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   ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ АСОЦІАЦІЇ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ЛУГАНЩИНИ

Ц І К А В О  П Р О  К О Р И С Н Е

У рамках цього, 11 жовтня (за тиждень 
до професійного свята кредитних 
спілок), в м. Києві, у готелі Дніпро 
(вул. Хрещатик, 1/2), ВАКС проведе 

публічний захід за участі представників рин-
ку, професійних об’єднань, органів державної 
влади й засобів масової інформації.

Крім того, з нагоди святкування 
Міжнародного дня кредитної кооперації, 
що відбудеться 18 жовтня, ВАКС разом з 
Обласними асоціаціями кредитних спілок 
та безпосередній участі кредитних спілок 
України проведе  низку заходів:

✓ Конкурс журналістів
✓День відкритих дверей в кредитній             

спілці
✓ Соціально-економічні звіти роботи 
       кредитної кооперації регіону
✓ Всеукраїнська благодійна акція
✓ Семінари, тренінги за темою 

                   «Фінансова просвіта»
✓ Інші заходи

«Джерело»,  «Громада»,  «Добробут»,  «Донбас-Інвест»,  «Землевласник»,  «Добробут»,
 «Капітал-Кредит»,  «Лисичанська кредитна спілка»,  «Мілове-Кредит»,  «Компаньон»,  «Професіонал» , 

«Фермер»,  «Честь імею»,   «Наше право»,   «Краснодон»,   «Капітал»,  «Оберіг»

Всеукраїнська асоціація кредитних 
спілок розпочинає підготовку до 

«Соціально-економічного звіту 
кредитних спілок України», 

присвяченого 
20-річчю українського кредитно-

кооперативного руху 
та Міжнародному дню 
кредитної кооперації.
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2 КРЕДИТ ДАЙДЖЕСТ ВСЕУКРАЇНСЬКА  АСОЦІАЦІЯ  КРЕДИТНИХ  СПІЛОК  ІНФОРМУЄ

В КОЖНОМУ ВІДДІЛЕНІ КС “МІЛОВЕ-КРЕДИТ”  НА ВАС ЧЕКАЄ:
- Індивідуальний підхід  до кожного клієнта кредитної спілки;
- Консультація  з вибору кредитного та депозитного продукту;
- Ставка за депозитами від 15 % до 21 %  річних;
- Можливість вибору терміну тривалості депозитного рахунку – 3, 6, 9, 12 та 24 місяці;
- Різноманітність кредитних продуктів за ставками від 23 % річних.
- КС “Мілове-Кредит” на протязі тривалого часу є членом наступних організацій:
- Всеукраїнська асоціація кредитних спілок;
- Асоціація кредитних спілок Луганщини;
- Об’єднання кредитних спілок “Програма захисту вкладів”.

КС «МІЛОВЕ-КРЕДИТ» 
Луганська обл.,  смт.Мілове, вул.Дружби Народів 113,  тел.(06465)22131  (без вихідних)

БІЛОЛУЦЬКА ФІЛІЯ КС «МІЛОВЕ-КРЕДИТ»   
Луганська обл., Новопсковський р-н, смт.Білолуцьк, 

вул.Першого Травня 4, тел. (06463)92323
НОВОПСКОВСЬКА ФІЛІЯ КС «МІЛОВЕ-КРЕДИТ» 

Луганська обл., смт.Новопсков 65, вул.Леніна 65,  тел.(06463)22660
МАРКІВСЬКА ФІЛІЯ КС «МІЛОВЕ-КРЕДИТ»  

Луганська обл., смт.Марківка, вул.Леніна 5А, тел.(06464)92703

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІЇ 
РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ
Пропозиції Національного банку до проекту Концепції реформування та розвитку національної системи кредитної 
кооперації викликали багато запитань у засобів масової інформації, державних органів і самих учасників ринку. 

Відповідей було чимало, дуже хотілось би зупинитися на головних.

Насамперед, хочу відзначити, 
що зараз триває обговорення 

проекту Концепції і пропозиції Нац-
банку висловлені саме в процесі обго-
ворення, а не є остаточним рішенням.

Дуже сподіваємося, що 
профільний регулятор, який до-
бре знає нашу специфіку, вийде з 
іншими пропозиціями й допомо-
же нам відстояти наші професійні 
інтереси, бо якщо пропозиції Нацбан-
ку реалізувати, то кредитні спілки пе-
рестануть існувати як вид фінансової 
установи.

Сьогодні кредитна кооперація в 
Україні об’єднує 1 млн 62 тисячі гро-
мадян. У 2011 р. 48 тисяч громадян 
довірили свої кошти українським кре-
дитним спілкам, а 249,3 тисячі громадян 
мають діючі кредитні договори. Кредит-
ний портфель складає 565 млн грн.

Проблеми ринку
Третій рік кредитні спілки 

працюють в умовах фінансової 
нестабільності. Не відбуваються зміни 
в законодавстві, яке до сьогодні так і 
залишається застарілим і недоскона-
лим. Платоспроможність українців 
не зростає, а довіра до фінансових 
інститутів знижується. Оскільки за 
останні два роки з Державного реєстру 
фінансових установ виключили 150 
кредитних спілок, істотно скоротили-
ся активи, зменшилися кредитні про-
грами, відбувся певний відтік внесків. 
Кількість членів кредитних спілок 
скоротилась майже втроє (-32,3 %).

Не спростилися й ліцензійні про-
цедури, які залишаються одним 
з найболючіших питань у нашій 
діяльності. Ліцензії так і не стали без-
строковими, не поставлена крапка в 
розмірі плати за ліцензію, хоча котрий 
рік поспіль ринок говорить про те, що 
ліцензійні процедури повинні бути 
простими й зрозумілими, а основну 
увагу в процесі ліцензування потрібно 
зосередити на оцінці існуючих 
у діяльності кредитних спілок 
фінансових та операційних ризиків, а 
не на формальних аспектах.

До чого призведе прийняття 
Концепції реформування 
й розвитку національної 

системи кредитної кооперації?
Сподіваюся, що та Концепція, яка 

буде прийнята в остаточній редакції, 
— а поки (ще раз підкреслю) триває 
обговорення проекту й висловлен-
ня пропозицій — призведе саме до 
реформування й розвитку системи 
кредитної кооперації, а не до згортан-
ня діяльності кредитних спілок.

Кредитні спілки по суті своїй 
соціальні й їхній відхід з ринку, на-
самперед, залишить без уваги та 
фінансової підтримки незахищені 
верстви пересічного населення, 
фермерів, кооператорів, пенсіонерів, 
будуть втрачені робочі місця, а отри-
мати кредит на лікування, навчання 
або весілля стане великою проблемою.

Чи є інші, ніж запропоновані 
Нацбанком, шляхи вирішення 

даних проблем?  
Так. ВАКС запропонувала Ди-

рективи з ключових питань ре-
формування національної системи 

кредитної кооперації. У Директивах 
по стратегічно важливих питаннях 
нашої подальшої діяльності висловле-
но наше бачення й наші пропозиції. 
Серед основних: обмежити діяльність 
кредитних спілок адміністративно-
територіальними одиницями, впро-
вадити систему саморегулювання як 
додатковий самоконтроль на ринку, 
ввести обов’язковість членства спілок 
у професійних об’єднаннях.

Що стосується найбільш гострої 
сьогоднішньої нашої проблеми — 
вкладників неплатоспроможних 
кредитних спілок, то ми вважаємо, 
компенсація у вигляді разової випла-
ти їх вкладникам за рахунок цільових 
бюджетних фондів під контролем ре-
гулятора вирішила б цю проблему.

Ми ж зі своєї сторони — а ВАКС 
дійсно представляє професійну, здо-
рову частину ринку — готові взяти на 
себе додаткові зобов’язання й готові 
до більш ретельного контролю нашої 
діяльності. Не можу не відзначити, 
що в своїх рядах ВАКС, не маючи ста-
тусу СРО, вже почала вводити певні 
професійні стандарти, внутрішній 
фінансовий контроль і аналіз.

Що стосується права 
кредитних спілок 

на залучення внесків (вкладів) 
на депозитні рахунки

Пропозиція заборонити кредитним 
спілкам залучати гроші на депозитні 
рахунки викликає багато запитань. А 
що, якийсь банк візьме 500 грн на де-
позит від старенької бабусі? Чи може 
буде виплачувати по 50 грн процентів 
по внеску? Не вірю! Касове обслугову-
вання коштуватиме дорожче.

Кредитні спілки можуть не залуча-
ти депозити і працювати на так зва-
них «своїх» грошах — пайових вне-
сках, але цих грошей замало. І хочу 
запитати: а чи всі знають, як радіють 
малозабезпечені люди, отримуючи 
відсотки по своїм крихітним заощад-
женням? Торік ми проводили акцію 
«Дамо позитив!». Листи, написані 
на адресу кредитних спілок, їхня 

кількість здивувала не тільки держав-
них службовців, яким були передані 
копії цих листів, — вони здивували 
самі спілки! Скільки теплих, добрих 
слів подяки було в цих листах!

А якщо говорити сухою мовою цифр, 
то заборона приймати гроші на депозит 
призведе до скорочення обсягів креди-
тування й зменшення кількості членів.

Ми вважаємо, що в спеціальному 
законодавстві можна передбачити чітке 
розмежування режимів регулювання й 
нагляду за кредитними спілками, які за-
лучають депозити, і за тими, хто не має 
ризиків по такого роду зобов’язанням. 
Для першої категорії кредитних спілок 
варто здійснювати повноцінний 
пруденційний нагляд, повинні бути 
законодавчо встановлені вимоги 
обов’язкової участі в системі гарантуван-
ня внесків, членства в профоб’єднаннях, 

а надалі — у СРО. Для другої категорії 
може здійснюватися загальний нагляд з 
чітким дотриманням правил поведінки 
на ринку.

