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   На порозі свого 20-річчя 
кредитна спілка “Вигода” 
провела чергові загальні 
збори, відзвітувавши перед 
своїм членством про роботу, 
накресливши плани на 
майбутнє, оновивши склад 
виборних керівних органів, 
познайомивши з проведеною 
роботою в громаді, яка 
базується на кооперативних 
принципах та з дотриманням  
засад християнської моралі. 

Ми не будемо Вас переконувати, що надамо Вам позику без документів  і 
на неймовірно вигідних умовах, що візьмемо у  Вас заощадження під 
найвищий відсоток, адже ринок має свої закони і той, хто нехтує ними — або 
безумець, або шахрай. 

Натомість ми пропонуємо Вам стати членом нашої великої родини, нашої 
кредитної спілки “Вигода” - структури кооперативного типу, створеної, в 
першу чергу, для того, щоб не надто заможні краяни, об`єднавши свої 
фінансові зусилля, мали можливість не просто пережити складні часи, а й 
зміцніти фінансово, допомагаючи один одному. 

З перших років незалежності України кредитна спілка “Вигода” працює 
над відродженням кооперативного 
руху в кращих його проявах і 
традиціях. Наше майбутнє — в наших 
руках. Якщо ми позичаємо собі гроші 
або вкладаємо на заощадження, ми 
зобов`язані цікавитись структурою,  
яку обрали своїм фінансовим 
партнером. Нам потрібно  
впливати на її роботу і брати участь у 
виборі її керівництва. Ми не повинні 
соромитись задавати багато питань, в 

тому числі, і незручних. Ми прагнемо бути не просто пасивними статистами, 
яких легко обдурити, а й без перебільшення — творцями свого кращого 
майбутнього. Під гаслом Стрийської кооперативної ініціативи, не без 
допомоги кредитної спілки “Вигода”, працює благодійний фонд “Рідня”, 
лікарняна каса “Здоров`я Стрийщини”, кооператив здорового харчування 
“Віра”. 

Наша діяльність витримала випробування часом. Щонайменше три 
фінансові кризи не змогли похитнути довіри нашого членства до своєї 
фінансової установи. Навіть у найскладніших обставинах ми були разом. 
Збираючи членів, проводили просвітницьку роботу, прораховували на кілька 
кроків наперед можливості і варіанти правильних рішень. Досвід, набутий 
через спілкування у рамках фінансової просвіти, і надалі продовжуємо 
впроваджувати у життя. 

Ми відкриті для своєї громади. Розмістити депозит на умовах розумної 
доцільності на найкращих умовах чи взяти чесний кредит або просто 
отримати консультацію можна у будь-якому з відділень кредитної спілки 
“Вигода”. 

На фото: Під час загальних звітно-виборних зборів (1 квітня 2012 р.Б.) 
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КРЕДИТНИХ 

СПІЛОК 
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ  

(можуть бути зміни) 
07 липня 2012 року 

ВІДКРИТТЯ 

ФЕСТИВАЛЮ     

Відкрита Екуменічна 

Проща до ЗАРВАНИЦІ –
Марійського Духовного 

Центру (Тернопільська 
область) – спільна 

молитва за український 

кооперативний рух.  
14-21 липня 2012р. 

Художньо-мистецький 

пленер “Стрийська палітра” 

ім.Івана ХАНДОНА  

12-15 липня 2012р. 

Фестиваль авторської 
пісні під егідою клубу ім.Р. 
Купчинського «Галактіон»  

12-19 липня 2012р. 

Туристичні МАНДРІВКИ 

14-15 липня 2012р. 

Хресна хода на гору 

Яворину. За подвижників 

духу, ідеї та чину. 

14-19 липня 2012р. 

ВІДКРИТТЯ 

ТУРИСТИЧНОГО 

МАРШРУТУ «ГОРАМИ 

НАШОЇ СЛАВИ» 

Відкриття туристичного 

маршруту “Героїчні 
вершини Карпат”. Гасло 

маршруту “І стали нам ті 
наші гори твердинею у 
лютий час”. 
18-21 липня 2012р. 

ФОРУМ КРЕДИТНИХ 

СПІЛОК  

Організатор - ВАКС. 

20-21 липня 2012р. 

КНИЖКОВА ТОЛОКА: 

КУПУЙ І ЧИТАЙ 

УКРАЇНСЬКЕ! 

м.Стрий, Народний дім 

20-22 липня 2012р. 

