
 
 

                                                             Витяг з Протоколу №14 
спостережної ради кредитної спілки “Кредит-СоюЗ” 

 
м.Черкаси                                                                                                   30 листопада 2021 
                                                                                             

Присутні: 
Чернушенко Ірина Григорівна 
Павлюченко Катерина Михайлівна 
Ващенко Лариса Геннадіївна, 
Нечаєнко Тетяна Андріївна, 
Семенець Олександр Володимирович. 
Загальна кількість членів спостережної ради  5 осіб. 
Запрошені:  
                      Казарінов Володимир Олександрович - голова правління, 
                      Квочко Олена Володимирівна - заступник голови правління,  
                      Андрущенко Одександр Олексійович – голова кредитного комітету.                  

      Голова спостережної ради –Чернушенко Ірина Григорівна, доповіла, що на засіданні 
присутні 5 членів спостережної ради,таким чином засідання слід вважати правомочним і, 
 
СЛУХАЛИ:голову спостережної ради – Чернушенко Ірину Григорівну 

ЗАПРОПОНУВАВ ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
2.Про акцію з надання кредитів "Техношопінг". 

……….. 
Після обговорення,  
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 5(п’ять) осіб, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає. 
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити порядок денний. 
 ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  
СЛУХАЛИ: голову правління Казарінова В.О. 
ЗАПРОПОНУВАВ: Затвердити акцію з надання кредитів "Техношопінг" та виключення 
до процених ставок. Плата за споживчі кредити строком на 3 місяці, видані в період з 
02.12.2021 по 15.01.2022  на придбання побутової та комп’ютерної техніки, мобільних 
телефонів, меблів (з обов’язковою їх ідентифікацією), – 0,01% річних, при умові 
дотримання мінімального рівня забезпечення по кредиту: 
- до 30 тис.грн. включно достатньо застави придбаної побутової та комп’ютрної техніки, 
мобільних телефонів, меблів (з обов’язковою їх ідентифікацією); більші суми - за наявності 
додатково поручителів та/або іншої застави згідно рішення кредитного комітету. 
 Після обговорення,  
ГОЛОСУВАЛИ:«ЗА» 5 (п’ять) осіб,  «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає. 
ПОСТАНОВИЛИ:    Затвердити акцію з надання кредитів "Техношопінг" та 
виключення до процених ставок. Плата за споживчі кредити строком на 3 місяці, 
видані в період з 02.12.2021 по 15.01.2022  на придбання побутової та комп’ютерної 
техніки, мобільних телефонів, меблів (з обов’язковою їх ідентифікацією), – 0,01% 
річних, при умові дотримання мінімального рівня забезпечення по кредиту: 
- до 30 тис.грн. включно достатньо застави придбаної побутової та комп’ютрної 
техніки, мобільних телефонів, меблів (з обов’язковою їх ідентифікацією); більші 
суми - за наявності додатково поручителів та/або іншої застави згідно рішення 
кредитного комітету. 
… 
 
                              Голова правління                                             В.О.Казарінов 
 


