьте  
врахувати 

такі витрати, 
як святкування 
днів народження,  

витрати  
на відпустку, 

ремонт автомобіля,  
візити до лікарів, тощо). 

 
7.2. ЯК ВИБРАТИ КРЕДИТНУ ПОСЛУГУ? 

«Дешеві гроші дорого  
обходяться»(Закон Мерфі) 

Рекламні оголошення «0-й відсоток!», «Найнижчі відсотки на ринку!» 
частіше є «безкоштовним сиром у мишоловці»? 

При виборі кредитної послуги необхідно звертати увагу на най-
більш розповсюджені пастки для позичальників, зокрема, такі: 

 декларування низької або нульової відсоткової ставки; 
 надання лише графіку платежів без вказівки процентної ставки; 
 на додаток до процентної ставки може стягуватися щомісячна або 

щоквартальна комісія, про яку іноді позичальник дізнається лише при 
першому погашенні кредиту; 

 необґрунтовано великі витрати на оформлення застави – оцінка 
об’єкта застави, страхування різноманітних ризиків, тощо; 

 додаткові плати (збори) на розгляд заявки, зміну графіка погашень 
інших умов та строків у кредитному договорі; 

 завищені розмірі пені (штрафів) за затримку платежу або додаткові 
плати за передчасні виплати; 

 купівля в групах (кредит ви сплачуєте вже від сьогодні, а товар ви 
розігруєте серед членів якоїсь групи по черзі). 
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УВАЖНО ЧИТАЙТЕ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР !!! 

В КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРІ ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ НА ДРІБНИЙ ШРИФТ,  
ЯКИМ МОЖУТЬ ЗАЗНАЧАТИСЯ НЕВИГІДНІ ДЛЯ ВАС УМОВИ. 

Питання,  
які слід задати кредиторові: 

 

 Які типи кредитів пропонуються?  
 Які вимоги до застави?  
 Які вимоги до заощаджень?  
 Яка процентна ставка?  
 Яку комісію необхідно сплатити,   
щоб одержати кредит?  
 Яка пеня стягується  
за прострочення?  
 Наскільки швидко   
можна одержати кредит?  
 Скільки разів необхідно прийти 
в офіс, щоб завершити процес  
подачі заявки на одержання  
кредиту? 

Як оцінити  
реальну вартість кредиту? 

 

Сума відсотків  
за весь строк кредитування 

+  
всі комісії 

+  
витрати на оформлення застави 

+  
страхування 

+  
додаткові витрати 

=  
РЕАЛЬНА ВАРТІСТЬ КРЕДИТУ 

 

 
Порівнявши отриману суму в різних фінансових установах, ви можете 

обрати найбільш вигідні для себе умови кредитування.  
Як передбачено ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та дер-

жавне регулювання ринків фінансових послуг», фінансовим установам, 
зокрема КС, забороняється в односторонньому порядку збільшувати 
розмір процентної ставки або інших платежів, передбачених креди-
тним договором або графіком погашення боргу, за винятком випад-
ків, встановлених законом. 

Фінансовим установам, зокрема КС, забороняється вимагати дост-
рокового погашення несплаченої частини боргу за кредитом та роз-
ривати в односторонньому порядку укладені кредитні договори у 
разі незгоди позичальника із пропозицією фінансової установи збільшити 
процентну ставку або інший платіж, передбачений кредитним договором 
або графіком погашення боргу. 

Крім того, ст. 11 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» встановлює, що фінансовим 
установам, зокрема КС, забороняється поширення у будь-якій формі рек-
лами та іншої інформації, що містить неправдиві відомості про їх діяль-
ність у сфері фінансових послуг. 



РОЗДІЛ VІІІ.  
ЯК СПЛАНУВАТИ  
БЮДЖЕТ СВОЄЇ РОДИНИ?  

Бюджет – план, який описує, що Ви збираєтеся зробити зі своїми 
грошима. Хороший бюджет допоможе Вам оплатити те, що Вам потрібно, 
і відкласти кошти (заощадити).  

Як не вийти за рамки бюджету?  
Перед складанням бюджету спробуйте точно вести облік доходів та 

видатків сім’ї протягом 2 місяців. Це Вам допоможе не упустити навіть 
дрібних щомісячних витрат, а також прослідкувати динаміку цін на проду-
кти та одяг. 

