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ВІДРОДЖЕННЯ РУХУ КРЕДИТНИХ
СПІЛОК В УКРАЇНІ. ЗАКЛЮЧНА
ЧАСТИНА
У попередньому інтерв’ю ішла мова про
розробку та прийняття повноцінного
законодавства про кредитні спілки.
Сьогодні Петро Миколайович Козинець,
Президент НАКСУ, більш детально
розповість про подальше просування
законодавчих актів, створення та
початок діяльності державного
регулятора.
— Після свого створення Національна
асоціація кредитних спілок України почала
вести активну лобістську роботу у напрям+
ку прийняття законодавчої бази для діяль+
ності кредитних спілок. З чого починався
цей процес?
— Хочу нагадати, що у 1995 році відбула
ся зустріч делегації НАКСУ, до якої входи
ли Тамара Бєтєва і я, з Президентом України
Леонідом Кучмою. Головним питанням, яке
розглядалось на зустрічі, крім оподаткуван
ня та статусу неприбутковості, була необхід
ність впровадження повноцінного законо
давчого регулювання діяльності кредитних
спілок. За результатами зустрічі Леонід
Кучма дав доручення економічному управ
лінню Адміністрації Президента відпрацю
вати з НАКСУ проект Закону «Про кредит
ні спілки». Фахівці НАКСУ почали відпра
цьовувати варіанти законодавства спільно з
економічним управлінням і безпосередньо з
його керівниками Павлом Івановичем Гай
дуцьким та Євгеном Миколайовичем Григо
ренком. Переговори та узгодження тих чи
інших статей тривали досить довго. Було
проведено цілий ряд зустрічей із залучен
ням ряду інших фахівців Адміністрації Пре
зидента.
— Відроджуючи рух кредитних спілок в
Україні, Ви були добре знайомі з коопера+
тивним рухом в інших країнах. Чий досвід
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був взятий за основу під час підготовки
профільного закону?
— Визначаючись з моделлю майбутнього
Закону «Про кредитні спілки», НАКСУ
певною мірою відштовхувалась від моделі,
яка на той час уже була побудована у Поль
щі. Крім інших проблем, які мусив виріши
ти новий Закон, було питання регулювання
ринку кредитних спілок. В цьому питанні за
основу знову ж таки була взята польська мо
дель, де Каса Крайова була квазірегулято
ром діяльності кредитних спілок. Нагадає
мо, що на той час в Україні існувала лише
одна організація, яка професійно займалась
кредитними спілками, — НАКСУ. Однак
після багатомісячної роботи над проектом
Закону, професійного відпрацювання усіх
його норм, на певному етапі у чиновників з
Адміністрації Президента виникли серйозні
побоювання щодо того, чи можна дозволити
неурядовій організації здійснення регуля
торних функцій. Тому, коли документ був
практично доопрацьований, його «поклали
під сукно» на досить довгий час, як то ка
жуть, «кабы чего не вышло».
— Але робота над проектом Закону не
зупинилась?
— Тут необхідно сказати, що в той час в
Україні, згідно з Розділом XV Перехідних
Положень Конституції України, Президенту
України було надано право приймати Укази
законодавчого характеру з економічних пи
тань: «...4. Президент України протягом
трьох років після набуття чинності Кон
ституцією України має право видавати
схвалені Кабінетом Міністрів України і
скріплені підписом Прем’єрміністра України
укази з економічних питань, не врегульова
них законами, з одночасним поданням відпо
відного законопроекту до Верховної Ради Ук
раїни в порядку, встановленому статтею 93
цієї Конституції.
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Такий указ Президента України вступає в
дію, якщо протягом тридцяти календарних
днів з дня подання законопроекту (за винят
ком днів міжсесійного періоду) Верховна Ра
да України не прийме закон або не відхилить
поданий законопроект більшістю від її кон
ституційного складу, і діє до набрання чин
ності законом, прийнятим Верховною Радою
України з цих питань.»
Згідно з вищенаведеними перехідними
нормами Конституції, Верховна Рада Украї
ни у місячний термін могла прийняти чи
відхилити Закон, а в разі його нерозгляду
він автоматично набирав чинності. Власне,
на це й був розрахунок, оскільки, поперше,
цей Закон нікого практично не зачіпав, не
мав політичних ознак і «не переходив ніко
му дорогу». А подруге, і в ті роки парламент
не мав достатньо часу для ґрунтовного роз
гляду усіх законодавчих змін.