Підсумовуючи, хочеться сказати таке: 
якщо українській кредитній спілці без 
врахування її специфіки, її соціальної 
спрямованості, заборонити залучати 
гроші на депозити й перетворитися в ко-
оперативний банк, то сама природа, суть 
кредитної спілки буде загублена. А тисячі 
звичайних громадян, які багато років 
користувалися послугами кредитних 
спілок (відзначу — не фінансових бізнес 
структур, що називали себе «кредитни-
ми спілками», а послугами тих, хто про-
зоро і професійно працює), кому вони 
висловлять свою подяку? Не віриться, 
що банкам цікаві ці користувачі, та й 20 
років роботи на ринку кредитних спілок 
довели — на цю нішу ніхто інший не 
претендує: роботи багато, а доходу мало.

А ті, хто знайдуть 120 млн гривень 
для свого перетворення в кооператив-
ний банк, вже не будуть кредитувати 
малозабезпечене населення та варити 
в ранці каву члену, котрий прийшов до 
відкриття спілки. Хочеться вірити, що 
спільними зусиллями, за допомогою на-
шого профільного регулятора, який знає 
тонкощі й специфіку діяльності кредит-
них спілок, нам вдасться відстояти свої 
інтереси й своє місце на ринку.

Адже в 30-х роках минулого сторіччя 
кредитну кооперацію вже знищува-
ли, а в 90-х знову відроджували. Чи 
потрібно повторювати чиїсь помилки?

11 жовтня цього року кредитні 
спілки-члени ВАКС презентують 
себе й публічно відзвітують про 
свою діяльність (слідкуйте за онов-
ленням інформації на сайті ВАКС 
http://vaks.org.ua).

Дуже сподіваємося, що представни-
ки державних органів, які вирішують 
нашу подальшу долю, приймуть запро-
шення й візьмуть участь у цьому заході.

Президент ВАКС 
Вікторія Волковська

25.09.2012

•• пенсіонерам,  пенсіонерам, 
• працюючим, що отримують мінімальну заробітну платню • працюючим, що отримують мінімальну заробітну платню 
проводяться сезонні знижки відсоткових ставок на: проводяться сезонні знижки відсоткових ставок на: 
• ведення фермерських господарств,• ведення фермерських господарств,
• ведення особистих господарств,• ведення особистих господарств,
• ведення тепличних господарств,• ведення тепличних господарств,
• розведення бджіл. • розведення бджіл. 

КІЛЬКІСТЬ ЧЛЕНІВ – 4555. АКТИВИ – 4 796 200,14 ГРН.КІЛЬКІСТЬ ЧЛЕНІВ – 4555. АКТИВИ – 4 796 200,14 ГРН.
КРЕДИТИ, НАДАНІ ЧЛЕНАМ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ – 4 395 692,42 ГРН.КРЕДИТИ, НАДАНІ ЧЛЕНАМ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ – 4 395 692,42 ГРН.

                                                                         (ДАНІ СТАНОМ НА 30.06.2012Р.)                                                                         (ДАНІ СТАНОМ НА 30.06.2012Р.)
В КС “Фермер” постійно надаються пільгові кредити В КС “Фермер” постійно надаються пільгові кредити 

К Р Е Д И Т Н А  С П І Л К А  “ Ф Е Р М Е Р ”
м.Старобільськ, вулиця Комунарів, 42/3

тел.(06461) 2-45-64, факс (06461) 2-25-97, моб.099-3509223
в і д д і л е н н я  № 1  К С  “ Ф е р м е р ” : 
смт.Біловодськ, вул.Шевченко, 1, тел.(266) 9-12-85
в і д д і л е н н я  № 2  К С  “ Ф е р м е р ” :

смт.Білокуракине, вул.Чапаєва, 66 оф. 301 тел.(262)2-13-22, моб.099-0598701



ЗА МАХІНАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕЮ
ЛУГАНСЬКИЙ СУД ПОЗБАВИВ ВОЛІ 

ЧОТИРЬОХ ПОСАДОВЦIВ
Артемівський районний суд Луганська розглянув кримінальну 
справу за обвинуваченням чотирьох колишніх посадових осіб у 

здійсненні майнових і посадових злочинів.

На лаві підсудних опинилися 
колишній начальник район-

ного відділу земельних ресурсів Голов-
ного управління земельних ресурсів 
України в Луганській області, керівник 
однієї із селищних рад, землеупоряд-
ник цієї ж ради, а також колишній 
начальник райвідділу держреєстрації 
Луганської філії ДП "Центр державно-
го земельного кадастру України".

На великій території на північ від 
Луганська на поверхню виходять багаті 
родовища каменю "дикуна", що широ-
ко використовується в будівництві. 
Кілька років тому один підприємець 
вирішив задешево приватизувати ці 
землі через особисті зв'язки в місцевих 
органах влади.

Посадові особи, відповідальні за ви-
дачу й реєстрацію земельних наділів, 
зібрали паспорти 53 місцевих жителів, 
підготували й винесли на розгляд сесії 
селищної ради рішення про виділення 
у власність цим громадянам земель-
них ділянок для ведення особисто-
го сільського господарства. Потім на 
підставі договорів купівлі-продажу до-
кументально переоформили державні 
акти про право власності на землю на 
ім'я підприємця. Загальна площа 53 
ділянок склала близько 106 гектарів.

Аферу викрили співробітники СБУ. 
З ініціативи Служби безпеки фахівці 
контрольно-ревізійного відділу Держ-
комзему провели перевірку дотримання 
законності при виділенні цих земельних 

ділянок. В результаті були встановлені 
грубі порушення земельного законодав-
ства. Практично в половині випадків 
місцеві жителі навіть не писали заяв про 
приватизацію землі. Рішення про на-
дання їм земельних ділянок і подальший 
продаж приймалося без участі цих гро-
мадян. Чиновники скористалися юри-
дичною необізнаністю селян. 

Відповідно до акту відомчого КРО 
Держкомзему в Луганській області, 
вартість земельних ділянок, незакон-
но переданих у приватну власність на 
безоплатній основі, склала 230 тис. 
грн. А ринкова вартість цих земель 
становить 4 млн грн.

Суд визнав трьох посадових осіб 
винними в заволодінні чужим майном 
шляхом зловживання службовим стано-
вищем в особливо великих розмірах, що 
спричинило тяжкі наслідки, а четверто-
го – у зловживанні службовим станови-
щем, що заподіяло тяжкі наслідки.

Лише один із обвинувачуваних 
(землеупорядник) засуджений до по-
збавлення волі з випробним терміном. 
Інші троє колишніх чиновників 
засуджені до ув’язнення терміном від 
двох до трьох років з позбавленням 
права протягом певного часу займати 
керівні й розпорядницькі посади й з 
конфіскацією 1/3 частини майна. 

Наразі вирок набув чинності. Орга-
нами прокуратури проводяться заходи 
щодо повернення земельних ділянок у 
власність територіальної громади.

КИЇВСЬКИЙ СУД ПОВЕРНУВ 
ЛУГАНСЬКУ ШАХТУ «БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ» 

У ДЕРЖАВНУ ВЛАСНІСТЬ

Київський господарський суд ми-
нулого тижня прийняв рішення 

про зміну форми власності ТОВ «Шах-
та «Белореченская» у державне вугле-
видобувне підприємство. Того ж тижня 
Київський апеляційний господарський 
суд підтвердив це рішення.

Рішенням судів шахта стала держав-
ним підприємством, а наказом міністра 
енергетики й вугільної промисловості 
Юрія Бойко було призначено її нового 
директора – Володимира Ровенського.

Керуючись постановою суду, 3 верес-
ня на шахту прибули фахівці Державної 
виконавчої служби разом із представ-

никами міністерства енергетики й 
вугільної промисловості, щоб обгово-
рити із трудовим колективом подальші 
перспективи розвитку. Але вони не змог-
ли потрапити на територію, оскільки всі 
входи були заблоковані співробітниками 
приватної охоронної фірми. У зв’язку 
із цим матеріали про подію на шахті 
передані в прокуратуру області.

Представник шахти повідомив, що, 
на його думку, зміна форми власності 
пов’язана з рішенням президента шахти 
Ігоря Мартиненкова балотуватися канди-
датом у депутати ВР по виборчому округу 
№104 (Артемівський р-н Луганська).

    « К А П І Т А Л » 
 Кредитна спілкаКредитна спілка

Контактний телефон голови  правління 
Тертичної  Людмили Миколаївни (06454) 99 - 3 – 23

Запрошуємо до співпраці жителів села Новомикільське!
В нашій кредитній спілці можна отримати кредит до 30 000 гривень. 
Умови кредиту набагато м’якші, ніж в будь-якій іншій фінансовій 

організації.
Сплата за фінансові операції    не утримується.
Спрощена  процедура оформлення документів.
Чутке та  уважне   відношення до  клієнтів.
Об’єднує 346 членів. 
Співпрацює з  18 Кредитними спілками (КС) Луганської області, 

а також більш ніж з  10 Кредитними спілками (КС) Донецької 
області, готовими надати  нам допомогу й підтримку.

член Асоціації кредитних спілок Луганщини з 23.01.2008р
член Всеукраїнскої асоціації кредитних  спілок з 11.11.2012р
має     вебсторінку  - kapital.blokspilok.org.ua
електронна пошта:  kapital1972@mail.ru

Цікаві книги передала обласному 
дитячому будинку №1 луган-

чанка Олександра Федорівна Слизська 
спільно з прес-службою Луганського 
міського управління міліції.