Скласти бюджет – просте завдання. На це здатний кожен. Але до-
тримуватися бюджету може виявитися набагато складнішим. Необхідна 
дисципліна!  

Наступні рекомендації допоможуть вам додержуватися дисципліни, 
необхідної для кожного з аспектів вашого бюджету.  

І. Для постановки фінансових цілей:  
 поставте визначені короткострокові і середньострокові цілі для ви-

користання Ваших грошей; 
 поставте принаймні одну мету, якої можна швидко досягти – так Ви 

винагородите себе за успішні заощадження; 
 час від часу переглядайте фінансові цілі і бюджет. 
ІІ. Для видатків: 
 скоротіть “відплив” – це основний метод заощаджень. Розумні ви-

трати допоможуть Вам робити заощадження;  
 складіть список усіх можливих способів скорочення повсякденних 

витрат. Ви можете заощадити на скороченні звичайних повсякденних 
витрат більше, ніж урізавши один великий; 

 спочатку витрачайте кошти на те, що приносить додатковий дохід; 
 сплачуйте борги або витрачайте грошові кошти в останній момент 

не порушуючи договорів. Це дозволить Вам оперувати наявними кошта-
ми протягом максимально можливого строку; 

 записуйте, скільки і на що Ви витрачаєте; 
 зберігайте чеки про оплату товарів, робіт та послуг.  
ІІІ. Для заощаджень: 
 спочатку відкладіть заощадження, хоча б десять відсотків доходу!  
 здійсніть накопичення  у надзвичайний фонд у сумі, еквівалентній 

поточним витратам на 3-6 місяців;  
 обмежте доступ до заощаджень. 
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Пам’ятайте, що збільшення заощаджень досягається двома 

шляхами: 
 збільшення доходів (більше заробляти) – може бути за рахунок 

пошуків додаткових заробітків, використання незадіяних активів, навиків 
та вмінь; 

 зменшення видатків (економія) – розумні видатки, планування 
покупок, зменшення споживання ресурсів (електрика, вода, тепло), зме-
ншення витрат на шкідливі звички, тощо. 

УСВІДОМЛЕННЯ РЕАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ  
(НАВІТЬ НЕГАТИВНОГО) -  

ЦЕ ВЖЕ ПЕРШИЙ КРОК ДЛЯ ПОДОЛАННЯ  
ФІНАНСОВИХ ТРУДНОЩІВ У ВАШІЙ РОДИНІ  

АБО ДОСЯГНЕННЯ КРАЩОГО МАТЕРІАЛЬНОГО СТАНУ  
ВАШОГО СІМЕЙНОГО БЮДЖЕТУ! 

 



Додаток 1. 
 

До ________ районного суду м.___________  
адреса:_______________________________ 
 
Позивач: ПІБ (повністю),  
проживаю за адресою:___________________  
ІН за ДРФО ____________________________ 
телефон:______________________________ 
 
Відповідач: Кредитна спілка «(назва)»,  
Місцезнаходження:______________________  
код ЄДРПОУ ___________________________ 
п/р ___________________________________ 
в _______________________________ банку, 
МФО________________ 
телефон:______________________________ 
 

Ціна позову: _______________________ грн. 

 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про захист прав споживачів та стягнення грошових коштів  
за договором внеску (вкладу) члена кредитної спілки  

на депозитний рахунок 
 

1. «__» ___________ 20 __ року між мною (надалі – «Позивач») та 
кредитною спілкою «__________» (надалі – «Відповідач») було укладено 
в письмовій формі договір про внесення внеску (вкладу) член кредитної 
спілки на депозитний рахунок № _________ (надалі – «Договір») (додаток 
№____) в сумі _____ грн. строком на ______ місяців з виплатою ______ 
процентів річних у кінці строку. Згідно п. ____ Договору термін повернен-
ня грошових коштів та виплата процентів є «____» _________ 20 __ року.  

Вказаний (-і) внесок (-ки) в загальній сумі ______ грн. здійснені пози-
вачем шляхом внесення грошових коштів в національній валюті готівкою 
в касу кредитної спілки «__(назва)___», що підтверджується прибутковим 
касовим ордером (додаток № _____).  