В той же час, прийняття необхідного рин
ку Закону було відкладене на невизначений
термін, і цей факт не додавав оптимізму.
— Указ Президента «Про кредитні спіл+
ки» все ж таки був прийнятий?
— Через деякий час, після певних кадро
вих змін в Адміністрації Президента Украї
ни, до Національної асоціації з цього приво
ду офіційно звернувся новопризначений
перший заступник начальника Головного
економічного управління АП Ю.А. Лупен
ко. І після дуже коротких взаємних консуль
тацій та взаємоузгодження в Адміністрації
Президента було прийняте рішення нарешті
видати вищезазначений Указ Президента.
Він був прийнятий 22.06.1999 року за №
701/99 і опублікований за декілька місяців
до закінчення терміну Перехідних Поло
жень Конституції, наряду з понад 40 іншими
Указами Президента економічного характе
ру. А оскільки все це відбувалось влітку, ко
ли депутати Верховної Ради перебували на
канікулах, Верховна Рада зібралась на чер
гову сесію аж у вересні 1999 року, коли ли
шалось трохи більше тижня до закінчення
строку дії вищезазначеної норми Конститу
ції. Та, незважаючи на різноманітні політич
ні складові, парламент все ж таки спромігся
прийняти Постанову № 1023XIV від
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Зстріч з Президентом Ураїни Л.Д. Кчмою

09.09.1999 року про відміну Указу Прези
дента України про кредитні спілки. Цей
Указ спіткала така ж доля, як і інші більш
ніж 90 % указів Л. Кучми економічного ха
рактеру, що були розглянуті за 2–3 дні засі
дань.
Характерна деталь: коли питання було
поставлене на голосування, Постанова про
відміну цього Указу не набрала необхідних
226 голосів, і тоді, всупереч регламенту ВР,
головуючий на засіданні Адам Мартинюк
поставив його на повторне голосування,
зробивши акцент на тому, що мова йде не
стільки про відміну Указу про кредитні
спілки, скільки про відміну Указу Прези
дента Леоніда Кучми. В результаті цей Указ
необхідною кількістю голосів був анульова
ний.
Разом з тим, одночасно з відміною, Пос
тановою № 1024XIV від 09.09.1999 р. Вер
ховна Рада прийняла у першому читанні
внесений Кабінетом Міністрів України ана
логічний проекту Закону України про кре
дитні спілки.
Нижче наведемо витяг з розділу Указу,
що був відхилений.
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТАУКРАЇНИ
Проредитніспіли
№ 701/99
(Уаз не вст пив в дію  зв’яз  з відхиленням проет  Заон  про редитні спіли
зідно з Постановою ВР № 1023-XIV (102314)від09.09.99)
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(...)
Еономічні засади діяльності редитноїспіли
(...)
31. Кредитна спіла відповідно до своо
стат т :
приймаєвст пнітапайовівнесивідчленівспіли;
надаєредитисвоїмчленамна мовахїх
платності, строовості та забезпеченості в
отівовій та безотівовій формі. Розмір
редит , наданоо одном  член  редитної
спіли, не може перевищ вати 10 відсотів
вартостіативівредитноїспіли;
зал чаєнадоовірних мовахоштисвоїх
членів на депозитних рах нах я  отівовій, та і безотівовій формі,  том  числі
заробітн плат таіншідоходичленівбезпосередньо з місць їх нарах вання. Розмір
владів одноо члена редитної спіли не
можеперевищ вати20відсотіввідзаальнихпасивівредитноїспіли;
вист пає пор чителем вионання членом
спілизобов’язаньпередтретімиособами
межахвладівданоочленаредитноїспіли;
розміщ єтимчасововільніоштинадепозитних рах нах в становах омерційних
банів,яімаютьліцензіюнаправороботиз
владамиромадян,тавНаціональнійасоціаціїредитнихспілоУраїни,атаожпридбаває державні цінні папери, перелі яих
встановлюється повноваженимораном;
зал чаєнадоовірних мовахоштиНаціональноїасоціаціїредитнихспілоУраїни,
редити банів  с мі, що не перевищ є 50
відсотів вартості ативів редитної спіли
намоментзал чення,вилючнодлянадання
редитів своїм членам, ящо інше не встановленорішенням повноваженоооран ;
оплач є за дор ченням своїх членів вартістьтоварів,робітіпосл , том числіжитлово-ом нальних,  межах владів члена
редитної спіли або наданоо йом  редит ;
здійснюєблаодійництвозарах нооштівспеціальностворенихдляцьоофондів.
