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ССЬЬООГГООДДННІІ  ВВ  ННООММЕЕРРІІ::  

� Про роль навчання для дорослих та партнерство. 

� Про проведені фестини КС «Вигода. 

� Про спілчанську прощу до Зарваниці 

� Про екскурсію спілчан на Черкащину. 

� Про різні активності спілчан на місцях. 

� Про цікаві задуми спілки, новини, оголошення. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

Вісник кредитної спілки “Вигода” є внутрішнім інформаційним органом спілки, який видається з метою 
кращого інформування членів спілки про роботу нашої фінансової установи, життя громади та посилення 

комунікацій між керівництвом спілки і  “народом”. Надіємось, що інформативному наповненню вісника “Сила 
громади” допомагатимуть члени спілки, оскільки це є нашим своєрідним органом четвертої влади. 

ЗНАННЯ  ТА  ВМІННЯ  –  ОСНОВА  НАШОГО  УСПІХУ
Швидко збігло 

тепле літечко – час 
відпусток та 
відпочинку. І ми, 

дорослі спілчани, 

знову, разом з 
галасливими 

школярами, повертаємося до більш 

чіткого ритму щоденної праці. А водночас 
першовересневий дзвоник у навчальних 

закладах спонукає нас вкотре 
призадуматися над вічними цінностями, 

серед яких знання та вміння, які 
здобуваємо не лише в шкільні та 
студентські роки, а впродовж цілого 

життя. «Вік живи - вік учись» – це відоме  
прислів’я з одного боку підкреслює, що 

ніхто не застрахований від певних 

помилок, а з іншого боку його можна було 

би прочитати як заклик до навчання та 
вдосконалення своїх знань і вмінь. 

Вчитися ніколи не пізно. Для нашої 
спілки це не лише красиві слова, а це 
фактичний стан речей. Ми не тільки 

вимагаємо та стимулюємо процеси 

самоосвіти для працівників і активу КС 

«Вигода». Ми постійно самі 
організовуємо та підтримуємо ініціативи 

інших структур, які направлені на 
навчання дорослих. Це відбувається як 

принагідно так і системно в рамках 

певних програм чи окремих проектів. 

Один з таких проектів на даний час втілює 
наша спілка в співпраці з німецькою 

програмою навчання дорослих (dvv-

international) і назва цього проекту 

«Фінансова просвіта – плануй своє 
майбутнє». 

Чи потрібні нам знання з фінансової 
просвіти? Звісно що члени нашої 
кооперативної установи, зокрема її 

активісти, як ніхто інший, повинні 
володіти тією найнеобхіднішою 

інформацією, яка дозволяє гідно 

почувати себе в середовищі де «ходять» 

гроші, тобто відбуваються фінансові 
операції. Це в загальному, а на самому 

фінансовому ринку, до яких належить 

банківська система, різні кредитні та 
інші фінансові установи, ломбарди, 

страхові компанії і так далі, якими 

починає користуватися щораз більше 
людей, взагалі потрібно мати певний 

рівень знань і навіть навичок, щоби не 
опинитися серед обдурених або тих, що 

несвідомо прийняли ті чи інші невигідні 
для себе рішення. Власне з цією метою 

наша спілка є партнером вищезгаданого 

проекту, який втілює ВГО «Центр прав 

людини» «Громадська ініціатива»». Наш 

проект, як би це не виглядало дивно і не 
зовсім зрозуміло, таки направлений на 
різні проблеми в нашому суспільстві, 
зокрема на подолання бідності. Адже 
відсутність певних знань сприяє зайвим 

витратам та іншим фінансових втратам, 

а наявність специфічних знань, навпаки, 

стимулює до ощадливості, до пошуку 

додаткових заробітків, започаткування 

власної справи і таке інше. 
Організовуючи різні навчальні 

семінари та інші заходи, ми стаємо 

більш відкритою структурою, наші 
партнери стають друзями, а наші 
працівники та активісти стають більш 

професійними. Не зважаючи на літній 

період, що минув, зусиллями спілчан 

проведено ряд заходів, направлених на 
відродження та розвиток 

кооперативного руху, підтримку 

місцевих громад, розвиток культури, 

духовності, самозарадності окремих 

осіб, місцевих громад і навіть цілих 

регіонів. Цього року 2-го липня ми 

повторили, започатковану минулого 

року, прощу до Зарваниці, в якій 

взяло участь декілька сотень 
організованих спілкою прочан. А 

перед тим 19 червня у Стрию 

відбувся чудовий комплексний 

відкритий захід під назвою «Фестини 

кредитної спілки», приурочений до 

19-ї річниці нашої фінансової 
установи. Цілий ряд заходів на 
місцях, приурочених до 20-річниці 
Незалежності України, також додав 