Згідно з п. ___ Договору, Позивач зобов'язався за ____ днів до закін-
чення дії Договору повідомити Відповідача про свої наміри щодо продов-
ження або припинення дії договору, а Відповідач зобов'язався повернути 
Позивачу внесок (вклад) члена кредитної спілки з нарахованими процен-
тами через ____ днів з дня письмового звернення про припинення дії 
договору.1 

                                                      
1 Якщо в договорі говориться про автоматичне продовження дії договору (його   
    «пролонгацію»), то вказати пункт такого договору. 
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«____» __________ 20___ Позивач звернувся до Відповідача з 

письмовою заявою повернути вклад (внесок) у повній сумі разом з нара-
хованими процентами у зв’язку із закінченням дії Договору. Відповідач 
безпідставно відмовив у проханні Позивача (додаток № ___ ).2 Внаслідок 
цієї відмови відповідачем порушено норми законодавства України, а та-
кож моє право власності на внесок (вклад). 

2. Згідно част. першої ст. 23 Закону України «Про кредитні спілки», вне-
ски (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також: нарахо-
вана на такі грошові кошти та пайові внески плата (проценти) належать чле-
нам кредитної спілки на праві приватної власності. Відповідно до ст. 41 Кон-
ституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права влас-
ності. Право приватної власності є непорушним. Згідно зі ст. 321 Цивільного 
кодексу України право власності є непорушним, ніхто не може бути проти-
правно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. 

Кожний член кредитної спілки, відповідно до п. 2 част. другої ст. 23 
Закону України «Про кредитні спілки», має право одержати належні йому 
грошові кошти, зазначені в частині першій цієї статті, у порядку і строки, 
які визначені відповідно до част. сьомої ст. 10 цього Закону, статуту кре-
дитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами.  

Відповідно до ст. 525 ЦК України не допускається одностороння від-
мова від виконання зобов'язання, крім випадків, передбачених законом 
або договором.  

Стаття 526 ЦК України встановлює, що зобов'язання має виконува-
тись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодек-
су, інших актів цивільного законодавства.  

Якщо в зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то 
воно підлягає виконанню у цей строк (термін), як це передбачено ст. 530 
ЦК України.  

Відповідач всупереч вимог статей 525, 526 та 530 ЦК України відмо-
вляється виконувати умови Договору, зокрема, повернути внесок (вклад) 
Позивачу. 

Згідно проведених Позивачем розрахунків сума стягнення з відпові-
дача складається з суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок та нара-
хованих процентів за період з «_____»_________________ 20____ року 
по «___»____________ 20__ року в сумі _____ (_______________) грн., 
тобто в цілому ______ (_______________________) грн.  

Своїми діями Відповідач, порушив вимоги ст. 610 ЦК України, не вико-
навши свої зобов'язання за Договором, відмовивши Позивачу у поверненні 
внеску (вкладу) на депозитний рахунок та відсотків, тому вищезазначена 
сума заборгованості підлягає стягненню з відповідача на користь Позивач.  

                                                      
2 Якщо звернення Позивача до Відповідача було усне, і відмова була усна, то слід    
    вказати свідків, які можуть підтвердити в судовому засіданні факт відмови  
    повернути внесок (вклад). 
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3. Пп. 2 та 4 част. першої ст. 611 ЦК України передбачено, що у разі 

порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені догово-
ром або законом, зокрема: зміна умов зобов’язання та відшкодування 
збитків та моральної шкоди.  

У зв’язку з відмовою Відповідача повернути Позивачу грошові кошти, 
Позивачу було завдано моральної шкоди, оскільки йому приходилося 
приходити в кредитну спілку «______назва______)» і принижуватися, щоб 
забрати своє грошові кошти, що належать йому на праві власності. Крім 
цього згідно ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» при за-
доволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо від-
шкодування моральної (немайнової) шкоди. Тому позивач оцінює свою 
моральну шкоду в __________ (________________________) грн.  

4. Крім цього за порушення грошового зобов’язання ст. 625 ЦК Укра-
їни передбачає відповідальність боржника. Так, боржник, який простро-
чив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зо-
бов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу 
інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від про-
строченої суми. 