Тепер вихованці дитячого будинку 
познайомляться із творчістю Салтикова-
Щедріна, Агати Крісті, Антона Чехо-
ва, Роберта Стівенсона і Даніеля Дефо. 
Бібліотеку дитячого будинку також 
поповнили твори Миколи Носова і 
Олександра Бєляєва, поезія Олексан-

ВИХОВАНЦІ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ 
ОТРИМАЛИ 

В ПОДАРУНОК КНИГИ

дра Пушкіна і Михайла Лермонтова, 
казки народів світу і книги військово-
патріотичного спрямування.

Хотілося б, аби цей приклад 
наслідували й інші наші земляки.

Інформація отримана на сайті 
lugmia.gov.ua

У середині вересня ввечері жінка 
виїхала заробити копійчину 

одна. Вона побачила самотнього 
хлопця, який голосував на узбіччі. 
Автомобільні дверцята відчинилися, 
і до салону ввалився нетверезий здо-
ровань. Він поцікавився вартістю 
проїзду до заводу «Каре», але потім 
назвав, як кінцеву зупинку, зовсім 
іншу адресу. Коли машина зупинила-
ся, молодик почав вимагати ключі від 
автівки. Жінці не залишалося нічого 
іншого, окрім як поступитися п'яному 
пасажирові. Потім незнайомець спро-
бував зґвалтувати її. Шокованій жінці 
вдалося вивернутися і вискочити з 
машини. Через секунду пасажир опи-
нився поруч і схопив її за шию. На 
вулиці було темно, а назустріч їхала 
машина. Лиходій наказав жінці, 
щоб вона навіть не намагалась кли-
кати на допомогу. Чоловік затягнув 
жертву назад до її власної машини та 
знову спробував зґвалтувати. Моло-
да тендітна жінка, зібравши останні 
сили, вирвалася із чіпких рук зловмис-
ника й побігла. У кишені куртки лежав 
мобільний телефон. Зупинившись, 

У ЛУГАНСЬКУ ЗАТРИМАНО ЗЛОВМИСНИКА, 
ЯКИЙ НАМАГАВСЯ ЗҐВАЛТУВАТИ ЖІНКУ
В родині 35-річної луганчанки їхній з чоловіком «жигульонок» був 

годувальником – подружжя підвозило пасажирів, 
що помітно поповнювало сімейний бюджет. 

вона набрала 102. Працівники міського 
відділення-2 Жовтневого райвідділу 
міліції відреагували миттєво. Жінка 
описала свого кривдника, який тим 
часом намагався завести чужий поки-
нутий автомобіль. Але в нього нічого 
не вийшло, і він направився на зупин-
ку, очікувати маршрутне таксі…

Зловмисника затримали того ж 
вечора, коли він виходив з «Газелі». 
Професійно спрацювали заступник на-
чальника МВМ-2 Жовтневого райвідділу 
міліції Олександр Оболонков і дільничні 
інспектори міліції цього підрозділу 
Олег Баранов і Артем Бондар. 32-річний 
підозрюваний родом з Антрацита, але в 
Луганську живе вже півтора роки. Раніше 
він притягувався до кримінальної 
відповідальності за скоєння крадіжок і 
грабежів, за що відсидів строк у в'язниці. 
Але чоловік на роботу влаштовуватися 
не поспішав, повернувся до розгульного 
способу життя. У відношенні затримано
го порушена кримінальна справа за 
статтею 152 через статтю 15 «Замах на 
зґвалтування» Кримінального кодексу 
України.

Ольга Радкевич, lugmia.gov.ua 

Условия кредитования
Срок кредита: - до двух лет
Сума кредита: - в зависимости от вашего дохода
Процентная справка: - зависит от суммы кредита
Депозитные программы
 Срок депозита зависит только от ВАС!

«КРАСНОДОН»
Луганская область, г. Краснодон, квартал Советский 1, оф.38

Кредитный союз 

НОВИНИ ЛУГАНЩИНИ 3КРЕДИТ ДАЙДЖЕСТ



 «ДОБРОБУТ» КОЖНОМУ ПОРЯДНОМУ ПАЙОВИКУ!
Наш бюлетень виходить під прапором Асоціації кредитних спілок Луганщини, тому у першому номері 

ми вирішили познайомити читача з головою Асоціації. У інтерв’ю ми навмисне вели розмову не про 
Асоціацію взагалі, а про кредитну спілку «Добробут», яку Лариса Литвинюк очолює. 

На щастя, Лариса Леонідівна легко погодилась поспілкуватись з нами.

– Лариса Леонідівна, коли саме 
Вам на думку спало створити кре-
дитну спілку?

Взагалі, ця ідея з’явилась не в мене, 
а в осередку партії «Рух». На той час 
мій чоловік був у лавах цієї партії. Саме 
«рухівці» на своїх зборах висловили цю 
пропозицію, а ми підтримали її. Окрім 
технічної освіти я маю ще бухгалтерсь-
ку, і мені запропонували посаду бухгал-
тера. Слід зазначити, що тоді ніхто ще 
добре не розумів, що являє собою кре-
дитна спілка, тому мене у якості бухгал-
тера запросили про всяк випадок. Мало 
хто вірив у те, що спілка насправді буде 
функціонувати, було багато проявів 
скепсису з усіх боків. 

У 2000-му році мені запропону-
вали відвідати Одесу – тоді якраз 
закінчувалась друга хвиля канадської 
програми з розвитку кредитного руху, 
і наприкінці вони вирішили зібрати 
всі діючі спілки та тих, хто найближ-
чим часом пройде реєстрацію. Я по-
годилась і пробула там вісім днів, 
зустрічалась із представниками інших 
кредитних спілок, що вже мали ве-
ликий досвід роботи та навчались у 
Канаді. Пам’ятаю, що мене все це дуже 
зацікавило, бо у 2000-му на Луганщині 
банки взагалі майже не кредитували 
людей, а у тих майже не було готівки…

– Мабуть, спочатку й Ви не дуже 
вірили в успіх? 

Ідея надати людям можливість 
придбати що-небудь хоча б в кредит 
мені дуже сподобалась. Пройшов май-
же рік, поки ми зареєструвались, на-

лагодили документообіг, привели в 
законодавче русло (маються на увазі 
реєстраційні дії та бухгалтерія). І у 
2001-му членам нашої спілки ми ви-
дали три перших кредити – по 100 
гривень! А сьогодні в нашому активі 
– 4,5 млн. В нас найменші процен-
ти в області, і ми намагаємось не 
підвищувати ставки. По депозитах 
така ж ситуація – проценти найвищі. 

Безперечно, перший час довелось 
напрацьовувати капітал, майже без 
віддачі, за копійки, але ми пережи-
ли цей важкий період. Так згодом ми 
придбали офіс, все необхідне устат-
кування. Працівники нашої спілки 
– це ретельно підібраний персонал, 
психологічно підготовлений та з 
профільною освітою. Особливість 
нашої кредитної спілки в тому, що з 
вулиці, абихто, до нас не потрапить. 

В листопаді нам виповнюється 12 
років, і членами нашої спілки наразі 
є вже близько чотирьох тисяч людей. 
Ми жодного разу не займалися само-
рекламою – чутки та «сарафанне радіо» 
працюють на нас не гірше будь-якого 
рекламного менеджера. Ми дуже се-
рйозно ставимося до тих, хто бажає 
вступити до нашої спілки. Саме тому 
заборгованостей по кредитам в нас май-
же немає. Дисципліна у нас цінується 
понад усе. Кожен знає: взяв гроші – 
маєш повернути, і не тоді, коли хочеть-
ся, а коли потрібно. Якщо хтось систе-
матично порушує свої зобов’язання, то 
на загальних зборах ми виключаємо їх 
з членів нашої спілки. За всі роки праці 

ми виключили зі спілки близько 500 
людей, не більше. 

– Які верстви населення користу-
ються послугами вашої кредитної 
спілки?

До кризи 2008-го ми обслуговували 
всіх – серед членів спілки були робітники, 
шахтарі, приватні підприємці, пен-
сіонери, працівники бюджетної сфе-
ри. Криза ясно показала, що насампе-
ред підприємці – найнезахищеніша 
категорія людей. Тільки на 2008-ий 
припало близько 30 справ по повернен-
ню грошей. Так, ми повернули гроші, 
але це був гіркий досвід. Саме тому за-
раз ми маємо справу з працівниками 
бюджетної сфери та робітниками фа-
брик і заводів, що добре зарекомендува-
ли себе на промисловому ринку, а також 
активно співпрацюємо із товариствами 
з обмеженою відповідальністю, які ма-
ють добру репутацію. З малим бізнесом 
ми не працюємо. 

– Чи будуть якісь позитивні зміни 
у відношенні до підприємців?

Чесно кажучи, з тими, хто зміг утри-
матись на поверхні під час кризи, ми 
продовжуємо співпрацювати. І, зви-
чайно, займаємось моніторингом рин-
ку – необхідно володіти ситуацією. Але 
поки що не видно різкого покращення. 
Стаханівський вагонобудівний завод пiд 
час кризи скоротив майже 6 тисяч людей, 
шахти закриваються, і все це не дуже до-
бре впливає на кредитний клімат в на-
шому місті. Але, все ж таки, стабілізація 
відчувається, хоча вона й дуже повільна. 

– Які фінансові продукти ви 
пропонуєте своїм клієнтам?

Кредит – він і в Африці кредит! 
Як би його не назвали, це гроші, які 
видані на певний термін під певні про-
центи з певною схемою погашення. 
Саме тому ми не намагаємось задури-
ти голову людям великою кількістю 
одноманітних послуг. У нас є тільки 
звичайні та акційні кредити. Акції ми 
проводимо тричі на рік, і проценти по 
таким кредитам на третину нижчі. От 
і все – дуже просто. З депозитами теж 
все просто і прозоро – термінові та «до 
запитання». Все це – для зручності. 