нам певних знань та організаційних 

навичок. Бо й справді, найкраще 
вчитися практичних речей при 

втіленні конкретних справ, 

організації конкретних заходів. І хоч 

добре вчитися на чужих помилках, 

але власних не оминути, тому чим 

більше ми щось доброго робимо, 

організовуємо, самі проводимо чи 

підтримуємо, тим більше ми знаємо, 

вміємо, можемо. Детальніше про 

заходи спілки впродовж останніх 

місяців читайте на інших сторінках 

нашого вісника «Сила громади», а ми 

вже живемо планами на майбутнє, 
зокрема гідним відзначення 20-ліття 
відродження кооперації в Україні, 
яке збігається з 20-ою річницею 

створення нашої кредитної спілки 

«Вигода». 2012 рік є для нас 
ювілейним, тому 

починаємо до 

цього готуватися 

завчасно, а також 

закликаємо до 

активності спілчан. 

Василь Щекун 

    

Інформаційний 
вісник  
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Фестини, які так активно готувала 

кредитна спілка “Вигода”, відбулися  19 

червня. Позитивні емоції переповнювали 

учасників та гостей, ніби і не було ніякої 

поганої погоди, не було дощу. 

 
Захід розпочали з молитви. Декан 

стрийський о.Іван Барабаш провів молебень 

та виголосив проповідь на час відкриття. 

П`ятнадцять міст, де розташовані наші 
відділення та представництва, в різний 

спосіб представляли себе на святкових 

фестинах. Підприємці-виробники, члени 

кредитної спілки “Вигода”, пропонували 

свою продукцію: Смачний хліб від наших 

стриян (ПП Микола Чимич). Духмяний мед 

та продукти бджільництва з Калуша від ПП 

Марія Шевчук. Якісні молочні продукти від 

ВАТ “Молокозавод “Самбірський”, аж черга 
вишикувалась, як в далекі 80-ті, всім 

хотілося придбати справжнього масла, 
вершків, різноманітних сирів та 
кисломолочних продуктів. А що вже казати 

про свіжу, смажену тут же, чи сушену рибку 

від ПП  Оксана Свобода з Бережан. Можна 
було підкріпитися і гарячим чаєм чи кавою у 

ПП Люби Федоришин  - нашого давнього, 

одного з перших членів зі Стрия, і це так 

було доречно при дощовій погоді. Ну а  хто 

вже дуже замерз, міг придбати шкарпетки у 

ПП Антоніна Степанчук із Сокаля. 

Духовного багатства можна було 

почерпнути з різних джерел. Свою 

творчість – друковані твори представила 
львів`янка Тетяна Фролова. Журнал  

“Регіон бандерівський” представляв 

засновник Ярослав Заворотний та депутат 
Львівської обласної ради Богдан Сидорак. 

Двадцять комплектів журналу (сім 

випусків) придбано кредитівкою для 
передачі на східні терени Украни. З 

Самбора свої друковані твори привіз на 
фестини Омелян Леськів. Розмаїття 
сучасної української  літературної 
творчості було представлене відомою в 

Стрию українською книгарнею, яка 
проводить свої знамениті щочетвергові 
зустрічі з сучасними авторами, (ПП Ірина 
Гуцуляк), засновником якої є Любов 

Хомчак. В подарунок від Бережан книжки 

“Легенди бережанського замку” кредитівці 
вручив автор Богдан Тихий. 

Наша поетеса, стриянка Леся Павлів 

представила свій творчий доробок. Понад 

два десятки поетичних збірок 

ілюстрованих художницею Лесею Павлів, 

дочкою поетеси, яка окрім цього 

демонструвала свої художні сувеніри. 

Народні майстри знайомили зі своїми 

виробами: з глини - Богдан Дмитрусь з 
Бережан та Богдан Ямовий із Сокаля. З 

лози тішили око чудові роботи 

Володимира Антощака з Самбора, Люба 
Бай – випускниця Стрийського 

художнього училища, а сьогодні мешканка 
Бережан, привезла виставку ляльок, 

зроблених власноруч, а її землячка Алла 
Соколовська – чудові прикраси з паперу. 