5. Отже, загальний борг відповідача перед позивачем становить 
_______ (___________________) грн., який і становить ціну позову, з них: 
____________ - грн. внеску (вкладу) на депозитний рахунок; 
____________ - грн. процентів згідно Договору; 
____________ - грн. відповідальності Відповідача згідно ст. 625 ЦК України; 
____________ - грн. моральної шкоди. 

6. З огляду на злісне ухилення Відповідача від виконання своїх зо-
бов’язань за Договором, вбачаючи в намірах Відповідача навмисне про-
довження порушення умов Договору, а також, враховуючи можливу не-
платоспроможність Відповідача або настання такої неплатоспроможності 
найближчим часом, згідно із п. 1 част. першої ст. 152 ЦПК України, прошу 
забезпечити цей позов, шляхом накладення арешту на поточні рахунки 
Відповідача в сумі позовних вимог за цією позовною заявою. 

7. Відповідно до п. 4 част. першої ст. 34 Закону України «Про фінан-
сові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» діяль-
ність по залучення фінансових активів від фізичних осіб є фінансовою 
послугою. Виходячи з вищезазначеного, позивач за даним Договором є 
споживачем послуг, що надаються кредитною спілкою, і в розумінні Зако-
ну України «Про захист прав споживачів» підпадає під його дію. У відпо-
відності до п. 10 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне 
мито» та част. третьої ст. 22 Закону України «Про захист прав спожива-
чів» позивачі звільняються від сплати державного мита у справах про 
захист прав споживачів. 
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 Керуючись статтями 8, 41 та 64 Конституції України, статтями 321, 

525, 526, 530, 610, 611, 623 та 625 ЦК України, статтями 10 та 23 Закону 
України «Про кредитні спілки», статтями 81, 88, 118-120 ЦПК України 

П Р О Ш У: 

1. Стягнути з Відповідача на користь Позивача суму внеску (вкладу) 
на депозитний рахунок, проценти за Договором, індексацію та три проце-
нти річних відповідальності за невиконання Договору та моральну шкоду 
у сумі ____ (_____________________) грн. 

2. Стягнути з Відповідача на користь Позивача витрати на інформа-
ційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 120 грн. 

3. Стягнути з відповідача на користь позивача судові витрати.  

4. Забезпечити позов шляхом накладання арешту на поточний раху-
нок Відповідача у сумі _______________________________________ грн. 

 
    Додатки: 
1. Копія паспорта Позивача. 
2. Копія Ідентифікаційного номера за ДРФО. 
3. Квитанція про сплату витрат  
    на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. 
4. Копія Договору внеску (вкладу) на депозитний  
    рахунок № _____ від «____» ______ 20 __ року на __ аркушах.  
5. Приходний касовий ордер про внесення вкладу (внеску)  
    на депозитний рахунок в касу кредитної спілки.  
7. Копія листа Відповідачу з вимогою повернення внеску (вкладу)  
    на депозитний рахунок. 
8. Копія позовної заяви та доданих документів для Відповідача. 

 
 
 
                                                                 _____________(підпис Позивача) 
 
«__ » ______________20____ р. 

 



Додаток 2. 

БЮДЖЕТ НА МІСЯЦЬ 
Категорія План Факт Різниця 

Доходи  
Заробітна плата    
Премії та доплати     
Доходи по депозитам    
Інші доходи    
Загальна сума доходів    

Обов ’язкові  фіксовані  витрати  
Квартплата або орендна плата    
Комунальні послуги    
Телефон (и)    
Телебачення та Інтернет    
Страхування    
Виплати по кредитах    
Витрати на дітей    
Фіксовані податки    
Інші фіксовані витрати    

Обов ’язкові  нефіксовані  витрати  
Продукти харчування    
Транспорт/ автомобіль    
Здоров’я     
Особисті витрати     
Інші нефіксовані витрати    

Додаткові  витрати  
Заощадження    
Одяг, взуття    
Меблі, товари довготривалого вжитку    
Ремонт    
Подарунки    
Розваги    
Відпочинок    
Інші додаткові витрати    
ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ    

ЧИСТИЙ   ПРИБУТОК /ЗБИТОК     
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