Провадженняредитноюспілоюіншоїдіяльності, рім передбаченої цим Положенням,недоп сається.
(...)
37. Кредитна спіла зобов’язана вести
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оперативнийіб халтерсьийоблірез льтатів своєї діяльності відповідно до заонодавства Ураїни, а таож статистичн  звітністьіподаватиїїв становленихпоряд та
обсязіоранамстатистии.
Кредитна спіла подає Національном
бан Ураїнистатистичн звітністьдляпотребсладаннярошово-редитноїстатистиивобсяах,формахта строи,встановленіНаціональнимбаномУраїни.
Фінансовірез льтатидіяльностіредитної
спіливизначаютьсянапідставірічнооб халтерсьоо баланс . Річний б халтерсьийбаланспідляаєзатвердженнювищим
ораном правлінняредитноїспіли.
Перевіра діяльності редитної спіли
здійснюється відповідно до заонодавства
Ураїнитастат т редитноїспіли.
38. Кошти, внесені членами редитної
спілинадепозитнірах ни,атаожнарахована на таі ошти та пайові внеси плата
(відсоти)належатьчленамредитноїспіли
направіприватноївласності.
Кошти, що належать членам редитної
спілинаправіприватноївласності,обліов ютьсяоремо.
Кошти, що належать членам редитної
спіли на праві приватної власності, виористов ються для надання редитів членам
редитної спіли, а тимчасово вільні ошти
членів редитної спіли мож ть розміщ ватисяспілоюнадепозитнихрах нахв становахомерційнихбанів,яімаютьліцензію
направороботизвладамиромадян, Національній асоціації редитних спіло Ураїни,атаож державніцінніпапери,перелі
яих встановлюється повноваженим ораном.
Кожний член редитної спіли має право
одержати  б дь-яий час належні йом  на
правіприватноївласностіошти поряд і
строи,визначеністат томредитноїспіли
або ладеними з членом редитної спіли
дооворами.
Об’єднанняредитнихспіло
39.Зметоюоординаціїсвоєїдіяльності,
надання взаємодопомои та захист  спільнихінтересівредитніспілимаютьправона
добровільних засадах заснов вати між собою об’єднання редитних спіло (вст пати
воб’єднанняредитнихспіло):
місцеві- межаходнієїадміністративнотериторіальноїодиниці,ящочленамитао-
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ооб’єднанняєнеменшедесятиредитних
спіло,яістановлятьбільшятретючастин  від ільості редитних спіло, що діють
натериторіївідповідноїадміністративно-територіальноїодиниці;
все раїнсьі-об’єднанняредитнихспіло, що мають спільн  озна  членства, за
мови, що членами таих об’єднань є не
меншедесятиредитнихспіло,яістановлятьбільшятретючастин відільостітаихредитнихспіловУраїні.
Рішеннямпростворенняоб’єднанняредитнихспілоєпротоол становчоїонференціїпредставниівредитнихспіло.
Повноваження представниа редитної
спіли,яийбере частьв становчійонференції, підтвердж ються відповідним рішеннямправлінняредитноїспіли,ящоінший
порядо підтвердження не передбачений
стат томредитноїспіли.
40. Об’єднання редитних спіло є юридичною особою, має самостійний баланс,
банівсьірах ни,яівідриваютьсяівиористов ютьсязідноіззаонодавством самостійно обраних банівсьих становах, а
таожпечат ,штамптабланизісвоїмнаймен ванням,власн символі .
Об’єднання редитних спіло наб ває
стат с  юридичної особи з момент  йоо
державноїреєстрації.
Об’єднання редитних спіло може б ти
засновниом (співзасновниом) с б’єтів
підприємницьоїдіяльності.
(...)
43. Відносини між редитними спілами
таїхоб’єднаннямиздійснюютьсянадоовірнихзасадах.Кредитніспілимож тьпередаватиоб’єднаннюореміповноваженнящодо
редитнихспіло.
44.Інтересир х редитнихспілоУраїнитаїхоб’єднаньпредставляєНаціональна
асоціаціяредитнихспілоУраїни.