Вишивальниці причаровували чудовим 

вишиттям. Заслужена майстриня вишивки 

з Пустомит Лідія Кучма привезла свої 
твори-вишивки, а колектив вишивальниць 
із Старого Самбора представила на 
виставці Любов Ступицька. Рукоділля з 
бісеру, намиста та макраме милували око 

глядачів. Рукодільниця Світлана 
Васильєва з Калуша своїм талантом 

привернула особливу увагу присутніх. 

Були тут різноманітні картини 

професіоналів та художників любителів: 

Бережанщину представляв молодий 

художник Олег Щупляк, Ігор Тиличко з 
Самбора познайомив учасників зі своїм 

фотомистецтвом. Сакральне мистецтво з 

бісеру було представлене талановитим 

майстром з Ходорова Володимиром 

Благутою. Майстер-клас з 
виготовлення ляльки-мотанки провела 
викладач інформаційно-освітнього 

центру Лідія Ортинська зі Сколього. 

Не можна не згадати і витворів рук 

наших працівників: ікон вишитих 

Оксаною Хомин та композицй з бісеру 

Лідії Пилипчук. 

Зачаровували всіх і учасники 

художньої самодіяльності – це, в 

першу чергу, наше майбутнє - молодь: 
наймолодший колектив дитячого садка 
“Сонечко” з Моршина просто світив 

нам, як сонечко, бо їх виступ викликав 

посмішки на вустах присутніх. 

Цікавими були виступи дитячих 

колективів “Ромашка” з Ходорова, 
фольклорного театру з Бережан 

“Взори”, а юні актори зі Сколього під 

керівництвом Ярослави Чудійович та 
Лариси Данилишин спеціально 

підготували для цих фестин цілу 

виставу яку з захопленням зустріла 
публіка заслуженими оплесками. 

 
Незмінним учасником всіх наших 

заходів є камерний хор ім. Михайла 
Вербицького під орудою Ігоря 

Михайліва, лауреата багатьох 

конкурсів, в тому числі і міжнародних. 

Гарне враження справили виступи 

бандуристів: Оксани та Мирона 
Постоланів з Бережан,  особливих 

гостей Тетяни Фролової та Лайоша 
Молнара зі Львова, а також Ольги 

Голод із Самбора. Гітарист Ігор 

Теплий, також самбірчанин, виконував 

власні твори. Представництво Старий 

Самбір подарувало присутнім виступ, 

що припав до душі кожному. Це був 

естрадно-джазовий колектив “Стимул” 

та чоловічий квартет “Горяни”. 

Представництво м. Жовква, хоч і 
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недавно створене, проявило себе з 
якнайкращої сторони і представило нам 

сольний виступ юної Софії Куси та 
родинного ансамблю Сковронів “Жайвір”. А 

що вже до виступу Василя Васечка, який 

читав гуморески Павла Глазового - нашого 

класика гумористичного жанру, то тут 
декілька викликів “на біс” говорять самі за 
себе. 

Гостями на святі були вокально-

хореографічний ансамбль “Пролісок” 

Дрогобицького педагогічного університету 

ім. Івана Франка, які запалили глядачів 

жвавими народними танцями. Сокальчани  

потішили нас чудовим виступом Руслани 

Антонюк та юної Софійки Журавінської. 
Пустомити дали можливість нам послухати 

чарівний голос Роксолани Лещук. Миколаїв, 

покликав до участі свої молоді таланти, які 
вже встигли завоювати звання лауреатів на 
різних конкурсах і слухачі були вражені 
виступом солістки Ірини Теркали та 
гумориста Тараса Чорного з авторським 

читанням творів. Звеселили публіку своїм 

запальним виступом калушани – троїсті 
музики “Калуські гудаки”. На завершення 

виступив стрийський дівочий ансамбль 

“Говерла” (керівник – Михайло Золотуха). 
 

 
Ведучими свята були Марта Стадник та 

Микола Ханас. Допомагав працювати 

апаратурі наш давній друг Ростислав 

Фединець з Моршина. 
Злякалась негоди хіба що апаратура 

телебачення та фотографа і ми вже не 
зможемо вповні відтворити це дійство на 
плівці. Проте було багато аматорів. І з усіх 

куточків наші спілчани надіслали нам 

електронною поштою фотографії з фестин, з 
допомогою яких ми змогли зробити монтаж, 

а всі бажаючі можуть  його побачити на 
нашіому вебсайті http://vygoda.com.ua (в 

розділі “ФОТО”). 