ЕТНОФЕСТИВАЛЬ 

“СТРИЙСЬКІ ПОТОКИ”   

День КС «ВИГОДА» – 20 

років від створення, День КС 

УКРАЇНИ, День КС українців 

США, Канади, Австралії. 
Ярмарок, концерт, інше – 

окрема програма 



 "Як тільки служіння суспільству перестає бути головною справою громадян і вони надають 

перевагу служити йому своїми гаманцями, а не особисто, — держава вже близька до зруйнування". 
Ж.-Ж. Руссо 

ВІДКРИТИЙ  ПРОЦЕС  СТРАТЕГІЧНОГО  ПЛАНУВАННЯ  У  КРЕДИТНІЙ  СПІЛЦІ 
У кредитній спілці «Вигода» з перших днів її заснування (14 червня установі виповниться 20 років) 
панують демократичні принципи відкритості та прозорості, а також склалася традиція колективного 
прийняття важливих рішень. Щорічні членські збори є не лише формальним дотриманням статутних 
вимог, але й живим дискусійним спілкуванням активу 30-тисячної членської громади. А вироблення 
спільного бачення, щодо основних напрямів розвитку на перспективу, також відбувається за участю 
значної кількості активних спілчан, представників громади та зовнішніх експертів, як це відбулося 
нещодавно у м. Моршині,  де актив «Вигоди» розглядав стратегію розвитку своєї спілки.  

З 8 по 11 березня 2012 року близько 70 
осіб, причетних до роботи КС «Вигода», а 
саме члени виборних керівних органів та 
працівники спілки, запрошені активісти з 
громад, де працюють відділення установи, 
духовенство, експерти з різних ділянок, інші 
особи, колективно працювали над Стратегією 
розвитку своєї кооперативної фінансової 
установи. Організаційно провадив зібранням 
голова Спостережної ради КС «Вигода» Василь 
Щекун. Було застосовано такі організаційні 
методи, які дозволили кожному з учасників 
реально впливати на вироблення спільних 
рішень. Зокрема, при обговоренні 8 
найважливіших для спілчан тем, всі учасники 
були поділені на відповідну кількість малих груп (на фото: робота в малих групах), кожна з яких 

працювала над окремим завданням. 
Відтак після роботи в базових малих 
групах відбулося переформатування у, 
так звані, перехресні групи, до яких 
увійшло по одному представнику з 
кожної базової групи. Таким чином всі 
учасники робочої наради мали змогу 
вислухати колег і доповнити кожне 
питання власними міркуваннями. Після 
такого перехресного обміну думками 
учасники стратегічного планування 
поверталися у свої базові групи і 
доопрацьовували питання, з 
урахуванням думки кожного, і готували 
підсумкові презентації на пленарне 
засідання. Впродовж трьохденної 

напруженої праці вдалося проаналізувати виконання діючого Стратегічного плану розвитку спілки, 
виробити Місію організації на найближчий період, наговорити основні тези з ключових напрямів розвитку 
установи, а також детальніше ознайомитися з планом проведення Міжнародного фестивалю кредитних 
спілок, який відбуватиметься протягом 7-22 липня цього року, та озвучити зауваження чи доповнення до 
цього плану. Працю над деталями підготовки до фестивалю очолив голова Ревізійної комісії КС «Вигода» 
Петро Маковський, який водночас очолює і оргкомітет цього фестивалю, що включає в себе різні окремі 



заходи, розведені в часі протягом двох тижнів від 7-го до 22-го липня. Учасниками фестивалю, 
присвяченого 20-літтю відродження в Україні кооперації та 20-й річниці створення КС «Вигода», будуть 
представники кредитних спілок з усієї України та закордону, а базовою структурою для всіх 
організаційних зусиль є стрийська кредитна спілка «Вигода».  

Крім праці над Стратегією в ці дні була і культурна програма. Зокрема 9-го березня, в час обідньої 
перерви, учасники наради урочисто поклали квіти до пам’ятника Т.Г. Шевченкові, а вечором, оскільки це 
була п’ятниця, всі спільно молилися Хресну дорогу у місцевому храмі УГКЦ. Наступного дня вечірня 
програма мала своєрідне продовження шевченківської тематики. Розпочали з перегляду короткої вистави 
за творами Т.Г.Шевченка, яку в незвичному форматі представила засновниця нового львівського театру зі 
своєрідною назвою «Театр в кошику». Відтак імпровізований шевченківський вечір по новому відкривав 
присутнім творчість та життєвий шлях Тараса Шевченка і водночас відкривав таланти самих учасників, 
оскільки всі присутні виступали і в ролі глядачів і в ролі артистів аматорів. Звучали вірші та пісні, була 
сценка, було щире спілкування з роздумами про Тараса Шевченка та його творчість. А ще в суботу 10-го 
березня гостем наради був професор Роман Кирчів, який представив видання своєї нової книжки 
«Маркіянове сузір’я», присвячену плеяді сподвижників періоду Шашкевича. До слова, фінансову 
підтримку у виданні цієї книжки надала КС «Вигода».  

