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ССЬЬООГГООДДННІІ  ВВ  ННООММЕЕРРІІ::  

� Про відзначення Міжнародного Дня Кредитних 
Спілок на відділеннях КС «Вигода». 

� Про соціальну активність філії у м.Пустомити. 

� Про фінансову просвіту серед населення. 

� 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. 

МІЖНАРОДНИЙ   ДЕНЬ   КРЕДИТНИХ   СПІЛОК
Міжнародний день кредитних спілок 

відзначається щорічно з 1948 року  

кожен третій четвер жовтня. 
Святкування міжнародного дня 

кредитних кооперативів - це данина історії 
руху кредитних спілок. Це міжнародне 
визнання позитивного впливу кредитних 

кооперативів на зміни в економічній і 
соціальній сфері. На сьогоднішній день 
понад 49 тисяч кредитних кооперативів 
пропонують послуги 177 мільйонам осіб в 
96 країнах світу - як у розвинутих, так і 
країн, що розвиваються. 

 

 
 

Цього року кредитні спілки в усьому 
світі відзначали цей день під девізом: 

“Кредитні спілки будують кращий 

світ!”, який цілком відображає суть 
діяльності кредитних спілок, що 

ґрунтується на довірі та єднанні. 
Передісторія відзначення Дня 

кредитних спілок сягає поза 80 років. 17 

січня 1927 року Ліга Кредитних Спілок 
штату Массачусетс (США) організувала 
перше офіційне свято для пайовиків 
кредитних спілок і робітників. Цей день 
було обрано, тому що 17 січня – день 
народження “ангела-хранителя” Америки 

– Бенджаміна Франкліна (1706-1790рр.). 

Хоча в той час у Північній Америці 
кредитні спілки розвивалися досить 

активно, у людей або бракувало часу для 
святкування Міжнародного дня 
кредитних спілок, або вони ще не 
усвідомлювали важливості своєї 
діяльності. 

 

 
 

Таким чином через певний час 
практика відзначання Дня кредитних 
спілок припинилася. 1948 року 
Національна Асоціація Кредитних Спілок 
США (CUNA) вирішила відновити 

святкування міжнародного професійного 
свята кооператорів. CUNA і Товариство 
взаємного страхування обрали для нього 
третій четвер жовтня. Причиною 

відновлення святкування було те, що на 
той час багато керівників кредитних 
спілок Сполучених Штатів вважали, що 
потрібен привід, з якого б кооператори 

збиралися разом, аби віддати данину 
історії руху кредитних спілок, вплинути на 
кооперативну історію, поділитися 
результатами діяльності й  пропагувати 

ідею кредитної кооперації по всій країні. 
Сьогодні, незважаючи на 

економічний спад, кредитні спілки та 
інші кооперативи в усьому світі 
показують високу стійкість на ринку 
фінансових послуг. Міжнародний день 
кредитних спілок – це насамперед 

велика подія для кожної кредитної 
спілки в будь-якій країні і, звичайно 

ж, для усього її членства. Крім того, 

цей день – слушна нагода для того, 

щоб привернути більше уваги до 

проблем кредитних спілок, які 
роблять велику і важливу справу – 

надають фінансову допомогу 
співгромадянам. Окрім того, це день 
для проведення кредитними спілками 

різних заходів: дня відкритих дверей, 

ярмарок, конкурсів, радіо- й 

телепередач, висвітлення подій у 

ЗМІ, благодійних акцій тощо. 

 

 
 

Наша кредитна спілка «Вигода» 

вже не вперше повноцінно відзначає 
це міжнародне професійне свято. 
Наші святкові заходи завжди 

спрямовані як на окремих членів так і 
на цілі громади, що охоплюють всі 
відділення спілки, а не лише 
централю у місті Стрию. 

