Протокол № 2
Спостережної ради кредитної спілки “Кредит-СоюЗ”
м.Черкаси

08 червня 2016 року

ПРИСУТНІ:
Барсук Світлана Михайлівна,
Павлюченко Катерина Михайлівна,
Чернушенко Ірина Григорівна,
Мельниченко Василь Андрійович,
Шевчук Сергій Васильович.
Загальна кількість членів Спостережної ради 5 осіб.
Запрошені: Казарінов Володимир Олександрович - голова правління.;
Ніколенко Оксана Анатоліївна - головний бухгалтер.
Член Спостережної ради Барсук Світлана Михайлівна, доповіла, що загальними зборами
членів КС 19.05.2016 було обрано 5 членів Спостережної ради. На засіданні присутні 5
членів Спостережної ради, таким чином засідання слід вважати правомочним і,
ЗАПРОПОНУВАЛА ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Розгляд звітних даних до Нацкомфінпослуг за І квартал 2016 року .
2.Затвердження підвидів кредитів та процентних ставок по них.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 5(п’ять) осіб, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМ АЛИСЬ» - немає.
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити порядок денний.
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Ніколенко O.A.
ЗАПРОПОНУВАЛА: взяти до уваги звітні дані до Нацкомфінпослуг за І квартал 2016 року.
Після обговорення,
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 5(п’ять) осіб, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМ АЛИСЬ» - немає.
ПОСТАНОВИЛИ: взяти до уваги звітні дані до Нацкомфінпослуг за І квартал 2016 року.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО;
СЛУХАЛИ: голову правління Казарінова В.О.
ЗАПРОПОНУВАВ: внести зміни до підвидів та процентних ставок по них.
Після обговорення,
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 5(п’ять) осіб, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМ АЛИСЬ» - немає.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Затвердити підвиди кредитів членам кредитної спілки та проценті ставки по них у новій
редакції (Додаток 1) та ввести їх в дію з 09.06.2016.
2.Затвердити виключення до процентних ставок, встановлених у Додатку 1.
2.1. По всіх підвидах кредитів, якщо в забезпечення виконання зобов’язань за кредитом
члена кредитної спілки укладено два або більше договорів забезпечення, в тому числі
договір застави майнових прав за вкладом, сума якого перевищує суму кредиту, - 24%
річних.
По всіх підвидах кредитів, якщо в забезпечення виконання зобов’язань за кредитом
члена кредитної спілки укладено договір застави майнових прав за вкладом, як єдиної форми
забезпечення при отриманні кредиту, - 24% річних. Разом з тим, у разі використання внеску
(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, як єдиної форми забезпечення при
отриманні кредиту, сума такого кредиту та нараховані проценти за користування кредитом
за 3 місяці не повинні перевищувати суму внеску (вкладу) члена кредитної спілки на
депозитний рахунок. У такому випадку строк дії договору про залучення внеску (вкладу)
члена кредитної спілки на депозитний рахунок повинен перевищувати строк дії договору
кредиту не менше ніж на 3 місяці.
2.2. Відповідно до п.15 ст.14 Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей",

військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та
військовозобов’язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого
періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами,
установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними
особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.
2.3. Плата за споживчі кредити, видані на придбання побутової та комп’ютерної техніки,
мобільних телефонів, при наявності довідки про доходи та поручителя - 36% річних, у разі
якщо тільки під заставу придбаної побутової та комп’ютрної техніки, мобільних телефонів 45% річних.
2.4. Плата за кредити на 6 місяців ануїтетом на придбання товарів у мережі магазинів
«Асоль» у разі, якщо сума такого кредиту не перевищує 20-ти кратного розміру раніше
внесеного внеску позичальником у резервний капітал - 0,01% річних.
2.5. По всіх підвидах кредитів, сумою до 5000 грн. включно, за якими наявне забезпечення
тільки договором застави рухомих речей, крім випадків визначених п.2.1., 2.2., 2.З., 2.4, процентна ставка становить 57%річних.
По всіх підвидах кредитів, сумою більше 5000 грн. до 10000 грн. включно, зобов’язання
по яких забезпечується тільки договором застави рухомих речей та /або договором поруки
одної фізичної особи, крім випадків визначених п.2.1., 2.2., 2.З., 2.4, - процентна ставка
становить 57 % річних.
3. Від встановленої процентної ставки (в т.ч. визначеної згідно виключень до процентних
ставок), якщо вона вище 36 % річних, надаються наступні знижки членам кредитної спілки.
3.1. Після 2-х відмінних кредитних історій, якщо загальна сума попередніх кредитів з
відмінною кредитною історією, рейтинг «5», більша суми нового кредиту, надавати знижку
за кожний наступний кредит у розмірі 2% річних, з урахуванням наступного:
а) у випадку отримання позичальником по кредитній історії рейтингів «1», «2», «З» попередні відмінні кредитні історії не враховуються для надання знижок на наступні
кредити;
б) у випадку отримання позичальником по кредитній історії рейтингу «4» або «6» зазначені кредитні історії не дають підстави для застосування знижок, але попередні відмінні
кредитні історії враховуються для надання знижок на наступні кредити;
в) критерії для присвоєння рейтингів кредитним історіям визначаються наказом голови
правління.
3.2. Членам кредитної спілки, які мають діючі кредити і за рекомендацією яких в кредитній
спілці отримав кредит новий член, надається знижка у розмірі 1 % річної процентної ставки
на суму отриманого кредиту.
3.3. Разом з тим, річна процентна ставка при застосуванні знижок, зазначених в п.3.1., 3.2 не
може бути нижчою ніж 36% річних.
4. Встановити плату за користування кредитами, що надаються іншим кредитним спілкам у
розмірі 24% річних.
5. Встановити плату за користування кредитом з підвищеним ризиком у розмірі - 90%
річних.
Конфлікт інтересів у членів Спостережної

Голова Спостережної ради

С.М.Барсук