Національна асоціація редитних спіло
Ураїни має стат с все раїнсьоо об’єднання редитних спіло без рах вання обмеженнящодоспільноїознаичленстваі творюється  поряд , передбаченом  цим
Положенням.
Членами Національної асоціації редитних спіло Ураїни мож ть б ти вилючно
редитніспілитаїхоб’єднання.
Національна асоціація редитних спіло
Ураїни є неприб товою оранізацією, ме-
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тоюдіяльностіяоїєзабезпеченняфінансовоїстабільностіредитнихспіло.
45. Національна асоціація редитних спілоУраїни:
представляєінтересир х редитнихспілотаїхоб’єднаньворанахдержавноївладитаоранахмісцевоосамовряд вання;
от єпропозиціїщодовдосоналеннязаонодавствапроредитніспіли;
розробляєразомізредитнимиспілами
прорами їх фінансовоо оздоровлення та
онтролюєвионанняцихпрорам;
сприяє діяльності редитних спіло та їх
об’єднань,надаєїмдопомо зюридичних,
оранізаційних та фінансових питань, здійснює заходи, спрямовані на розвито р х
редитнихспіло;
а м люєзазодоюредитнихспілотав
поряд , визначеном  вищим ораном правління асоціації, тимчасово вільні ошти
редитнихспілоізсплатоювідсотівзаорист ванняними,надаєредититафінансов допомо редитнимспілам;
розміщ єтимчасововільніоштинадепозитних рах нах в становах омерційних
банів, державніцінніпапери,переліяих
встановлюється повноваженимораном;
створює стабілізаційний фонд і фонд
страх вання заощаджень членів редитних
спіло Ураїни, вносить на затвердження
повноваженоооран порядонадходження і виористання оштів стабілізаційноо
фонд асоціації;
здійснює наляд за діяльністю редитних
спіло  межах ф нцій щодо забезпечення
фінансовоїстабільностіредитнихспіло;
оранізов є вивчення діяльності редитних спіло, заальнення досвід  їх роботи
тапоширенняїїпроресивнихформіметодів;
здійснює методичне забезпечення діяльностіредитнихспіло;
реаліз єпрорамитехнічноїтафінансової
допомои, заохочення підприємницьої діяльностічленівредитнихспіло.
46. Нерозподілений доход, одержаний
Національною асоціацією редитних спіло
Ураїни, спрямов ється на поповнення стабілізаційноофонд асоціації.
ФінансовадіяльністьНаціональноїасоціації редитних спіло Ураїни здійснюється
зіднозошторисом,яийзатвердж ється
поряд ,передбаченом їїстат том.
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Державне ре лювання і онтроль за діяльністюредитнихспілотаїхоб’єднань
47.Уповноваженийоран:
от є пропозиції з питань форм вання та
реалізації єдиної державної політии щодо
розвит іф нціон ванняредитнихспіло,
їх об’єднань, захист  прав та інтересів їх
членів;
вивчає прати  застос вання заонодавства про редитні спіли, їх об’єднання,
от єпропозиціїщодойоовдосоналення;
затвердж є за поданням Національної
асоціації редитних спіло Ураїни порядо
надходження та виористання оштів стабілізаційноофонд ;
затвердж є Положення про реєстр редитнихспілотаїхоб’єднань;
ведереєстрредитнихспілотаїхоб’єднань,зареєстрованихзіднозцимПоложенням;
онтролює додержання заонодавства
проредитніспіли,їхоб’єднання;
встановлює порядо здійснення редитними спілами, їх об’єднаннями фінансових
операцій, стандарти діяльності редитних
спіло та їх об’єднань, онтролює їх додержання, а таож проведення об’єднаннями
редитнихспілосвоєїосподарсьоїдіяльності;
затвердж є типовий стат т та інші типові
вн трішні до менти редитної спіли,
об’єднанняредитнихспіло;
розлядає сари редитних спіло,
об’єднань редитних спіло та їх членів
зв’яз  зі зловживаннями та пор шеннями
заонодавства про редитні спіли та їх
об’єднання;
здійснює інші ф нції відповідно до своєї
омпетенції.