В цей раз святкування припало 
на 20 жовтня. І цей день традиційно 
став для нашої спілки днем 

«відкритих дверей». Детальніше 

про відзначення Міжнародного Дня 

Кредитних Спілок в окремих філіях 

нашої спілки читайте на 

наступних сторінках цього вісника. 

    

Інформаційний 
вісник  

 

Кредитної спілки  

“Вигода” 
 

№ 21  
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СПІЛЧАНСЬКА 

АКТИВНІСТЬ НА 

ПУСТОМИТІВЩИНІ 
Конкурс паперової пластики до 

Дня міста Пустомити. 

Уже традиційно, в першу неділю 

жовтня, жителі міста Пустомити 

святкують День міста. Кожен рік 

Пустомитівська філія КС “Вигода” бере 
активну участь у святі, оганізовуючи 

дитячі творчі  конкурси. Ось і цього року 

був дуже цікавий конкурс паперової 
пластики. Вчителька школи мистецтв 

Василина Коза, провела майстер-клас і 
діти включилися до творчого процесу. 

 

 
 Атмосфера була святковою, адже 
конкурс проводився в Народному домі, 
коло центральної площі, де відбувався 
концерт місцевих аматорів та відомих 

співаків області. В конкурсі брали участь 
23 дитини. Робота настільки зацікавила 
всіх, що конкурс тривав понад три години. 

Діти з нетерпінням чекали коли 

виставлять на огляд їхні роботи та 
визначать переможців. 
 Переможців обирали за двома 
віковими категоріями: від 5 до 9 років, та 
від 10 років. Серед молодшої вікової 
категорії було відзначено три дуже 
старанні роботи: 

ІІІ місце - Кревнюх Софійка (9 років) 
ІІ місце - Кобилінська Вікторія (7 років) 
І місце - Лавріненко Вікторія (9 років) 
 В старшій віковій групі відмічено: 

ІІІ місце- Боцко Софія (13 років) 
ІІ місце Шендюх Андрій (13 років) 
І місце Довганич Аня (13 років). 
  Цікаві роботи представили і 
найменші п’ятирічні учасниці конкурсу - 

Городня Галинка та Грошова Софійка. 

Нагородження цікавими призами 

відбувалося біля центральної сцени, де 
ведучі оголошували переможців. Гості та 
жителі міста з цікавістю розглядали 

майстерні роботи конкурсантів, які були 

вивішені на вікні Народного дому. 

 

Підтримка спілкою осіб з 
особливими потребами. 
Цього року до Дня Незалежності 

в місті Пустомити на території 
Пустомитівської СШ №2 проводилася 

спартакіада Асоціації інвалідів. 

Працівники нашої філії були 

запрошені на це чудове свято. 

. 

 
Погожого сонячного дня на свято 

прибуло багато учасників. Люди з 
фізичними вадами але сильні духом 

активно брали участь у багатьох видах 
змагань. Переможці отримали кубки та 
грошові премії. Ми, спілчани 

Пустомитівської філії «Вигоди», не 
лише вболівали, але й нагородили 

найактивніших учасників спартакіади 

призами. А до святкового столу 
долучили солодощі. Наші друзі з 
Асоціації щиро дякували нам за 
підтримку і обіцяли запрошувати нас на 
всі свої свята. 

 
 

ФІНАНСОВА ПРОСВІТА 

СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ 
 

 
Наша спілка продовжує роботу з 

фінансової просвіти населення. Зокрема 
на Львівщині співпрацюючи з ВГО 

«Центр прав людини «Громадська 
ініціатива»», яка втілює проект 
«ФІНАНСОВА ПРОСВІТА – ПЛАНУЙ 

СВОЄ МАЙБУТНЄ», проведено ряд 

навчальних семінарів для груп 

чисельністю від 15 до 25 осіб та постійно 

надаються індивідуальні консультації 
для всіх зацікавлених. Проект 
втілюється за підтримки німецької 

програми навчання дорослих dvv-

international. 