– Якщо я захочу вступити в кре-
дитну спілку, які документи необхідно 
надати та які вимоги будуть до мене?

По-перше, нас буде цікавити ваш по-
ручитель або хоча б рекомендаційна осо-
ба. Якщо поручитель є, в нього добра кре-
дитна історія – йдемо далі. Ви працюєте? 
Тоді потрібні ксерокопія трудової книж-
ки, завіреної у відділі кадрів, довідка про 
доходи за останні півроку, паспорт та 
ідентифікаційний код. Від вашого пору-
чителя також необхідні всі ці документи, 
крім ксерокопії трудової книжки. Якщо 
ж до нас прийшов пенсіонер, то потрібна 

довідка з Пенсійного фонду, паспорт і код. 
– Чи існує в «Добробуті» стати-

стика щодо цілей кредитування?
Близько 70% – споживче кредитуван-

ня, 20% – будівництво і ремонт і 10% за-
ймають лікування, освіта і відпочинок. 
Якщо ж хтось хоче придбати автомобіль, 
то йому доведеться звернутися до банку. 
Це не наша спеціалізація.

– На що потрібно звертати увагу 
при виборі фінансової установи? Що Ви 
можете порадити нашим читачам?

Перш за все, потрібно з’ясувати 
легітимність цієї установи. Завжди 
перевіряйте їх документи. По-друге, 
звертайте увагу на офіс – зараз легко 
натрапити на фірму-одноденку, і по їх 
зовнішньому вигляду можна це побачи-
ти. Головне – уважно читайте всі доку-
менти, які підписуєте. 

– Ваша кредитна спілка – міська. 
Чи існують якісь значні розбіжності 
в роботі міських та сільських кредит-
них спілок?

Звичайно, в першу чергу наша кре-
дитна спілка відрізняється від сільської 
відсутністю кредитів для фермерських 
господарств. Сільським спілкам важче 
в тому сенсі, що їм потрібно виїжджати 
на місця і самостійно давати оцінку 
платоспроможності клієнта. Ми, в свою 
чергу, постійно відслідковуємо сектор 
промислових підприємств. На мою дум-
ку, це набагато простіше.

– Які ключові моменти, що сто-
суються розвитку «Добробуту», Ви 
можете згадати?

У 2001-му році ми вступили в Лігу 
кредитних спілок Луганщини. На той 
час там було всього 10 спілок. Тоді кре-
дитно-кооперативний рух був у зародку 
– ніхто не опікувався нами, не було дже-
рел інформації, допомоги. Вступ до Ліги 
дозволив нам обмінюватися досвідом, 
вчитись один у одного. 

Потім був 2005-й, коли ми виросли 
в Асоціацію. Законодавство поступово 
змінювалось. Згодом – вступ до ВАКС 
(Всеукраїнська асоціація кредитних 
спілок). Стало набагато легше працюва-
ти – проблеми вирішуються кількома 
телефонними розмовами. Останній 
з таких моментів – це вступ до УОКС 
(Українська об’єднана кредитна спілка). 
На сьогодні дуже легко стало вирішувати 
проблему надлишкової ліквідності. Нас 
в «Добробуті» дуже радує фінансова 
стабільність, пов’язана з членством в та-
ких організаціях. 

Що ж, побажаємо успіху «Добробуту» 
та його керівникові. Будемо сподіватись, 
що «Добробут» завжди буде у достат-
ку, а кредитно-кооперативний рух на 
Луганщині рухатиметься в своєму роз-
витку тільки вперед. 

Костянтин ТАБАКАЄВ
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Як, коли і звідки на Україні взялися кредитні товариства? Напевно, багато хто думає,
що щось подібне - справа наших днів, але це невірно. Історія українського

кредитно-кооперативного руху налічує більше 150 років!
ХрещатикНа початку українського ко-

оперативного руху виник-
ли кредитні товариства. Особливо 
почастішали спроби їх організації 
після селянської реформи 1861 р. 
Так, група ремісників Одеси в 1862 р. 
підготувала статут ощадно-позико-
вого товариства (подальша доля його 
невідома). У 1869 р. виникло ощадно-
позикове товариство у м. Гадячі на 
Полтавщині, до складу якого входило 
28 міщан-ремісників і купців. Това-
риство видавало позики за порукою, 
але кожен його член міг поручитися 
лише за 10 крб. Середній обсяг пози-
ки в перші роки діяльності товари-
ства склав 27 руб. У 1871 р. виникли 
Вереміївське на Єкатеринославське, 
Обознівське і Петрівське на Херсон-
щині ощадно-позикові товариства. 
Два перших проіснували недовго, а 
останні діяли до 1917 р.

Активну діяльність розгорнуло 
ощадно-позикове товариство в Со-
киринцях Прилуцького повіту на 
Полтавщині, засноване в 1871 р. дво-
рянином ліберальних поглядів, відо-
мим громадсько-культурним діячем, 
піонером української кредитної коо-
перації Г. Ґалаґаном. Керуючими орга-
нами товариства були загальні збори 
його членів, наглядова рада, управа і 
"попечитель" (опікун-куратор), яким 
за статутом вважався сам Г. Ґалаґан; 
він же був і головою наглядової ради. 
Статут надавав піклувальнику право 
систематично перевіряти касу това-
риства, вимагати від управи необхідні 
дані і стежити за тим, щоб управа 
дотримувалася усіх вимог статуту. 
Членський пай як на той час був дуже 
високий, але його можна було вноси-
ти частинами. Крім того, члени това-
риства сплачували вступні внески по 
1 крб. Позики видавали на підставі 
особистої довіри в сумі до 25 крб кож-
ному під 9-10% річних. Великі суми 
– по боргових зобов'язаннях і чиєїсь 
поруки або під заставу рухомого та не-
рухомого майна, та й те, не більше 100 
крб. Переваги в отриманні позик мав 
той, хто вимагав меншу суму і раніше 
став членом товариства. Тільки за 1873 
р. було видано позик на суму 9810 крб. 
108 членам суспільства строком від 3 
до 9 міс. В наступні роки Сокиринське 
ощадно-позикове товариство досягло 
нових успіхів. Г. Ґалаґан виклопотав 
для нього у державному банку позику, 
яка поступово збільшувалась і в 1892 р. 
перевищувала 60 тис. руб. У тому році 
було видано позик на суму 127 тис. руб., 
а власний пайовий капітал товариства 
зріс до 43 тис. руб.

Значний розвиток отримали 

кредитні товариства в районах госпо-
дарств фермерсько-хутірського типу. 
Зокрема, в Таврійській губернії за 5 
років (1873-1878) для сільського насе-
лення було створено заощадно-позико-
вих товариств з капіталом 65 тис. крб. 
Кредитами цих товариств користува-
лися не лише сільська верхівка, але й 
незаможні селяни. У їх діяльності бра-
ли активну участь священики, вчителі, 
лікарі, окремі представники волосної 
адміністрації, земські агрономи, стати-
стики. В кооперативну діяльність по-
ступово втягувалися і свідомі селяни.

Однак кредитно-кооперативний рух 
занепав майже на 20 років. Однією 
з причин цього було те, що до сере-
дини 90-х років XIX ст. в Російській 
імперії не було закону, який би нор-
мував організацію і діяльность кре-
дитних кооперативів. Лише в 1895р. 
царський уряд з ініціативи Санкт-
Петербурзького відділу Московсько-
го комітету допомоги ощадно-пози-
ковим та промисловим товариствам 
видав закон про організацію коопе-
ративного кредиту – «Положення про 
установи малого кредиту». Цей до-
кумент передбачав введення поряд з 
існуючими ощадно-позиковими то-
вариствами організацій малого кре-
диту. Це були кредитні кооперативи 
типу Райффайзена. Їх засновували 
не на паях, як це мало місце в ощад-
но-позиковому товаристві. Основний 
капітал кредитних товариств станови-
ли позичені чи пожертвувані суми. Ці 
товариства отримували на основний 
капітал позику з державного банка 
під солідну відповідальність їх членів 
(ощадно-позикові товариства не мали 
права на таку позику). Тому кредитні 
товариства контролював державний 
банк. Займи в кредитних товариствах 
були довгострокові, їх видавали лише 
на виробничі потреби. Ці товариства 
могли вести посередницькі операції.

Закон 1895 р. передбачав деякі по-
легшення і для ощадно-позикових 
товариств. Вони мали право вида-
вати довгострокові позики за пору-
кою і під заставу рухомого і нерухо-
мого майна. Детальніше визначалась 
роль кваліфікації кураторів. Права 
попечителів надавались і земствам, якщо 
вони кредитували ощадно-позикові 
товариства. Тому земства одержували 
право контролю і ревізії діяльності цих 
товариств. Для обох типів кредитних 
кооперативів були видані нові статути.

Вперше в Україні та усій монархії 

Романових кредитне товариство виник-
ло в селі Іванківці Прилуцького повіту 
Полтавської області у 1895 р. Такі коо-
перативи завдяки значним займам дер-
жавного банку швидко засновували й в 
інших населених пунктах України. Ста-
ном на 1 січня 1914 р. в країні вже діяло 
2181 кредитне і 911 ощадно-позикових 
товариств. Вони об'єднували і обслуго-
вували більше 1,7 млн членів, мали ос-
новного капіталу 19701705 крб., зібрали 
членських внесків 69334166 крб., видали 
позик на суму 117 500 000 золотих крб. 
Це склало більше 19,3% з 14 500 кредит-
них кооперативів Російської імперії. Для 
керівництва їх роботою в 1904 р. був 
створений урядовий орган Управління 
для справ малого кредиту як департа-
мент міністерства фінансів. На місцях 
діяли відповідні губернські управління. 
Хоча українські кредитні союзи роз-
вивалися в системі загальноросійської 
кооперації, багато з них, особливо в 
сільській місцевості, стали центрами 
громадської самодіяльності, формуван-
ня національної свідомості їх членів.