48.Уповноваженийоранмаєправо:
даватиредитнимспіламтаїхоб’єднаннямобов’язовідлявионанняприписипро
приведення стат тів, рішень оранів правлінняредитнихспіло,їхоб’єднань відповідність із заонодавством або про припиненнядіяльності,яаневідповідаєвимоам
заонодавства;
застосов вати до редитних спіло, їх
об’єднань межахсвоєїомпетенціїсанції
разіпор шеннянимизаонодавства,невионання чи неналежноо вионання ними
приписів повноваженоооран ;
одерж вати від редитних спіло, їх
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об’єднань і оранів державної статистии
до менти та інформацію, необхідні для
здійснення поладених на повноважений
оранф нцій;
звертатисядос д зпозовомпросас вання державної реєстрації редитної спіли, об’єднання редитних спіло  разі систематичнооабор боопор шеннязаонодавства про редитні спіли та їх об’єднання.
49.Уповноваженийоранможеделе вати Національній асоціації редитних спіло
Ураїниф нціїзнавчанняспеціалістівічленівасоціації,збиранняі заальненняпоточної інформації, розроблення стандартів діяльності редитних спіло та інші допоміжні
ф нції, визначені Положенням про цей оран.
(...)
ГлаваАдміністрації
ПрезидентаУраїниМ.БІЛОБЛОЦЬКИЙ

(З повним текстом Указу ви можете озна
йомитись за адресою http://zakon2.ra
da.gov.ua/laws/show/701/99).
Вже сьогодні, детально пригадуючи всі ці
історичні факти, знову і знову замислюєш
ся, як би склалася подальша доля руху кре
дитних спілок, якби не сталась та прикрість
через політичну кон’юнктуру. У разі набуття
чинності відхилений Указ надавав широкі
законні можливості для саморегулювання
ринку і тоді, ймовірно, вдалося б уникнути
великих проблем у кредитних спілок 2008
року, якби та Верховна Рада легковажно не
скасовувала Укази Президента, а хоча б тро
хи вникала у зміст законопроектів.
— Таким чином ринок залишився без
будь+якого законодавчого забезпечення?
— На жаль, так закінчилась чергова епо
пея з прийняттям необхідної кредитним
спілкам законодавчої бази. Практично на
цей же період припало закінчення терміну
діяльності в Україні американського та ка
надського проектів підтримки кредитних
спілок. В результаті НАКСУ, на той час ще
об’єктивно не зовсім самодостатня організа
ція, лишилася сам на сам з усіма проблема
ми ринку.
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У цьому контексті я не можу не пригада
ти німецький Райффайзенсоюз, який у той
період надав певну і методологічну, і дуже
вчасну, хоч і зовсім маленьку, фінансову під
тримку Національній асоціації. Дуже важ
ливою і актуальною на той час була під
тримка НАКСУ з боку Централі україн
ських кооператив Америки (ЦУКА). Її го
ловним ініціатором і палким промоутером
був відомий усім Богдан Ватраль з Чикаго.
Все це дало нам можливість зберегти кадри,
головні напрямки своєї діяльності і продов
жити, у першу чергу, лобістську роботу.
Продовжили працювати та зміцнюватись
фінансові фонди НАКСУ, на самофінансу
вання перейшов навчальнометодичний
центр.
— Саме цей сумнозвісний рік називають
«періодом дефолту». Чи мав він незворот+
ні наслідки для кредитних спілок?
— Дійсно, у названий період сталося
стрімке падіння національної валюти, коли
курс американського долара стрибнув з 1,7
грн./дол. до 5 грн./дол. Проте ми можемо
пишатись тим, що за такого обвалу гривні
ринку кредитних спілок, який регулювався
фактично лише НАКСУ, вдалося уникнути
серйозних ускладнень у порівнянні з ситуа
цією, що склалася 2008 року.
На той час до складу НАКСУ входили
близько 100 кредитних спілок, а загалом на
ринку тоді працювало більше 1000 організа
цій, які називали себе кредитними спілками.
Серед них були й ті, хто під маркою кредит
них спілок займався відвертим шахрайс
твом. Цей факт не міг не спонукати НАКСУ
до лобіювання необхідності державного ре
гулювання діяльності кредитних спілок. Ми
активно співпрацювали з місією Світового
банку в Україні, Райффайзенсоюзом, інши
ми міжнародними організаціями у частині
вирішення питання законодавчого забезпе
чення та державного регулювання діяльнос
ті КС.
— Хто підтримав НАКСУ у її черговій
спробі дати ринку кредитних спілок про+
фільний закон?