Протягом жовтня праця щодо 
фінансової просвіти була дуже 
напруженою. Вдалося провести 

навчальні семінари у Городку, 
Журавному, Радехові, Миколаєві. А 

також з метою підвищення рівня 
кваліфікації працівників спілки, які 
надають консультації на місцях, а 
також задля розширення кола 
тренерської (викладацької) групи, які 
самостійно проводять навчальні 
семінари, у місті Стрию було 

проведено тренінг для тренерів, в 
якому взяло участь 14 спілчанських 
активістів з усіх міст, де працюють 
відділення або представництва КС 

«Вигода». 

 
В основному учасниками 

навчальних заходів з фінансової 
просвіти є люди з сільської 
місцевості та районних центрів, які 
вчаться плануванувати сімейний 

бюджет та визначати фінансові цілеі. 
Цей навчальний курс є таким 

своєрідним «лікбезом» в питаннях 
поводження з грошима та 
користування послугами сучасного 

фінансового ринку. За відгуками 

декого з тих, що вже побували на 
наших навчальних семінарах, 
навчання спонукає також і до 

перегляду витратної частини 

сімейного бюджету – люди вчаться 
економити. Натомість для 
зекономлених грошей (заощаджень) 
люди шукають гідний спосіб 

використання, тобто ставлять собі 
певні фінансові цілі. А ще після 
навчань з фін просвіти багато людей 

починають інакше ставитися до 

дохідної частини і задумуються над 

можливостями додаткових 

надходжень до сімейного бюджету. 

 
Для досягнення більшості з 

поставлених фінансових цілей 

необхідна така сума грошей, яку 

складно звичайній людині наскладати 
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за короткий термін. Тому тут може 
виникати або тривале накопичення, для 
чого варто скористатись депозитними 

продуктами фінансових установ, або ж 

вивчати питання про можливості 
отримання кредиту. Власне питання про 

отримання кредиту потрібно розпочинати 

з вивчення своїх фінансових можливостей 

та ретельного підходу до вибору 
фінансової установи. Кредит не варто 

брати лише тому, що про нього дуже 
спокусливо подано в тій чи іншій рекламі. 
Це повинно бути усвідомлене рішення, 
бажано всієї сім’ї, яке явно вказує на певні 
переваги, які ви однозначно отримаєте від 

того, що позичите гроші. Якщо Ви не 
можете чітко відповісти (в першу чергу 

самим собі) на питання для чого вам ця 
позичка та чи Ви спроможні будете 
повернути кредит навіть при якихось форс 
мажорних обставинах, тоді не варто 

поспішати з отриманням кредиту. 

 
На наших навчальних семінарах, крім 

того, що учасники вчаться ретельніше 
вести свій сімейний бюджет, ставити та 
досягати фінансових цілей, вони ще й 

отримують корисну інформацію стосовно 

того, як не потрапити в число тих, хто 

постраждав від нечесної поведінки гравців 
на фінансовому ринку чи від недостатньої 
поінформованості самих користувачів 
фінансовими послугами. Більшість людей, 

насправді, абсолютно не орієнтуються в 
тому, що саме лежить в основі вартості 
позичених грошей і піддаються на 
рекламні ходи різних структур, а потім не 
можуть виплутатися з тенет фінансових 

зобов’язань, в які «вляпалися» не конче з 
повним усвідомленням. 

 
Щоб почувати себе більш впевнено 

на фінансовому ринку, змогти прийняти 

правильне рішення коли виникне потреба 
вчинити якусь дію з грошима, запрошуємо 

скористатися нашими навчальними 

семінарами, які ми проводимо по цілій 

Львівській області, в тих місцевостях де 
є зацікавлена аудиторія. Найлегше нам 

це робити там де працюють відділення 
або представництва кредитної спілки. 