Чим більше розгортався україн ський 
кооперативний рух, тим гостріше ста-
вала потреба в об'єднанні розрізнених 
товариств з метою координації та 
поліпшення їхньої діяльності. Однак та-
кому об'єднанню української кооперації 
створювали різні перешкоди як царсь-
кий уряд, так і центральні імперські 
кооперативні установи. Але завдя-
ки допомозі російського кооператора 
А. Беретті,  який керував IX відділом 
інспекції державного банку, в 1901 р. ви-
ник перший на українських землях Союз 
кредитних кооперативів у м. Бердянську 
Таврічеської губернії. У 1903 р. виник 
другий такий союз у Мелітополі. Ці сою-
зи були лише організаційно-ревізійними 
надбудовами без права вести банківські 
операції. Однак це вже був крок впе-
ред, адже вони надавали практичну 
допомогу низовим, об’єднаним в них, 
кооперативам. Досягнення бердянсько-
го та мелітопольського союзів кредит-
них кооперативів заохочували інших 
українських кооператорів.

У 1899р. з ініціативи молодого ко-
оператора X. Барановського в Вінниці 
відбулася нарада представників чоти-
рьох кредитних товариств із Вінниці, с. 
Дзенгелівки що на Уманщині, Києва та 
Житомира, яке вирішило поставити пи-
тання перед владними структурами про 
заснування Союзу Південно-Західного 
краю. Він повинен був об'єднати кредитні 
кооперативи Київської, Волинської та 

Подільської губерній. Тільки в 1907 р. 
влада дозволила діяльність такого союзу, 
але не в Києві, а в с. Дзенгелівці, і до того 
ж без права на банківські операції. Од-
нак через 4 роки вдалося перевести його 
на новий статут з правом банківської 
діяльності під назвою Київський кре-
дитний банк – Союзбанк. Тоді ж місцем 
його перебування став Київ. Союз-
банк очолював X. Барановський, чле-
нами правління були В. Мельников і 
П. Доманицький.

Союзбанк швидко став важли-
вим організаційним і фінансовим 
центром не тільки Київщини, а й 
усієї Наддніпрянської України. Крім 
банківських, він почав здійснювати 
торгово-посередницькі операції, орга-
нізовувати промислові підприємства, 
проводив видавничу діяльність, скликав 
кооперативні наради. З 1913 р. видавав 
свій двомовний журнал "Мурашник-
Компанія". З посередницьких операцій 
Союзбанка найбільшими були закупівля 
за кордоном сільськогосподарських ма-
шин і знарядь праці, доставка буряків 
до сахарозаводів і хліба для військового 
інтендантства. За своїм фінансовими 
оборотами до першої світової війни він 
перевищував усі обласні кредитні союзи 
Російської імперії. Операції по вкладах 
Союзбанка в 1913 р. склали 1131473 крб, 
позики кредитним товариствам – 947 
956 руб. Приклад київського Союзбан-
ка поширився на Харківський, Одесь-
кий, Єкатеринославський і Подільський 
обласні кооперативні союзи.

Західні земліЗахідні землі
Кредитна кооперація була ти-

повою для західної кооперації в ав-
стро-угорський період, оскільки кре-
дит був дуже важливою і легкою до 
оволодіння кооперативами стороною 
економічного життя. Попит населен-
ня, зокрема селянства, яке намагало-
ся знайти порятунок від розвинено-
го лихварства, на кредити зріс, а це 
спричинило підвищення процентів і 
збільшення вкладів широких верств 
на селення в кредитні спілки.

Зростання чисельності кредитних 
спілок зумовило створення в 1898 р. 
Крайового союзу кредитного (КСК) 
першого західно-українського коо-
перативного союзу, який об'єднав і 
підпорядкував собі значну частину 
українських кредитних кооперативів. 
Його організатором і багаторічним го-
ловою дирекції був провідний політик 
галицьких українців К. Левицький. З 
появою КСК, який поставив перед со-
бою мету створити і опікати нові коо-
перативи, пожвавився кооперативний 
рух. Щорічно до КСК приєднувалися 
нові кооперативи. Союз видавав для них 
статути, указівки, друковану продукцію, 
здійснювався контроль їх розвитку. У 
1913 р. КСК вже налічував 906 членів, 
у тому числі 427 кооперативів, 1110000 
крон власного майна, 1706119 крон на 
вкладах, 4264406 крон виданих займів, 
а загальний оборот досяг майже 106 млн 
крон. Серед членів КСК з року в рік зро-
стала кількість кредитних кооперативів. 
Якщо в 1899 р. їх було 17, то в 1912 p. - вже 
339. Всього на початку 1913 р. в Галичині 
налічувалось 1011 українських кредит-
них спілок.

(продовження  публікації 
в наступному номері)

ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК 
КРЕДИТНО-КООПЕРАТИВНОГО РУХУ УКРАЇНИ

Григорій ҐалаґанГригорій Ґалаґан
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ХТО РЯТУВАТИМЕ МАЛЕЧУ?
«- Тук-тук! – Хто там? –Це я, ювенальна юстиція!» Вона постукала в двері у ненастя, тому нам 

дуже важко роздивитися її справжнє обличчя. Яке воно – як у чарівної феї чи більше нагадує посмішку 
маніяка? Саме тому перед тим, як відчиняти, слід добре придивитися до гості.

ЕВОЛЮЦІЯ 
Діти – вони ж як дорослі: можуть кра-

сти, битися – загалом, творити все, що їм 
заманеться. В той же час всі прекрасно 
розуміють, що карати їх по-дорослому не 
можна, адже вони занадто мало прожи-
ли, щоб навчитися розумітися на зако-
нах і суспільних правилах. Тому спершу 
соціум дуже легко відбувся від пробле-
ми: переклав відповідальність за зло-
чини дітей на  батьків. Ті повинні були 
регулярно  шмагати своїх нащадків, 
щоб вони не накоїли лиха. І доки усіх це 
влаштовувало - все було нормально, але 
тут окремі представники роду людського 
почали розмірковувати про прекрасне. 

У 1948 році Генеральна Асамблея 
ООН приймає Загальну декларацію 
прав людини: "Ніхто не повинен 
піддаватися тортурам або жорсто-
ким, нелюдяним або принижуючим 
його гідність ставленню і покаранню". 
І ось настав довгоочікуваний розрив 
шаблону: чому тюремник, що дав по 
пиці маніякові-гвалтівникові, стає 
злочинцем в очах спілтьноти, а батько, 
який лупцює сина ременем за двійку в 
школі, – хороша людина? 

Все, до чого привчали батьків упро-
довж віків, раптом стало хибним. Більше 
того, це стало аморальним і навіть про-
тизаконним. Проблема полягає в інерції 
– суспільство придумало нові закони, а 
жити по них ще не звикло.

СУВОРА ДІЙСНІСТЬ
Все, що приходить до нас із захо-

ду, приходить із запізненням в декілька 
десятиліть. Але практично завжди ці 
новинки викликають у нас тільки неви-
правданий захват. Замість того, щоб до-
бре розібратися в питанні і подивитися, 
до чого приведе те або інше нововведен-
ня, наше суспільство і (найчастіше) наш 
уряд закочує рукави і починає старатися. 
А можна було б подивитися на сусідів.

У 2001 році П’єр Навес, генеральний 
інспектор у соціальних справах, і Бру-
но Катала, генеральний інспектор юри-
дичного відділу уряду Франції, у своїй 
доповіді показали, наскільки все непро-
сто. Згідно з їх дослідженням, колосаль-
на кількість дітей відібрано у батьків і 
передано в притулки і прийомні сім'ї. 

Судді і співробітники соціальних служб 
постійно порушують закон. Відсутній 
якісний контроль системи захисту 
дітей і сім'ї. Прокуратура не може ве-
сти спостереження за усіма справами, 
оскільки їх дуже багато, звідси - повна, 
безмежна влада соціальних працівників 
і суддів над долею малечі. Часто ди-
тину віднімають у батьків тільки за 
анонімним телефонним дзвінком.

У США теж сила силенна випадків, 
коли у батьків відбирають дітей. 
Приміром, Роберт Еверетт, мешканець 
Каліфорнії, в 2004 році привернув ува-
гу аноніма тим, що жартома вдарив по 
голові свого сина пластиковою тарілкою 
фрісбі. Через п'ятнадцять хвилин його 
заарештували прямо на пляжі. Суд 
відпустив Роберта під заставу, забо-
ронивши наближатися до своїх дітей 
ближче, ніж на 200 метрів. Тільки через 
рік йому вдалося відсудити своє право 
на сім'ю. Історію Наталії Захарової, яку 
судили за "придушуючу любов" до дочки, 
чув кожен. В Україні ювенальна юстиція 
тільки набирає оберти, але прецеденти 
вже є. Один з найгучніших - справа сім'ї 
Бугунових. У 2010 році соціальні служби 
забрали з сім'ї дитину, якій на той мо-
мент був всього місяць!

Сім'я священика Російської 
Православної Старообрядської Церк-
ви мешкає в селищі Микільське 
Кіровоградської області. Для багатьох 
ця родина була гідним прикладом для 
наслідування, а глава сімейства, отець 
Димитрій, виступав проти місцевого 
самогоноваріння, збиранням підписів 
вимагав заборони на продаж алкоголю 
в центральному сільському магазині. 
Також завдяки йому було обмежено час 
роботи місцевої дискотеки – до 22.00 
замість "до ранку". А ще сім'я Бугунових 
прийняла рішення народжувати вдома, 
а не в лікарні. Очевидно, це боляче вда-
рило по самолюбству місцевого педіатра. 
Взагалі усе це настільки комусь не сподо-
балося, що із священиком вирішили роз-
правитися найбільш жорстоко. 