— НАКСУ знайшла прихильника реалі
зації вищевказаних стратегічних завдань в
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Підписання доовор про співпрацю між НАКСУ та КС
"Самопоміч", Чиао, США, травень 2000 р.

особі спершу заступника Голови Комітету з
фінансів ВР, а згодом — Міністра фінансів
Ігоря Юшка. За його підтримки, а також за
сприяння Світового банку правління НАК
СУ вело досить активну лобістську діяль
ність серед фракцій про необхідність під
тримки Закону про кредитні спілки. Слід
окремо відзначити високу професійність па
на Юшка, яка спрощувала просування про
фільного Закону. В той же час з боку Комі
тету з фінансів ВР (у тому числі і І. Юшком)
було висунуто цілий ряд передумов, за яких
даний Закон міг бути підтриманим Верхов
ною Радою. Серед тих передумов на першо
му місці стояла відмова від функцій саморе
гулювання з боку асоціації; другою була ви
мога забезпечення горезвісного принципу
«демократичного централізму», що означа
ло обов’язкову участь понад 50 % членів
спілки у загальних зборах; третьою була ви
сунута вимога відмовитись від ознаки неп
рибутковості. Після тривалих переговорів
та численних засідань круглих столів
НАКСУ вдалось відстояти статус неприбут
ковості; щодо регулювання ринок погодився
з тим, що це має бути спеціально уповнова
жений державний орган (якого на той час
ще не існувало навіть у проекті). Стосовно
проведення загальних зборів Асоціація про
понувала застосувати західну модель з
обов’язковим запрошенням всіх членів спі
лок на збори, на противагу цьому Комітет з
фінансів ВР на чолі з Ігорем Юшком напо
лягав на обов’язковій присутності більше
11
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50 % членів організації. Врешті було досяг
нуто компромісу в цьому питанні і прийня
то норму, яка діє і сьогодні: на зборах мають
бути представлені особисто або за доручен
ням більше половини учасників, в той же
час при голосуванні враховувалась проста
більшість голосів учасників зборів. Ми чу
дово розуміли, що це є не зовсім коректним,
але одночасно без такого компромісу необ
хідний ринку профільний Закон не розгля
дався б Верховною Радою. Проте, як сьогод
ні свідчить практика, цей компроміс в окре
мих випадках створює певну законодавчу
колізію, коли сьогодні у проблемних кре
дитних спілках правомочні збори взагалі
провести неможливо, не маючи у своєму
розпорядженні численних доручень.
Ще однією вимогою Комітету була необ
хідність дотримання Базельських принци
пів відношення капіталу до зобов’язань не
менше 10 %.
— Коли була законодавчо закріплена
ідея створення державного регулятора ді+
яльності кредитних спілок?
— На той час дуже активно впливали на
побудову фінансової системи України між
народні організації, з якими НАКСУ вела
постійну роботу. Як було сказано вище, Асо
ціація лобіювала питання необхідності дер
жавного регулювання діяльності кредитних
спілок, і коли нарешті був підготовлений
відповідний Закон про кредитні спілки,
міжнародні організації поставили умову: За
кон можна приймати лише після того, як
Верховна Рада України прийме рамковий
Закон про фінансові послуги. Досить швид
ко на вимогу Світового банку, у липні 2001
року Верховною Радою був прийнятий За
кон «Про фінансові послуги та державне ре
гулювання ринків фінансових послуг». Го
ловним змістом цього Закону було створен
ня Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України.
— Якою передбачалася структурна побу+
дова і головні завдання держрегулятора?
— Учасники ринку та НАКСУ наполяга
ли на необхідності створення державного
регулятора не за функціональним, а за інс
титуціональним принципом. Враховуючи
12
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Семінар «Основи діяльності редитних спіло»,
березень 1998 р., м.Київ

специфіку кредитних спілок, яка незіставна
зі специфікою та фінансовими обсягами
страхових компаній, було створено держав
ний регулятор, у якому кожним ринком зай
мався окремий департамент. Нагадаю, що
тоді, крім цивілізованої частини — 100 спі
лок — членів НАКСУ, на ринку існувало ще
сотні організацій, які нерідко нічого спіль
ного, крім назви «кредитна спілка», з рухом
кредитних спілок не мали. Тому НАКСУ
плекала надію, що новостворений держав
ний регулятор зможе навести лад на підзвіт
них ринках і звільнить ринок кредитних спі
лок від псевдоустанов. (На жаль, маємо кон
статувати, що ці надії, м’яко кажучи, не
справдились. Іншими словами, не так стало
ся, як гадалося. Більше того, згодом, та й
сьогодні ринок кредитних спілок стикнувся
з негативними проявами зарегульованості,
корупції, бюрократії, покривання і т.д.).
