
П Р О Т О К О Л № 9 
засідання Спостережної Ради 

Кредитної спілки «ФІНАНСОВА ГІЛЬДІЯ» 
 
 
Місце проведення: м. Львів, вул. Газова, 36/2 
Дата проведення: 01 липня  2019 року. 
Час проведення: 17 годин 00 хвилин. 
Склад Спостережної ради: 5 чоловік. 
Присутні: 5 членів  Спостережної ради:  
1. Комаречко Руслан Ярославович 
2. Бородій Андрій Анатолійович 
3. Процак Лариса Володимирівна 
4. Колтик Тарас Іванович 
5. Винник Олексій Вікторович. 

 
Запрошені: Кудлак Оксана Вячеславівна – Голова Правління 
                    Стецюра Олексій Ігорович – інспектор-ревізор 
        Денисова Лілія Володимирівна – Головний бухгалтер 
 
 

Порядок денний: 
 

1. Внесення змін у Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Фінансова гільдія» з 

Додатками, шляхом затвердження цього положення у новій редакції. 

2. Затвердження підвидів кредитів, що надає кредитна спілка «Фінансова гільдія». 
3. Затвердження розміру процентних ставок за кожним з підвидів кредитів, що надає кредитна 

спілка «Фінансова гільдія». 
 

 
По-першому питанню слухали: голову спостережної ради Комаречка Руслана Ярославовича, 

який запропонував, для приведення внутрішніх положень до вимог чинного законодавства, внести 

зміни у Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Фінансова гільдія» з додатками, 

шляхом затвердження цього положення у новій редакції. 

 
Голосували:   

“За” –  5 (п’ять) членів; “Проти” – 0 (нуль) членів;  “Утрималось”  – 0 (нуль) членів. 
 
Вирішили: внести зміни у Положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Фінансова гільдія» 
з додатками, шляхом затвердження цього положення у новій редакції. 
 
 
По - другому питанню слухали: голову спостережної ради Комаречка Руслана Ярославовича, 
який запропонував затвердити наступні підвиди кредитів, що надає кредитна спілка «Фінансова 
гільдія»: 

«Споживчий кредит» - кредит строком до 36 місяців включно. 
За цільовим призначенням – споживчий кредит (у тому числі на придбання автотранспорту; 

кредит на придбання, будівництво, ремонт житла, лікування, оздоровлення, відпочинок, оплата за 
навчання, оплата за комунальні послуги; придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів; 
на інші потреби). 

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені 
Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Фінансова гільдія» та 
Позичальника): 

1) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку 
дії кредитного договору; 

2) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної 
суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на 
кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів 
проводиться на залишок заборгованості за кредитом; 

3) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за 
яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії 
договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування 
кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на 
залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми 
кредиту зростає. 



За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені 
Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Фінансова гільдія» та 
Позичальника): 

 
1) застава; 
2) порука. 
 

«Комерційні кредити» - кредит строком до 36 місяців включно. 
За цільовим призначенням – кредит на здійснення підприємницької діяльності. 
За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені 

Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Фінансова гільдія» та 
Позичальника): 

1) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку 
дії кредитного договору; 

2) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної 
суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на 
кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів 
проводиться на залишок заборгованості за кредитом; 

3) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за 
яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії 
договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування 
кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на 
залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми 
кредиту зростає. 

За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені 
Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Фінансова гільдія» та 
Позичальника): 

1)  застава; 
2)  порука. 
 

Голосували:   
“За” –  5 (п’ять) членів; “Проти” – 0 (нуль) членів;  “Утрималось”  – 0 (нуль) членів. 

 
Вирішили: затвердити наступні підвиди кредитів, що надає кредитна спілка «Фінансова гільдія»: 
 

«Споживчий кредит» - кредит строком до 36 місяців включно. 
За цільовим призначенням – споживчий кредит (у тому числі на придбання автотранспорту; 

кредит на придбання, будівництво, ремонт житла, лікування, оздоровлення, відпочинок, оплата за 
навчання, оплата за комунальні послуги; придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів; 
на інші потреби). 

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені 
Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Фінансова гільдія» та 
Позичальника): 

4) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку 
дії кредитного договору; 

5) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної 
суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на 
кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів 
проводиться на залишок заборгованості за кредитом; 

6) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за 
яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії 
договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування 
кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на 
залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми 
кредиту зростає. 

За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені 
Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Фінансова гільдія» та 
Позичальника): 

3) застава; 
4) порука. 
 

«Комерційні кредити» - кредит строком до 36 місяців включно. 
За цільовим призначенням – кредит на здійснення підприємницької діяльності. 
За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені 

Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Фінансова гільдія» та 
Позичальника): 

4) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку 
дії кредитного договору; 



5) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної 
суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на 
кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів 
проводиться на залишок заборгованості за кредитом; 

6) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за 
яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії 
договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування 
кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на 
залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми 
кредиту зростає. 

За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені 
Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Фінансова гільдія» та 
Позичальника): 

3)  застава; 
4)  порука. 

. 
 
По - третьому питанню слухали: голову спостережної ради Комаречка Руслана Ярославовича, 
який запропонував, встановити наступні процентні ставки по кредитах, що надає КС 
«Фінансова гільдія»: 
 
     1.Усі види споживчих кредитів(в т.ч. на придбання авто-, мото-транспорту, кредит на придбання, 
будівництво, ремонт житла, на лікування, оздоровлення, відпочинок, оплату за навчання, на придбання 

аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів,на інші потреби) - 61 % річних на залишок 
заборгованості. 
     2.Комерційні кредити -  61 % річних на залишок заборгованості. 
      
 
Голосували: “За” –  5 (п’ять) членів; “Проти” – 0 (нуль) членів; “Утрималось”  – 0 (нуль) членів. 
 
Вирішили: затвердити наступні процентні ставки по кредитах, що надає КС «Фінансова 
гільдія»: 
      
     1.Усі види споживчих кредитів(в т.ч. на придбання авто-, мото-транспорту, кредит на придбання, 
будівництво, ремонт житла, на лікування, оздоровлення, відпочинок, оплату за навчання, на придбання 

аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів,на інші потреби) - 61 % річних на залишок 
заборгованості. 
     2.Комерційні кредити -  61 % річних на залишок заборгованості. 
 
 
 
 
 
 
 
Голова спостережної ради                                              Комаречко Р.Я. 
 
Секретар спостережної ради                                                      Винник О.В. 
 
 
 
 
 
 
 