9 квітня троє невідомих увірвались 
у будинок отця Димитрія, вимагаючи 
віддати їм дитину. Після відмови свя-
щенику заламали руки, повалили на 

підлогу і наділи наручники. Не зверта-
ючи уваги на інших дітей, що кричали 
від жаху, гості винесли молодшого з бу-
динку, після чого зачинили двері зовні. 
Священикові довелося вибиратися з бу-
динку через кватирку(!), щоб випустити 
сім'ю. Виявилось, що хтось повідомив 
владі про те, що немовля примушу-
ють постувати. Нібито дитину годують 
однією водою, через що вона може по-
мерти від голоду. Социальні служби і 
міліція проявили незнання елементар-
них правил православного життя, згідно 
з якими діти до 7 років, матері, що го-
дують, хворі, а також вагітні повністю 
звільняються від посту. І нікому не спало 
на думку,  що наявність в сім'ї ще трьох 
абсолютно здорових дітей 3, 7 і 9 років 
говорить про те, що батьки знають, як 
потурбуватися про четверту. А 15 квітня 
по каналу «1+1» на усю країну показа-
ли сюжет, в якому батьків змалювали 
релігійними фанатиками, які намагали-
ся заморити маля голодом. Соціальний 
працівник стверджував, що дитина була 
при смерті і "незрозумілого" кольору, але 
виникає питання: чому оцінкою ста-
ну здоров'я дитини займався не лікар, 
а представник соцслужби, якому треба 
було виправдати свої дії?

На щастя, після довгого судового 
розгляду дитину повернули в родину. 
Можна сказати, що це сталося завдяки 
тому, що громадськість не стала мовчки 
спостерігати, а виступила на підтримку 
священика. Все закінчилося добре, але 
осад, як кажуть, залишився. Всього ж 
подібних випадків в Україні доки близь-
ко десятка, і практично завжди ювеналь-
на юстиція обертає свій погляд або на 
незаможні, або на релігійні сім'ї.

ПЕРСПЕКТИВИ
У червні 2011 року Президент 

Янукович підписав "Концепцію роз-
витку кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх в Україні". Спершу в 
назві була саме ювенальна  юстиція, 
але під тиском громадськості її дове-
лося замінити. Сутність документа від 
цього, як ви розумієте, не постражда-
ла. Незважаючи на велику кількість 
гарних слів, зміст, м'яко кажучи, дивує. 
В якості профілактики злочинів, 
що здійснюються неповнолітніми, 
"Концепція" припускає підготовку 
фахівців-ювенальників (замість масово-
го відкриття спортивних секцій, гуртків 
і будинків творчості, що дійсно допомог-
ло б знизити рівень дитячої злочинності), 

забезпечення доступу неповнолітніх до 
безкоштовної правової допомоги (ось і 
почнуть діти позиватися до суду на своїх 
батьків за те, що ті попросили допомог-
ти з прибиранням у будинку або мит-
тям посуду - як же, експлуатація дітей!), 
введення процедурної медіації в якості 
ефективного способу добровільного 
примирення потерпілого і правопо-
рушника (цікаво, як можна примирити 
підлітків і пенсіонера, якого вони поби-
ли?). Ми дійсно хочемо цього?

А тепер уявіть, як будуть стара-
тися ювенальні судді – адже їм треба 
буде відпрацьовувати свою зарпла-
ту і підвищувати показники. У цьо-
му кварталі "врятували" від батьків 
10 дітей - в наступному "врятують" 15, 
щоб іще й премію отримати. Як будь-
яка управлінська структура, ювеналь-
на юстиція почне шукати собі роботу 
і розширювати сферу своєї діяльності, 
щоб виправдати власне існування. 
Уявіть, скільки дітей потраплять в 
притулки тільки тому, що соціальні 
служби вважатимуть рівень життя в 
родині недостатнім (адже половина 
українських сімей - далеко не заможні 
люди). І ось вже українська малеча 
розлітається по всьому світу, усинов-
лена іноземцями. Де гарантія, що цих 
дітей не розберуть на органи або не 
віддадуть в одностатеву сім'ю?

Усе це – дуже зручна система впли-
ву на народні маси. Тільки подумайте: 
постійний страх того, що у вас відберуть 
дітей, напевне примусить вас замисли-
тися, варто чи ні протестувати або ви-
являти невдоволеність тією або іншою 
політикою. А діти, позбавлені батьків, 
втрачатимуть свою особистість. Бездум-
не стадо, для якого немає нічого святого. 
Хіба нашим дітям буде краще в притул-
ку? Хіба можна дозволити просто так 
відбирати дітей лише за анонімним теле-
фонним дзвінком? Чи не стане це при-
чиною розвитку і без того розвиненої 
корупції в нашій країні?

Багато питань. Мало відповідей. Юве-
нальну юстицію було придумано як щось 
прекрасне, здатне вилікувати наше 
суспільство від багатьох недуг. Тільки у 
бідній корумпованій країні вона може 
стати легалізованим кіднеппінгом. 
Деякі товариші натякають на те, що 
ювенальна юстиція просувається на-
шою владою заради чергового кредиту 
від МВФ. Тільки ось чим розраховува-
тись будемо? Нашими дітьми?

Костянтин ТАБАКАЄВ

«ЧЕСТЬ ИМЕЮ» «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 
г. Луганск, г. Луганск, 

ул. Тимирязева 3 Аул. Тимирязева 3 А

Кредитный союз 
« НАШЕ  П РА ВО »

г. Луганск, ул. Ленина 8

Кредитный союз 
«КАПІТАЛ-КРЕДИТ»

Луганская область, 
г. Алчевск, 

ул. Гмыри, 20 оф. 46 А

«ГРОМАДА»
Луганська область, 

м. Перевальськ, вул. Леніна, 32

Кредитна спілка 

Вам потрібен кредит на 
споживчі потреби? 

Не зволікайте та заходьте до 
кредитної спілки «Громада».

Наша кредитна пропозиція  – 
54,75 % річних

Кредитный союзКредитный союз  

Приглашаем Вас 
воспользоваться нашими 
кредитными и депозитными 

продуктами:
Кредиты: гибкая процент-

ная ставка, зависящая от 
сумы кредита;

Принимаем ВКЛАДЫ на 
выгодных для Вас условиях.

Более детальная инфор-
мацию Вы можете получить 
в офисе нашего кредитного 
союза «Капитал-Кредит» по 
адресу ул. Гмыри 20 оф. 46 А

Переваги нашого кредиту:
☑  Можливість отримання 
кредиту без авансового внесу;
☑  Фіксована відсоткова ставка 
на  весь строк кредитування;
☑  Відсутність  комісій 
при оформлені  кредиту;
☑  Можливість достроково 
погасити кредит 
без штрафних санцій.
  Завжди Вас раді бачити у нас.

Для членов кредитного 
союза «Наше право» 

у нас лучшие условия 
кредитования, выгодное 
размещение свободных 
финансовых ресурсов.

 Если Вам необходим кредит 
на один год, то у нас Вы его 
сможете получить под 42% 
годовых.

Депозиты размещаем на вы-
годных для Вас условиях:
18% на 1 год; 20% на 1,5 года;

22% на 2 года
Мы всегда рады видеть 

Вас у нас в гостях.

Наши кредитные 
программы всегда 

универсальны и 
сбалансированы.

Предлагаем Вам 
воспользоваться 

следующими кредитными 
предложениями:

➢ до 3 тысяч грн. – 
55% годовых;

➢ от 3 до 10 тысяч грн. – 
50% годовых;

➢ более 10 тысяч грн. – 
45% годовых;Індекс: 94300,  тел. (06441) 4-23-02

Так що ж це таке – ювенальна юстиція? Власно кажучи, ніхто не може 
виразно і тямущо пояснити це поняття, але ми все ж спробуємо. Якщо ко-
ротко, то ювенальна юстиція – це частина юридичної системи, покликана 
займатися правопорушеннями, в яких так чи інакше задіяні неповнолітні. У 
США і країнах Європи такі справи ведуться спеціальними службами, а слуха-
ються – спеціальними ювенальними судами. В даний час ця система активно 
просувається в нашій країні. Навіщо?
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ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ЩОДО 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

1. Деякі компанії пропонують по-
слуги з пошуку роботи за кордоном 
або допомогу в оформленні клопотань. 
Будьте обережні. Перш ніж скориста-
тися послугами тієї чи іншої компанії, 
ретельно зберіть інформацію про неї. 
Хоча деякі компанії можуть суттєво до-
помогти в пошуку роботи та допомог-
ти вам адаптуватись до життя й роботи 
в іншій країні, на жаль, зараз в Україні 
діє низка шахрайських агентств.