Недільний ранок 11-го березня розпочався з поїздки до василіанського монастиря Преображення 
Господнього на Ясній Горі у селі Гошів, що на Івано-Франківщині. Після Служби Божої спілчани мали 
коротке екскурсійне ознайомлення з обителлю, а відтак продовжили свою  мандрівку до музею-садиби 
Степана Бандери у селі Воля-Задеревацька Стрийського району на Львівщині. Натхненна розповідь 
екскурсовода Олекси Сакаля додали учасникам поїздки патріотичного піднесення. Завершилася праця 
підведенням підсумків, де було ще раз озвучено результати напрацювання, визначено робочі групи щодо 
подальшої праці над Стратегією, яка має завершитися формальним рішенням Спостережної ради спілки 
про внесення змін та доповнень до діючого Стратегічного плану установи та визначення пріоритетів на 
період до 2015 року. 

 

ПОШИРЕННЯ  КООПЕРАТИВНОЇ  ІДЕЇ  СЕРЕД  ФЕРМЕРІВ  ГАЛИЧИНИ 
2012 рік для кредитної спілки “Вигода” розпочався активною діяльністю поширення кооперативної 

ідеї серед фермерів. “Вигода” запропонувала 
фермерам спеціальний вид кредитування з 
низькою відсотковою ставковою зі 
спеціального фермерського фонду. 
Наповнювачами цього фонду є на третину самі 
фермери, а на дві третини кредитна спілка. 
Станом на кінець квітня кількість тих, що 
вирішили стати співучасниками формування 
такого фонду та скористатися пільговим 
кредитуванням, зросла на 14 осіб. Цьому 
процесу передувала велика підготовча робота. 
Безпосередньо головою правління Сюмою 
Марією Йосифівною було проведено ряд 
зустрічей з фермерами у таких 
містах: Жидачів - 14 лютого 2012р., Буськ - 15 
лютого 2012р., Яворів - 17 лютого 2012р., 
Стрий - 21 лютого 2012р., Пустомити - 23 
лютого 2012р., Сокаль - 24 лютого 2012р., 
Городок - 27 лютого 2012р., Жовква - 28 

лютого 2012р., Миколаїв - 29 лютого 2012р., Радехів - 01 березня 2012р., Старий Самбір - 12 березня 
2012р., Самбір - 12 березня 2012р., Калуш - 15 березня 2012р. Всього на зустрічах були присутніми понад 
130 фермерів. Результати безпосереднього спілкування фермерів з керівництвом спілки не забарилися: 
протягом березня-квітня видано 34 фермерські кредити, з яких 14 на пільгових умовах, тобто під нижчі 
відсотки. Сума кредитів, виданих КС “Вигода” в рамках цієї фермерської програми становить більше 2-х 
міліонів гривень. Завдяки цій фінансовій підтримці сільгоспвиробники нашого регіону змогли додатково 
засіяти 5 560 гектарів поля. 16 березня 2012р. Львівською обласною радою було проголосовано про 
прийняття спеціальної програми кредитування фермерів на зразок програми з енергозбереження, за якою 
фермерам з обласного бюджету буде відшкодовуватись частина відсотків, сплачених за користування 
кредитами на фермерські потреби. 
ПРОБЛЕМИ ЯКІ МИ МОЖЕМО І ПОВИННІ ВИРІШУВАТИ СПІЛЬНО (ідеї БФ «РІДНЯ») 

