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Основні відомості про кредитну спілку 

 

Основні відомості про Кредитну спілку 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35096409 

Повна назва Кредитної спілки Кредитна спілка «АГАТ» 

Вид економічної діяльності за КВЕД  64.92 

Теріторія за КОАТУУ 731010000 

Місцезнаходження  м.Чернівці, вул..Турецька 1/3 

Дата внесення змін до установчих 

документів 

19.04.2015р 

Дата державної реєстрації  17.04.2007р. 

Код фінансової установи 14 

Дата реєстрації в реєстрі фінансових 

установ 

25.09.2007р. 

Реєстраційний номер у Реєстрі  

фінансових установ 

14102062 

Реквізити свідоцтва фінансової 

установи  

КС № 831 

Кількість відокремлених підрозділів 0 

Ліцензії на здійснення діяльності Серія, 

номер 

Дата 

видачі 

Термін дії 

Ліцензія «Діяльність кредитної спілки 

по залученню внесків (вкладів) членів 

кредитної спілки на депозитні рахунки» 

б/н 28.05.2015 безстрокова 

Ліцензія «Діяльність КС з надання 

фінансових кредитів за рахунок 

залучених коштів, крім внесків (вкладів) 

членів КС на депозитні рахунки» 

- - - 

Кількість працівників станом на 

31.12.2015р. 

4 

Голова правління Демченко Олег Вікторович 

Головний бухгалтер Кирюхіна Тетяна Анатоліївна 

Банківські реквізити : 

№ р/р МФО Назва банку Місто 

26509300445767 356334 Чернівецька ф-я АТ Ощадбанк  Чернівці 

2650329411 300205 ПАТ «УПБ» Київ 

26500000243579 300023 ПАТ «УКРСОЦБАНК» Київ 

2650001300270 356293 ТОВ «Укрпромбанк» Чернівці 

26504301000280  356583 ЧцФ ВАТ ВТБ банк Чернівці 

 

Назва вищого органу управління  

Загальні збори членів Кредитної спілки. 
 

Найменування материнської компанії 

Кредитна спілка є самостійним суб’єктом. 



 

Види діяльності Кредитної спілки 

Відповідно до свого Статуту Кредитна Спілка здійснює наступні види діяльності: 

- приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки; 

- надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та 

безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські 

господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого 

одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки; 

- залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і 

в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути 

більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки; 

- виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами; 

- у разі участі в об'єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об'єднаної 

кредитної спілки; 

- розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на 

право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні 

папери, перелік яких установлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), та паї кооперативних банків; 

- залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших 

установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено 

рішенням Нацкомфінпослуг. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може 

перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент 

залучення; 

- надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг; 

- виступає членом платіжних систем, зокрема здійснює переказ коштів; 

- оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів; 

- провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів. 

 

Органи управління та контролю 

Органами управління кредитної спілки є загальні збори, спостережна рада, ревізійна 

комісія, кредитний комітет, правління. Виконавчим органом є правління кредитної 

спілки, яке здійснює управління поточною діяльністю кредитної спілки. Правління 

вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції 

загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Правління кредитної спілки 

очолює Голова правління. Нагляд за діяльністю правління здійснює спостережна рада 

кредитної спілки, члени якої обираються загальними зборами членів кредитної спілки 

у відповідності до чинного законодавства. 

Інформація щодо діяльності кредитної спілки через відокремлені підрозділи 

Кредитна спілка не здійснює діяльність через відокремлені підрозділи. Дані щодо 

кредитної діяльності та діяльності по залученню внесків (вкладів) на депозитні рахунки 

через відокремлені підрозділи наведено в додатку 8 до Звітних даних «Звітні дані про 

діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки», що входять до складу річної 

звітності кредитної спілки, яку кредитна спілка подає до Нацкомфінпослуг. 

 
 