2. Для роботи за кордоном вам 
необхідний офіційний дозвіл країни, 

яка вас цікавить. Це повинно бути 
або чітко зазначено у візі, або 
ж вам необхідно буде мати 
спеціальний дозвіл на робо-
ту. В іншому разі, ваша робо-
та буде незаконною, через що 
ви не матимете захисту від 
можливих зловживань з боку 
роботодавців. Крім того, якщо 
правоохоронні органи викривають 
нелегального мігранта-працівника, 
відповідна особа може бути депортова-
на та позбавлена права в’їзду до країни 

у майбутньому.
3. Якщо певний закор-

донний роботодавець 
запрошує вас працювати, 
йому зазвичай необхідно 
подати клопотання щодо 
спеціального дозволу, 

щоб мати можли вість за-
пропонувати вам законне 

працевлаштування, й отрима-
ти всі додаткові документи, які будуть 
необхідні для оформлення відповідної 
візи ще до виїзду за кордон. Якщо ж ро-

ботодавець пропонує вам приїздити без 
такого офіційного дозволу, то уважно 
перевірте, чи відповідають такі дії чин-
ному законодавству країни працевлаш-
тування ДО ВИЇЗДУ за кордон. Якщо 
ж "ні", то ваша робота буде незаконно 
і ви не матимете захисту від зловжи-
вань з боку роботодавця. Крім того, 
якщо правоохоронні органи викрива-
ють нелегального мігранта-працівника, 
відповідна особа може депортуватись 
та позбавлятись права в’їзду до країни у 
майбутньому.

Пам’ятайте, що нелегальне працевлаштування залишає вас беззахисним від зловживань з боку роботодавців 
і примушує постійно побоюватись, що вас заарештує поліція під час виконання своїх робочих обов’язків.

КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК 
Що важливо зробити і не зробити перед виїздом за кордон

☑ Проконсультуйтесь із фахівцями 
ЦКМ, консульськими установами та ам-
басадами щодо законності і адекватності 
пропозиції виїзду за кордон.
☑ Переконайтесь, що ваша робота 
за кордоном має законний статус. До 
виїзду ви маєте отримати дозвіл на ро-
боту або робочу а не туристичну, візу.
☑ Звертайтесь до амбасади країни при-
значення особисто, особливо якщо ви 
звертаєтесь за робочою візою.
☑ Ознайомтесь з правами працівників 
та мігрантів у відповідній країні при-
значення; у більшості країн встановлені 
стандарти мінімального рівня оплати 
праці, максимальної тривалості робо-
чого дня та компенсацій у випадку не-
щасних випадків на виробництві.

☑ Запитайте свого закордонного ро-
ботодавця про медичне обслугову-
вання та соціальний захист, на які 
ви можете сподіватись. Пам’ятайте, 
що роботодавці мають обов’язки по 
відношенню до своїх працівників.
☑ Запишіть перелік умов угоди з 
роботодавцем, щоб до виїзду чітко 
усвідомити свій зиск від працевлаш-
тування за кордоном та свої обов’язки.
☑ Ознайомтесь з небезпекою торгівлі 
людьми, пам’ятайте, що це може 
торкнутись кожного, і зробіть всі 
необхідні застережні кроки.
☑ Зробіть ксерокопії всіх  документів, 
пов’язаних із виїздом (віза, паспорт, стра-
ховка, контракт, запрошення, тощо) та 
тримайте їх у безпечному місці окремо 

від оригіналів. Крім того, залишіть копії 
у своїх рідних та близьких.
☑ Запишіть контактну інформацію 
організацій, які можуть допомогти 
вам захиститись від зло-вживань. 
Цей перелік контактної інформації 
має включати амбасади/консульства 
України за кордоном та, якщо можли-
во, урядові та неурядові організації, які 
займаються захистом прав мігрантів у 
відповідній країні призначення.
☑ НЕ вірте всьому, що ви читали, бачи-
ли або чули про організації, які пропо-
нують працевлаштування за кордоном; 
у багатьох випадках пропозиції пра-
цевлаштування можуть бути пов’язані 
з шахрайством або з небезпекою.
☑ НЕ виїздіть з країни, доки не 

отримаєте чіткої контактної ін-
формації про місце, де ви будете пра-
цювати, та про безпечне і надійне 
місце проживання. Поділіться цією 
інформацією щонайменше з трьома 
рідними та близькими людьми!
☑ НЕ дозволяйте нікому брати ваш 
паспорт за винятком уповноважених 
співробітників амбасад, консульств та 
прикордонних пунктів пропуску.

0-800-505-501 - БЕЗКОШТОВНО 
зі стаціонарних телефонів;

527 - БЕЗКОШТОВНО з номерів 
life:), Київстар, МТС та Beeline.

Сайт організації:
www.migrantinfo.org.ua 

Центри косультування 
мігрантів (ЦКМ): 

КУПІВЛІ В ГРУПАХ
Схема народилась в далекі 70 роки в Аргентині. Сутність ідеї – в самій назві: люди, які не можуть собі дозволити 
придбати (взяти в кредит) товар тривалого вжитку, створювали групи взаємного кредитування. В Аргентині 
дана система дуже жорстко контролюється державою. В більшості країн Європи такий варіант надання послуги 
заборонений як такий, що вводить споживача в оману. В нашій країні даний вид послуг поки що не контролюється.

ТАК ЩО ТАКЕ 
«КУПIВЛЯ В ГРУПІ»?

Адміністратор групи пропонує 
громадянам, яким не вистачає коштів 
на купівлю будь-якого товару, ство-
рити групу для об’єднання коштів на 
його купівлю. Учасники групи повинні 
щомісяця вносити заздалегідь визна-
чену суму у вигляді платежу, а також 
щомісячний відсоток за участь в групі. 
Він додається до платежу та становить 
від 0,7 до 1,2% суми, яку зобов’язаний 
внести учасник групи.  

Розподіл товару, на який назбирала 
гроші група, відбувається у три етапи: 
пасивний, активний та авансовий.

Пасивний передбачає розіграш 
щомісячної лотереї серед учасників 
групи, власник щасливого білета 
отримує бажаний товар. 

Активний: учасник групи вносить 
більш ніж два платежі за місяць, шанс 
одержати товар поза чергою. При цьо-
му адміністратор групи не повідомляє, 
які із учасників мають той чи інший 
пріоритет в отриманні товару.

Авансовий: оплата суми, що 
перевищує половину вартості товару, 
є стовідсотковою гарантією швидкого 
його отримання.

Таким чином, кожен учасник че-
рез деякий час має отримати товар, 
на який він підписався при вступі в 
групу. Припинення діяльності групи 
відбувається тільки після отримання 
товару всіма учасниками групи. 

Давайте порахуємо, скільки при-
близно буде коштувати віртуальний то-
вар при участі в такій схемі.  Візьмемо 

за основу товар вартістю 15 000 грн.
1. Стартовий внесок – 500 грн. (це 

плата за участь в групі, до вартості то-
вару вона не входить).

2. Термін участі становить 7 років чи 
84 місяця. 15000 грн./84 місяця = 178,57 
грн., це наш щомісячний платіж за товар.

3. Страхування життя. Ця послу-
га є обов’язковою. Обираємо середній 
тариф та страховку на суму 75000 грн. 
Платіж за такою програмою становить 
на рік 403 грн. Місячний тариф: 403 
грн. /12 міс. = 33,58 грн.

4. Плата за адміністрування гру-
пи. Беремо середній відсоток – 1% від 
вартості нашого товару. Це становить: 
15000 грн. / 100 % = 150 грн. на місяць.

5. Банківські послуги за проведен-
ня платежу: 10 грн.

6. Також виникнуть витрати при 
отримані товару: нотаріальні по-
слуги, отримання довідок, випи-

сок і всякого роду підтверджуючих 
документів, які нам потрібно зібрати 
за невеликий термін часу, який буде 
вказано в договорі. Вирахуємо наш 
щомісячний платіж:

178,57 грн. + 33,58 грн. +150 грн+10 
грн. = 372,15 грн.

За рік у нас виходить: 
372,15 грн. х 12 міс. = 4465,8 грн.
А за сім років сума вийде: 4465,8 

грн. х 7 років = 31260 грн. Додаємо наш 
перший платіж – 500 грн., накладні 
втрати, які виникнуть при отримані 
товару, оцінимо їх в 10% від вартості 
товару – 1500 грн.

Загальна сума у нас вийде 
33260,6 грн., це за умови, що все буде 
відбуватися саме так, як запланували.

Але існують декілька невеликих 
«АЛЕ», які прописані саме в договорі: 
якщо вартість товару буде збільшуватися, 
то і Ваш платіж також буде автоматично 

збільшуватися. Якщо Ви перестали пла-
тити, автоматично Ваше першочергове 
право отримання товару переходить до 
іншого, а так звана лотерея проводиться 
без Вашої участі. Якщо у Вас виникне ба-
жання розірвати договір в судовому по-
рядку та повернути вкладені гроші, то в 
кращому випадку вони будуть повернені 
після закриття групи, а коли це станеть-
ся – невідомо. При виході з групи гроші, 
які Ви туди сплатили, не повертаються.

Отже, згідно договорів «купiвля в  
групі» існує велика кількість «ЯКЩО».

Кожен споживач в праві сам 
вирішувати, якою послугою користу-
ватися.  Ми хочемо нагадати  правила 
безпеки, якими не слід нехтувати при 
отриманні будь якої фінансової послуги.

1. Уважно читайте фінансові дого-
вори, які підписуєте. Протягом дії до-
говору Ви будете за ним жити!

2. Не підписуйте документи одразу, 
виділяйте час на обдумування рішення. 
Поки не підписано документи, право 
прийняття рішення – на Вашому боці.

3. Порахуйте всі витрати, які Ви бу-
дете нести протягом дії договору.

4. При нерозумінні тих чи інших 
пунктів договору просіть пояснень у 
співробітника фінансової установи.

5. В договорі повинні бути чітко 
визначні умови отримання послуги, а 
також «форс-мажорні» обставини не-
виконання договору з обох сторін.

6. При бажанні отримати фінансову 
послугу порівняйте аналогічні 
пропозиції, які представлені в інших 
схожих фінансових організаціях.