До вечора ми все прибрали і 
демонтували, і сміття майже не було, так що 

прибиральникам за нами і прибирати не 
довелося. Ми не пили пива, як ви вже 
зрозуміли, не палили сигарет. Так, як колись 

мали добрі здорові традиції наші прадіди, 

так і ми за їх звичаєм провели ФЕСТИНИ. 

Єдине, що запрошених було багато, та 

мало вибраних. Це трохи засмучує. Бо 

справді присутні були подивовані таким 

дійством, а воно може відбуватися завжди, 

кожного вихідного ми можемо збиратися і 
просто співати, спілкуватися. Не будемо 

сидіти по барах, кафе, нищити свою націю, 

свій народ. 

З`явилися нові ідеї та задуми. Відчуття, 
які ми отримали, були надзвичайно 

позитивні. Справді талановитий наш 

український народ, невичерпна криниця 

духовного його багатства, невмируща 
народна пісня – душа України. Прекрасна 
наша молодь, яка переймає національні 
надбання, дух, традиції, звичаї, обряди, 

мистецтво і несе їх в майбутнє. 
ГАЛИНА ГАРБОВСЬКА,    

керівник центрального офісу 
 

ДО ТАРАСА НА ПОКЛІН 
3-5 червня 2011р. з ініціативи 

настоятеля храму Успіння Пресвятої 

Богородиці у м.Пустомити о.Юрія та 

Пустомитівської філії КС «Вигода» 

відбулася поїздка парафіян та членів 

кредитної спілки по Черкащині.  
Знайомство з Черкащиною ми 

розпочали зі знаменитого Софіївського 

парку - перлини України в Умані. 
Софіївський парк - один з 
найромантичніших і найкрасивіших парків 

України. Найцікавіше, що він був 

подарунком і символом вічного кохання 
графа Потоцького до Софії Вітт. Софія, 
ім`ям якої названо Дендропарк, вважалася 

однією з найкрасивіших жінок Європи. Не 
дивно, що для чарівної гречанки 

архітектори та інженери створили диво з 
каменю, води, архітектурних і головне 
природних композицій. І тепер, отримати 

задоволення від цього чудового парку 

може будь-який гість, що відвідав Умань. 
 Наступним місцем зупинки нашої 

групи було с.Керелівка, де пройшли дитячі 
роки Тараса Шевченка. Шевченкова хата, 
могила матері Тараса Шевченка, музей 

Т.Шевченка — святі місця нашого народу, 

де нам пощастило побувати в перший день 

нашої подорожі. В Черкасах нас зустрів 

о.Юліан настоятель Української Греко-

Католицької парафії  Покрови Пресвятої 
Богородиці м. Черкаси. Наступного дня  
разом з талановитим екскурсоводом 

Людмилою Федорівною ми поїхали по 

знаменитих місцях Золотої Підкови 

Черкащини. Урочище Холодний Яр: 

Троїцька церква 1804р. Свято-Троїцького 

Мотронинського жіночого монастиря, 
1070-річний дуб Максима Залізняка та 
800-річний дуб-внук – ботанічні та 
історичні пам’ятки, пам’ятник на могилі 
мирних жителів, розстріляних у 1943р. 

о.Юрій та о.Юліан відправили панахиду 

над могилою невинно убитих людей. Село 

Суботів: Іллінська церква Б. 

Хмельницького 1653 р., замчище 
Б.Хмельницького із залишками 

фундаментів кам’яниці ХVІІ ст., 
пам’ятник Б.Хмельницькому 1995р.  

Місто Чигирин: Над містом височіє 
гора Замкова. В 1967 році на її вершині 
встановлено пам`ятник Богдану 

Хмельницькому, біля підніжжя гори ми 

відвідали Музей Б.Хмельницького, 

Резиденцію Богдана Хмельницького. 