ДОПОМОГА ПОТРЕБУЮЧИМ: ОБІД, ГІГІЄНА, ОДЯГ. ПРОБЛЕМА: на жаль у нашій спільноті є люди, які через різні життєві 
негаразди не мають житла, не мають належного забезпечення їдою, одягом, гігієною. Заопікуватися ними є нашим 
християнським обов’язком. МЕТА:постійно допомогати потребуючим їдою, одягом, гігієнічними засобами, щоб вони відчули 
мінімальну нашу опіку та любов. УКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ САДОЧОК. ПРОБЛЕМА: брак дошкільних дитячих 
установ, проблеми навколо питання влаштування дітей у садочки, в т.ч. корупційна складова КРОКИ: 1) Формування 
ініціативної групи із зацікавлених осіб 2) Максимально можливе розширення наявного дитячого садочка, що при монашому 
згромадженні сестер служебниць 3) Будівництво сучасного дитячого садочка у співпраці із церквою, владою та громадою. 
НЕПОВНОСПРАВНІ ДІТИ - ЧАСТИНА НАШОЇ СПІЛЬНОТИ. ПРОБЛЕМА: закритість від суспільства спільноти невиліковно хворих 
дітей, родин на яких Божею волею випала доля мати таких дітей. МЕТА: максимально інтегрувати цю групу дітей у 
суспільство ІНСТРУМЕНТИ: реабілітаційний  центр спільно із іншими БФ СПІВПРАЦЯ: влада, церква, інші благодійні фонди. 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРАЦЮЄ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ГРОМАД 

 Запрошуємо всіх небайдужих краян підтримати 
програми Благодійного Фонду «Рідня», пожертвувавши 
посильну суму або ставши постійним членом Клубу 
меценатів фонду чи волонтером самого фонду, який 
потребує не лише фінансової підтримки, але й 
жертовної праці у втіленні тих чи інших завдань, які 
постають перед новоствореною благодійною 
організацією! Допомагаймо один одному! 

Кожному хто жертвує Господь повертає сторицею! 
 

НАЙКРАЩІ  УМОВИ  ДЛЯ  ЗАОЩАДЖЕНЬ 

До 20-річчя "Вигоди"  
Ювілейний вклад терміном на 6 місяців під 18,5% річних. 

Поспішайте скористатися. Акція діє до 31 травня 2012 року. 

С Т А Т И С Т И К А 

КК  РР  ЕЕ  ДД  ИИ  ТТ  НН  АА    СС  ПП  ІІ  ЛЛ  КК  АА    ““ВВ  ИИ  ГГ  ОО  ДД  АА””  
станом на кінець І кв. 2012 року 

ПОКАЗНИКИ 
Факт на кінець 

І кв. 2012р. 
Зміни протягом І-

го кварталу 

АКТИВИ 43,96 млн. грн. + 1,08 млн. грн. 

ФАКТИЧНА К-СТЬ ЧЛЕНІВ 30 058 осіб + 118 осіб 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 11,76 млн. грн. + 0,68 млн. грн. 

КРЕДИТИ (К-СТЬ ДІЮЧИХ)  7 330 договорів -  43 

СУМА ДІЮЧИХ КРЕДИТІВ 39,61 млн. грн. + 1,08 млн. грн. 

СЕРЕДНІЙ ВКЛАД (ДЕПОЗИТ) 8,8 тис. грн. - 0,4 тис. грн. 

СЕРЕДНІЙ КРЕДИТ 7,8 тис. грн + 1,1 тис. грн. 

ВКЛАДНИКІВ  (К-СТЬ) 2 557 осіб + 110 осіб 

ДЕЩО З ОСТАННІХ НОВИН КС «ВИГОДА»  
 

ЗМІЦНЮЄМО УКРАЇНСЬКУ КООПЕРАЦІЮ 
 

Ми продовжуємо підтримувати розбудову 

кооперативу здорового харчування «Віра» та БФ 

«Каса здоров’я Стрийщини». Наші активісти дуже 

багато часу приділяють першим крокам 

новоствореного фонду розвитку громад «Рідня». 

Видали кооперативний календар. Готуємо заходи 

приурочені до 20-ї річниці відродження кооперації в 

Україні та 20-річчя КС «Вигода». 

  
 

ПОСВЯЧЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ В ЯВОРОВІ! 
 

 
13 березня відбулося урочисте освячення 

офісного приміщення КС ”Вигода” у Яворові. Здійснив 

це священне дійство настоятель храму св. Юрія 

Побідоносця о. Володимир Гавриленко. 
 

ЗБОРИ НА ФІЛІЇ У КАЛУШІ 
 

 

Протягом березня 2012р. активні спілчани мали 

свої членські зібрання в усіх містах де є відділення 

нашої кредитної спілки «Вигода» . 
 

НОВЕ ПРИМІЩЕННЯ У БУСЬКУ 
 

 

 

20 березня у м. Буськ відбулося освячення 

приміщення спілки. Освятив приміщення настоятель 

храму св. Миколая м. Буська о. Михайло Смачило. 