Олексiй ВОЛОТОВСЬКИЙ
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ЦІКАВО!КРЕДИТ ДАЙДЖЕСТ8
ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ 
КРЕДИТНИХ СПIЛОК 

ЛУГАНЩИНИ

З 1 вересня по 15 жовтня на сайті 
photostart.org.ua здійснюється при-
йом робіт для участі в Регіональному 
конкурсі фотомистецтва серед 
дітей та молоді «Фотостарт-3». 

Організаторами конкурсу ви-
ступають Луганська облас-

на молодіжна організація «Старт» 
та Луганське обласне відділення 
Національного союзу фотохудожників 
України. Конкурс проходить під па-
тронатом Національної спілки фото-
художників України. У конкурсі мо-
жуть взяти участь юні фотографи з 
Луганської, Донецької та Харківської об-
ластей не старше 18 років. Прийом робіт 
починається 1 вересня і триватиме до 
15 жовтня.

Конкурс проходитиме в двох вікових 
категоріях у 6 номінаціях: «Пейзаж», 
«Репортаж», «Портрет», «Флора», «Фото-
полювання» і «Архітектура». У конкурсі, 
перш за все, перемагає не конкретна 
фотографія, а юний фотограф, який 
володіє художнім баченням. У кожній 
номінації учасник може подати до 5 
робіт.  В ході конкурсу традиційно бу-
дуть проводитися майстер-класи, де се-
кретами майстерності з «фотостартов-
цями» поділяться члени Національної 
спілки фотохудожників України.

Роботи фіналістів-учасників бу-
дуть представлені на фотовиставці-
церемонії нагородження, яка від-
будеться в Галереї мистецтв (Луганськ) 

1 ВЕРЕСНЯ СТАРТУВАВ ПРИЙОМ 
РОБІТ ЮНИХ ФОТОХУДОЖНИКІВ

24 листопада 2012 року. За підсумками 
роботи журі будуть визначені пере-
можці, які стануть володарями 
Золотої, срібних і бронзових медалей 
Національної спілки фотохудожників 
України. У кожній номінації в 
молодшій і старшій вікових групах бу-
дуть визначені переможці, які отрима-
ють Дипломи Регіонального конкурсу 
фотомистецтва серед дітей та молоді 
«Фотостарт-3» і подарунки від друзів і 
партнерів конкурсу.

Сайт міста Луганська 0642.ua і 
Сайт міста Харкова 057.ua заснували 
спецномінації для дітей у молодшій 
віковій групі. Переможці визнача-
тимуться за підсумками Інтернет-
голосування. Сайт про туризм, по-
ходи і активний відпочинок в Україні 
pohodushki.org заснував спецномінації 

«Усмішки міста», в якій братимуть 
участь роботи, що відображають 
життя міст. Вони визначаться з чис-
ла фотографій, поданих у номінаціях 
«Пейзаж» та «Архітектура». Мере-
жа супермаркетів «Абсолют» і тор-
гова марка «Водомір» заснували 
спецномінації для учасників старшої 
вікової групи в номінації «Флора». 

«Фотостарт-3» підтримують ком-
п’ютерна  академія «Шаг» у Лугансь-
ку, Харкові та Донецьку, Українська 
оптова торгова компанія ТОВ «Лу-
ганскканцопт», управління у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту Луганської 
облдержадміністрації, Луганський об-
ласний центр підтримки молодіжних 
ініціатив та соціальних досліджень, 
благодійний фонд «Підліток», мере-
жа супермаркетів «Абсолют», торгова 
марка «Водомір», Сайт міста Лугансь-
ка 0642.ua, сайт міста Харкова 057.ua, 
сайт про туризм, походи і активний 
відпочинок в Україні pohodushki.org, 
стоматологічний кабінет «Блиск».

Ініціатором проведення конкурсу в 
2010 році виступила Луганська облас-
на молодіжна організація «Старт».

«Фотостарт» – єдиний конкурс 
для дітей в Україні, який вiдбувається  
пiд патронатoм Національної спіл ки 
фотохудожників, має в складі журі 
лише професійних фотохудожників, і 
в рамках якого проходять без коштовні 
майстер-класи.

***
- Їж суп!
- Мамо, але у мене сьогодні день на-

родження!
- Подивись, там свічки плавають.

***
- Алло, це пожежна частина?
- Так, це пожежна частина, що горить?
- Та нічого не горить, просто тут 

міліціонер з лікарем б’ються, а я не 
знаю, куди дзвонити!

***
Пацієнт суне лікарю банкноту, і каже:
- Величезна вам подяка, лікарю!
Лікар, скоса поглядаючи на купюру:
- Не перебільшуйте, не така вже вона 

величезна …
***

Невідомий обробив гроші отрутою 
і пожертвував їх дитячому будин-
ку. Загинуло двадцять депутатів, три 
міністра і мер.

***
У сім’ї суперечка, хто піде за сином у 

садок. Чоловік:
– Я тобі шубу подарував?
– Подарував!
– Зимові чоботи подарував?
– Подарував!
– Ну ось і йди за сином!
– А чому не ти?
– У чому? В шкарпетках і з пінкою для 

гоління?

ВЕРЕСНЯ ВІДБУЛАСЯ 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ З 

ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
НА БАЗІ ДИТСАДКА

5 вересня в Луганську прой-
шла презентація комплексного 

демонстраційного проекту "Енергозбе-
реження й використання енергії сонця".

Захід відбувся на базі Тепличанскої 
дошкільної установи освіти  загально-
го розвитку дитячих ясел-саду "Казка" 
у селі Тепличне. 

Слід зазначити, що проект 
реалізується в рамках Програми 
малих грантів (ПМГ) Глобального 
Екологічного Фонду (ГЕФ) Програми 
розвитку ООН в Україні.

У ході виконання комплексного про-
екту впроваджені й реалізовані 3 про-
екти. Перший з них – проект "Викори-
стання енергії сонця для одержання 
електроенергії" громадської організації 
"Екологічна безпека Луганської 
області". У ході проекту встановле-
на сонячна фотоелектрична систе-
ма – сонячна електростанція, у якій 
використовується спосіб прямого пере-

творення сонячного випромінювання 
в електричну енергію. Таким чином-
забезпечене автономне освітлення 
приміщення дитсадка "Казка".

Ще один проект – "Скорочення 
викидів парникових газів шляхом ви-
користання поновлюваної енергії сон-
ця для нагрівання води" громадської 
організації "Экоцентр". В рамках про-
екту встановлені сонячні вакуумні ко-

лектори для часткового гарячого водо-
постачання дитсадка "Казка".

"Демонстраційний проект скорочення 
енергоспоживання шляхом енергозбе-
реження" громадської організації "Чи-
сте навколишнє середовище Луганської 
області" вирішує завдання енергозбе-
реження шляхом установки пласти-
кових вікон у будинку дитячого ясел-
саду "Казка". У ході проекту проведені 
тепловізійне обстеження й енергоаудит 
приміщення дитсадка "Казка", встанов-
лено 39 пластикових вікон і 8 дверей.

"Таким чином, комплексний проект 
демонструє можливість використання 
альтернативної енергії й скорочення 
споживання традиційних енергоносіїв. 
А також скорочення викидів парнико-
вих газів і попередження змін клімату", 
- відзначили організатори.

Метою проекту також є залучення 
уваги громадськості до глобальних 
екологічних проблем.

       www.blokspilok.org.ua
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Гавріна, Руслан Бєлянінов, Костянтин Табакаєв

«ДЖЕРЕЛО»
92900, м. Креміна, вул. Тітова, 1 

(06454) 2-11-37
«ДОБРОБУТ»

93400, м. Северодонецьк
пров. Радянський, 66

(06452) 2-77-33
«ДОБРОБУТ» 

94016, м. Стаханiв, 
вул. Макєрова, 11, оф. 3
(06444) 5-70-29, 9-30-98

«ДОНБАС-ІНВЕСТ»
 94214, м. Алчевськ, вул. Гмирі, 18/2, 

(06442) 3-63-40
«ЗЕМЛЕВЛАСНИК»

92700, м. Старобельськ
вул. Базарна, 5
(06461) 2-42-94

«КАПІТАЛ-КРЕДИТ»
94214, м. Алчевськ вул. Гмирі, 20,            

(06442) 51-8-51
«ЛИСИЧАНСЬКА 

КРЕДИТНА СПІЛКА»
93120, м. Лисичанськ

пр. Леніна, 100 
(06451) 7-16-96, 40-16-63

«МІЛОВЕ-КРЕДИТ»
92500, пмт Мілове

вул. Дружби народів, 113
 (06465) 2-21-31
«КОМПАНЬЙОН»

92900, м. Керемiнна 
пл. Красна, 4,

(06454) 3-13-69
«ПРОФЕСІОНАЛ» 

92253, Білокуракинський р-н, с. 
Паньківка, вул. Пролетарська,1

(06462) 9-75-21
«ФЕРМЕР» 

92700, м. Старобільськ, 
вул. Комунарів, 42/3

        (06461) 2-25-97, 2-45-64 
«ЧЕСТЬ ІМЕЮ»

91021, м. Луганськ,
квартал Гайового, 15

(0622) 93-50-10
«НАШЕ ПРАВО»

91055, м. Луганськ, вул. Леніна, 8,
(0622) 93-15-11, 93-15-24

«КРАСНОДОН» 
94407, м. Краснодон

квартал Радянський, 1, оф. 38 
(06435) 6-53-32

«КАПІТАЛ»
 92910, Луганська обл.,

Кременський р-н, 
с. Новомикольске, вул. Леніна 

8(06454) 9-93-23
«ОБЕРІГ»

93400, м. Северодонецьк, 
вул. Федоренко, 10

(06452) 6-80-91, 9-73-97

94300, м. Перевальськ, 
вул. Леніна, 32
(06441) 4-23-02

«ГРОМАДА»
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Асоціація кредитних спілок Луганщини
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