Місто Черкаси: Черка́си — місто, 

обласний та районний центр України, 

культурний та регіональний центр 

Центральної України, промисловий 

центр Центрального економічного 

району. Місто має давню історію і за 
час існування відіграло значну роль в 

історії всієї України. Черкаси були 

значним осередком формування 
Козаччини, мешканці міста брали 

безпосередню участь в Хмельниччині 
та Коліївщині. Черкаси розташовані на 
високому правому березі головної 
річкової артерії України — Дніпра, 
зокрема, створеного в його середній 

течії Кременчуцького водосховища.  
4 червня 2011р славне місто 

Черкаси святкувало своє 725 річчя. В 

«Долині троянд», де розташувалася 

основна сцена,та на «Пагорбі Слави» 

— меморіальному комплексі  в місті 
Черкасах, зведеному в пам`ять про 

загиблих мешканців міста в роки 

Другої світової війни, зібралося багато 

мешканців та гостей міста. Дніпровські 
води, гостинність черкащан, святковий 

концерт, надзвичайної краси феєрверк 

зачарували нас. 

  
Третій день нашої подорожі ми 

розпочали зі Служби Божої парафії  
Покрови Пресвятої Богородиці, яка 
відбувалася в приміщенні Будинку 

офіцерів. Численна наша делегація у 

вишиванках заповнила невеличке 
приміщення. Службу Божу 

відправляли о.Юліан та о.Юрій. А 

після Служби Божої відбулося 
хрещення нового громадянина 
м.Черкас, якому батьки дали ім`я - 

Дмитро-Богдан-Іван. Жертовна праця 

о.Юліана, який вірить у те, що храм 

Покрови Пресвятої Богородиці в 

м.Черкаси буде збудовано, викликала у 

нас сльози. Ми щиро вітали о.Юліана  і 
бажали здійснення всіх задумів.  

В Каневі на могилі Тараса 
Шевченка після панахиди, яку 

відправив о.Юрій, залунав гімн «Ще не 
вмерла Україна», полинуло «Як умру 

то поховайте...». Дзвінкий спів нашої  
групи було чути далеко з Чернечої 
гори. Натхненні побаченим і почутим 

про Черкащину, повертаючись додому, 
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забувши про втому, ми всю дорогу співали 

українських народних пісень. 
  

ПРОЩА  ДО  

ЗАРВАНИЦІ 
Кредитна спілка "ВИГОДА" з нагоди 

19-ї річниці від створення та до 

Міжнародного Дня Кооперації 

організувала ПРОЩУ до ЗАРВАНИЦІ - 

цього святого відпустового місця, де, за 

переказами, у 13 ст. з’явилася Божа 

Матір і її чудотворний образ до сьогодні 

тут зберігається. Кожен учасник міг 

почерпнути енергії із цього джерела 

духовної сили та служіння українському 

народові. 

 
Спілчани відбували свою другу прощу 

до відпустового місця у с. Зарваниця 

Теребовлянського району на Тернопільщині 
в рамках сьомої прощі духовенства та 

вірних Стрийської єпархії, яку очолив 

Апостольський Адміністратор єпархії – 

Преосвященний Владика Тарас Сеньків. У 

прощі взяли участь священики з усіх 16-ти 

деканатів єпархії, а також численні вірні. 
Об 11.00 год. у верхньому храмі собору 

Зарваницької Матері Божої розпочалась 

Божественна Літургія, яку очолив 

Преосвященний Владика Тарас у 

співслужінні з єпархіальним духовенством. 

Всі бажаючі мали нагоду приступити до 

Святих Тайн Покаяння та Євхаристії. 
Після богослуження прочан Стрийської 

єпархії привітав Преосвященний Владика 
Василій Семенюк, єпарх Тернопільсько-

Зборівський. Кир Василій подарував 

Владиці Тарасу копію Зарваницької 
чудотворної ікони Божої Матері та, 
згадавши про декілька чуд, які трапилися 

останнім часом у цьому святому місці, 
побажав прочанам опіки Пресвятої 
Богородиці та закликав не забувати 

звертатися у молитві до нашої Небесної. 
Відтак відбувся Чин водосвяття біля 

джерела та окроплення вірних свяченою 

водою. Владика Тарас привітав присутніх 

представників кредитної спілки «Вигода» м. 

Стрия та інших місцевостей, які спільно 

взяли участь у прощі. Також було 

відзначено вірних з м. Комарно, які разом зі 
своїм душпастирем о. Іваном Кузьмичем 

протягом п’яти днів йшли до Зарваниці 
пішки. 

Також, після Божественної Літургії, 
протосинкел Стрийської єпархії о. Богдан 

Манишин від імені духовенства та вірних 

привітав Владику Тараса з 51-річчям, яке він 

святкує у неділю, 3 липня. До привітань 

долучилися і парафіяни Катедрального 

храму Успіння Пресвятої Богородиці м. 

