
              Додаток 1 

              

до Порядку складання та подання 

звітності кредитними спілками та 

об'єднаними кредитними спілками до 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг України 

                   

 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 про кредитну спілку 

        за 2021 рік    

 (перший квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік) 

        КС "Кредит-Союз"    

 (найменування кредитної спілки) 

                   

 

Місцезнаходження: поштовий індекс, адреса 18002, Черкаська область, Черкаси, 

вул. Гоголя,буд.250 

 

Код міста, телефон, факс, e-mail, веб-сайт (веб сторінка) Телефон: 0472542969 Email: 

kreditsous@gmail.com 

 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25204519 

 Рядок виключено  

 Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ 14100107 

 Кількість відокремлених підрозділів кредитної спілки 14 

 

Кількість територіально-адміністративних одиниць України, у 

яких розташовані відокремлені підрозділи кредитної спілки 
0 

 

Найменування об'єднаної кредитної спілки, членом якої є 

кредитна спілка 

УОКС 

 Найменування асоціації, членом якої є кредитна спілка ВАКС, Ліга КС Черкащени 

 Платіжна система, членом якої є кредитна спілка  

 

Назва програмного забезпечення, що використовується 

кредитною спілкою для ведення обліку 

Модуль: Q-Finance 

 

П. І. Б. керівника кредитної спілки Казарінов Володимир 

Олександрович 

 П. І. Б. головного бухгалтера Ніколенко Оксана Анатоліївна 

                   

 Перелік документів, що додаються:        

 1. Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2). 

 2. Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток 3). 

 3. Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4). 

 

4. Звітні дані про розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених 

позичок кредитної спілки (додаток 5). 

 5. Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6). 

 6. Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7). 

 7. Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (додаток 8). 

 

8. Звітні дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної 

спілки на депозитні рахунки (додаток 9). 

 9. Звітні дані про залишки зобов'язань за кредитами десяти членів кредитної спілки (додаток 10). 

 

10. Звітні дані про залишки зобов'язань за кредитними договорами пов'язаних з кредитною спілкою 

особами (додаток 11). 

 

11. Звітні дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за 

операціями з фінансовими активами (додаток 12). 

                   

                   

 Підпис керівника кредитної спілки   Казарінов Володимир Олександрович 

          (підпис)       

 Підпис головного бухгалтера   Ніколенко Оксана Анатоліївна 

          (підпис)       

                   

 


