
ФОРУМ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ - НАЙКРАЩИЙ СПОСІБ 

УЗГОДЖУВАТИ ПОЗИЦІЇ РИНКУ, ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА 

(18-22 липня 2012 року, м.Трускавець-м.Стрий-с.Розгірче) 
 

  Протягом 4-х днів з 18 по 21 

липня 2012 року в м. Трускавці 

відбувався Форум кредитних спілок з 

метою обговорення професійних 

питань, узгодження інтересів ринку, 

держави та інших суб'єктів, залучивши 

до обговорення і науковців. Така форма 

професійного спілкування кредитних 

кооператорів та представників інших 

інституцій започаткована минулого 

року і повинна стати щорічним 

традиційним заходом. Цього року 

Форум став однією з важливих 

складових відзначення 20-ліття 

відродження кооперації в Україні та 

проходив у рамках Всесвітнього 

фестивалю українських кредитних 

спілок. Головним організатором та 

промотором саме цього заходу була 

Всеукраїнська Асоціація Кредитних 

Спілок в особі президента ВАКС 

п.Вікторії Волковської.  

 У форумі взяли участь 103 особи, в 

тому числі державні службовці, 

науковці,  представники кредитівок, 

гості з інших країн, зокрема 

представники українських кредитних 

спілок Америки та Канади, представник 

Киргизстану, Німеччини, а через 

інтернет додатково було зорганізовано 

зв'язок з представниками Литви, 

Німеччини, Канади. Кредитна спілка 

“Вигода”, як один з основних 

співорганізаторів, забезпечила 

проведення робочих засідань в добрих 

умовах щодо приміщення, озвучення, 

комунікаційних зв'язків, забезпечення 

інтернету, харчування, транспорту та 

цікавого організованого дозвілля. Крім 

представників кредитних спілок 

України та зарубіжних гостей в роботі 

Форуму взяли участь: директор 

юридичного департаменту Нацбанку 

Віктор Новіков, голова наглядової ради 



ВАКС-Галина Шатирко, перший 

заступник голови Львівської ЛОДА 

Богдан Матолич, начальник управління 

фінансової політики Секретаріату 

Кабінету Міністрів України Валентина 

Ящук, а також Швець Олег 

Станіславович, який представляв 

державного регулятора для кредитних 

спілок - Національну комісію 

регулювання ринку фінансових послуг 

та Андрій Оленчик, який представляв 

Фонд гарантування вкладів фізичних 

осіб. В рамках програми заходу 

відбулися пленарні засідання та круглі 

столи, на яких обговорювалися різні 

питання, пов’язані з діяльністю 

кредитних спілок, співпрацею з іншими 

учасниками фінансового та 

економічного ринку загалом, а також з 

державними інституціями.  

Учасники конференції 19 липня 

взяли участь в урочистому вечорі, який 

зорганізувала кредитна спілка 

“Вигода”, презентувавши свої здобутки 

двадцятилітньої діяльності не лише на 

фінансовому ринку, але й у 

громадському житті. На святковий 

вечір, крім учасників форуму, прибули 

представники спілок, які об’єднані у 

Львівській асоціації кредитних спілок, 

щоб привітати свою найстаршу сестру 

– кредитну спілку «Вигода». У 

святковій вечірці також взяли участь 

члени Спостережної ради та Ревізійної 

комісії КС «Вигода». Мистецькою 

окрасою вечора стали музичні 

композиції від стрийського вокально-

інструментального ансамблю  

«Говерла» та оркестру української 

музики «Барви Карпат» (оркестр 

об’єднює визначних музикантів з 

Дрогобича та  Львова). Впродовж 

чотириденного проведення форуму 

його учасники також відвідали музей 

Івана Франка в Нагуєвичах, взяли 

участь у відкритті етнофестивалю 

«Стрийські потоки», побували на 

книжковій толоці «Купуй і читай 



українське», оглянули прекрасні 

художні полотна мистецько-

художнього пленера «Стрийська 

палітра» імені Івана Хандона, побували 

в селі Розгірче на самому 

етнофестивалі. Рясний дощ, який 

розпочався разом з урочистою ходою 

вулицями Стрия, нікого не злякав, всі 

називали його радше благодатним, а 

ніж проливним.  

 На згадку про ювілейні святкування 

всі учасники форуму отримали від 

кредитної спілки “Вигода” спеціально 

виготовлені торбинки з вміщеним 

кооперативним календарем на 2012 рік, 

розширеним звітом спілки за минулий 

2011 рік, горнятком з логотипом, 

вимпелом, а також в кожний 

подарунковий пакетик було вкладено 

по одному сувеніру від американських 

колег. Представників окремих спілок та 

інших інституцій нагородили 

спеціальною пам’ятною відзнакою КС 

«Вигода» за успішну тісну партнерську 

співпрацю впродовж тривалого 

періоду. Всі учасники були задоволені 

заходом та висловлювали слова вдяч  

ності організаторам. 

Галина Гарбовська, 

керівник центрального офісу КС  

«В игода», делегат Форуму 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