Стрия. 
За повідомленням прес-служби 

Стрийської Єпархії УГКЦ  
 

ДЕЩО  З  ОСТАННІХ  НОВИН 
• Протягом липня-серпня відбувалися засідання 

ініціативної групи з числа активних спілчан та 

активістів інших структур, які обговорювали 

питання щодо створення регіонального 

благодійного фонду без імен політиків.  

• 23-24 липня 2011р. поблизу с. Тростянець 

Миколаївського району в урочищі Воля 

відбувся фолькльорно мистецький, 

літературний, спортивно-розважальний 

Фестиваль під девізом «Вольному-Воля». І 

співали, й розважались, і змагались і з 

природою поріднились, і рідним словом 

поділились, і кулішем смачним та юшкою 

пригощали. А що вже Філія кредитної спілки 

«Вигода» з Миколаєва відзначилась, то й не 

говорити.. І у герці козацькому перемагала і 

один з найсмачніших кулішів приготувала. А 

керувала всім цим інспектор кредитний 

Наталка Бобиляк..Завітали на фестиваль і 

спілчани не лише з Миколаївщини, але й з 

Бережан, і зі Стрия, і з Подорожнього, і, 

навіть, з самого стольного Києва Андрій 

Оленчик із синочком Павликом у супроводі 

депутата обласної ради Богдана Сидорака та 

родини голови ревізійної комісії «Вигоди» 

Петра Маковського. 

 
• Традиційний малюнок на асфальті, а 

також розважально-пізнавальні конкурси 

для дітей та дорослих відбувалися 

напередодні 20-ї річниці Незалежності 

України 21 серпня у скверику біля 

пам’ятника Б.Хмельницькому у Стрию 

(вул. Осьмомисла). Цьогоріч програма свята 

була ширшою: ми проводили його спільно з 

міським об`єднанням товариства «Просвіта» 

та клубом авторської пісні «Галактіон». Окрім 

дитячих розваг відбувались конкурси дорослих, 

а також прекрасний виступ учасників клубу 

авторської пісні «ГАЛАКТІОН». Зокрема 

співаною поезією порадували присутніх 

Володимир Олексин та Зиновій Медюх.  

 

• 7 серпня відбулося розширене засідання 

Спостережної ради КС «Вигода» за 

участю членів Ревізійної комісії та 

працівників. Затверджено квартальні 

звіти, прийнято інші важливі рішення, 

зокрема про зниження відсоткових 

ставок на кредити. 

ОГОЛОШЕННЯ 
 

ГОТУЄМО КООПЕРАТИВНИЙ 
КАЛЕНДАР 

До 20-ї річниці відродження кредитної 
кооперації наша спілка вирішила 
підготувати та видати кооперативний 
календар на 2012 рік у форматі 
багатосторінкового довідника з 
історичною інформацією про 
кооперативний рух нашого краю. 
Просимо всіх небайдужих краєзнавців 
долучитися до цього неординарного 
задуму, збагативши майбутню книгу 
цікавою інформацією, фотоматеріалами 
з найдавніших періодів історії 
кооперативного руху і до теперішнього 
часу (звертатись на відділення спілки).  

 
ВСТУПАЙТЕ  У  КООПЕРАТИВ  «ВІРА» 

Запрошуємо всіх, хто має бажання 
споживати екологічно чисту продукцію 
від місцевих виробників за 
поміркованими цінами без 
посередницьких накруток, вступати у 
кооператив здорового харчування 
«Віра». Детальніша інформація у місцях 
обслуговування членів КС «Вигода» та 
парафії «ВСУН» (Стрий). 

 
ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАЛЬНІ 
СЕМІНАРИ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ 

«ФІНАНСОВА ПРОСВІТА – ПЛАНУЙ  
СВОЄ МАЙБУТНЄ» 

Якщо Ви відчуваєте, що недостатньо 
поінформовані щодо поводження з 
грошима в сучасному світі, маєте 
бажання скористатися послугами 
фінансового ринку чи просто ледве 
зводите кінці з кінцями, скористайтеся 
нашими безоплатними навчальними 
послугами в рамках річної програми 
навчання дорослих.. Звертатись можна 
за адресами та телефонами до 
найближчого для Вас відділення нашої 
спілки в усіх районах де працює КС 
«Вигода». Це і цікаво і корисно для 
кожного, хто хоче жити краще! 
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