— Тож, умова міжнародних організацій
була виконана, що відкрило шлях до прий+
няття Закону про кредитні спілки.
— Так, одразу після прийняття Закону
«Про фінансові послуги та державне регу
лювання ринків фінансових послуг» у груд
ні 2001 року був прийнятий Закон «Про
кредитні спілки» з урахуванням компромі
сів, про які йшлося вище. Закон набув чин
ності у січні 2002 року і передбачав перере
єстрацію кредитних спілок.
— Яким був початок роботи Держфін+
послуг і яка у цьому участь НАКСУ?
— В грудні 2002 року Президент України
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підписав Указ «Про Державну комісію з ре
гулювання ринків фінансових послуг Украї
ни» № 1153/2002 та «Про призначення го
ловою Держфінпослуг Суслова Віктора Іва
новича» (№ 1218/2002).
Державна Комісія, підтримувана Світо
вим банком, почала роботу далеко не одразу
після створення. Указ Президента України
«Про Положення про Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг Ук
раїни» вийшов лише у квітні 2003 року. При
формуванні складу Комісії НАКСУ офіцій
но рекомендувала А.Я.Оленчика на посаду
керівника департаменту регулювання діяль
ності кредитних спілок. Також НАКСУ на
дала молодому регулятору, окрім певного
кадрового забезпечення, всі свої напрацю
вання, включаючи систему звітності,
комп’ютерну програму, розроблену на за
мовлення і за кошти НАКСУ для проведен
ня аналізу фінансової звітності, систему
перших нормативів та багато іншого, які по
ширювались на весь ринок КС Державною
Комісією.
В результаті перереєстрації КС на ринку з
понад 1000 організацій, які називали себе
кредитними спілками, лишилось трохи
більше 400 установ, у тому числі всі, без
виключення, кредитні спілки — члени
НАКСУ.
— «І що поза тим?» — як полюбляють го+
ворити українські американці.
— У перший рік існування ДФП Комісія
та НАКСУ співпрацювали дуже активно.
Серед головних пріоритетів було, поперше,
напрацювання нормативної бази. Заради
справедливості необхідно відмітити, що до
позиції Асоціації на той час дуже прислуха
лися, всі нормативні акти видавалися тільки
після спільного опрацювання та взаємного
пошуку компромісів. Але поступово з ком
промісами ставало все складніше. НАКСУ,
яка відстоювала позицію ринку та виступа
ла проти зайвої бюрократизації в регулю
ванні, ставало дедалі складніше переконува
ти чиновників.
Другим пріоритетом для Асоціації було
питання саморегулівності, яке передбачав
Закон. НАКСУ направила до ДФП відпо
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Підписання оди між НАКСУ та Держфінпосл
(Перший Голова ДФП Вітор Сслов), 2004 р.

відне звернення. Комісія ж, взявши його до
уваги, у відповідь висунула більше 10 пере
думов, на виконання яких Асоціація витра
тила майже рік.
Після повторного звернення з рапортом
про виконання передумов постало питання
підготовки спеціальних нормативних доку
ментів Комісії з цього приводу. А паралель
но з цим процесом своєрідною альтернати
вою стала спеціальна Угода між ДФП та
НАКСУ, згідно з якою Асоціація в пілотно
му режимі стала відпрацьовувати окремі
складові саморегулівних функцій.
Приблизно через рік дії даної Угоди, під
биваючи її результати, на засіданні Комісії
були дані дуже високі позитивні оцінки хо
ду виконання саморегулівних функцій Асо
ціацією у пілотному режимі. На превеликий
жаль, це вже не допомогло. На той час пози
ції сторін щодо тих чи інших нововведень та
нормативних документів ще більше поляри
зувались, і як кінцевий результат — питання
саморегулівності було практично поховане.
Говорячи словами Л. Кравчука, «маємо те,
що маємо». Але це вже інша історія, і до те
ми даного інтерв’ю, як і, власне, до самого
відродження руху кредитних спілок Украї
ни, вона має дуже віддалене відношення.
Оцінку ж всім вже історичним сьогодні по
діям може дати тільки час.
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