Але якщо хтось зуміє сформувати групу 

зацікавлених з 15 і більше осіб тоді ми 

приїдемо до вас в будь-який населений 

пункт Львівської області. Учасники 

отримують підготовлені нами спеціальні 
робочі зошити, за допомогою яких дуже 
легко навіть недосвідченим людям 

порахувати свій сімейний бюджет та 
зробити певні висновки. Запрошуємо на 
наші навчання. Проект діє до кінця цього 

року, але наша спілка має намір і надалі 
продовжувати цю роботу з фінансової 
просвіти населення. 

   

СВЯТКУВАННЯ 20-ГО 

ЖОВТНЯ НА ФІЛІЯХ 
Подаємо короткі інформаційні 

повідомлення про відзначення 
Міжнародного Дня Кредитних Спілок на 
філіях нашої спілки: 

ПУСТОМИТИ 

На відзначення Міжнародного Дня 
Кредитних Спілок Пустомитівська філія 
запросила всіх бажаючих на "День 
відкритих дверей" оголошеннями в 
районній газеті "Голос народу" та по 

місцевому радіо. Керівник філії 
запросила головного редактора районної 
газети Скочиляса Р.Т, ведучу місцевого 

радіомовлення Старик Т., мера міста 
Ярему Р.О., голову райради Бабія В.В., 

голову РДА Чопка І. Представники 

влади прийняли запрошення і відмітили, 

що КС "Вигода" є відомою в регіоні та 
цікавилися нашими видами послуг. 

Всі хто приходив до нас цього дня, 
були приємно здивовані прикрашеним 

приміщенням, святковим вбранням 

працівників, та традиційними 

пригощаннями: цукерками, тортом, 

гарячим чаєм. Привітав з професійним 

святом настоятель храму Успіння 
Пресвятої Богородиці о.Юрій, завітавши 

до нас цього дня. Ведуча на радіо Тетяна 
Старик взяла інтерв’ю, яке прозвучало 

цього ж дня. 
КАЛУШ 

20.10.2011р. - Калуська філія 
святкувала Міжнародний день 
кредитних спілок. Приємно було бачити 

не тільки членів кредитівки, але й 

жителів міста, яких зацікавив наш захід. 

Святкова атмосфера сприяла активному 

спілкуванню. Ми детально 

ознайомили калушан з роботою 

установи, з її послугами, розповіли 

про роботу, яку проводить кредитна 
спілка в рамках громадського життя 
міста. Присутні ставили запитання, 
ділилися своїми думками та 
враженнями про роботу філії КС 

"Вигода" в місті Калуші. Усіх 
пригощали кавою та ароматним чаєм 

з тістечками. 

ЖОВКВА 

В рамках відзначення МДКС 

було проведено зустріч за круглим 

столом, яка розпочалася з освячення 
нового приміщення (фото на першій 

сторінці) і на яку було запрошено 

представників місцевої влади (на 
жаль ніхто від влади не прийшов) та 
представників ЗМІ (прийшла 
директор місцевого радіо, яка 
одночасно є і журналістом районної 
газети). Були присутні члени КС та 
гості з числа мешканців міста. 

РАДЕХІВ 

День відкритих дверей пройшов 
добре. На запршення відгукнулося не 
дуже багато людей. Представники 

місцевої влади були відсутні в місті, 
але були заступники, які вже є 
членами спілки. З нових людей, хто 

приходив, розпитували за кредити і 
одна людина, яка вже сплатила у нас 
кредит, хоче взяти знову. Інформація 
про День відкритих дверей буде 
вісвітлена у місцевій газеті та на 
телебаченні. 

ЖИДАЧІВ 

Урочисто було 20 жовтня на 
філії в м.Жидачеві. Працівниці у 
вишиванках (фото на першій 

сторінці) вітали членів КС з 
Міжнародним днем кредитних спілок 
та частували чаєм з солодощами. 

О 14:00 в офісі відбулася зустріч 
з представниками місцевої влади та 
пресою. До нас завітали: заступник 
міського голови п.Я.Гаврильчук, 
заступник голови держадміністрації 
п.О.Кизима, керівник апарату 
п.І.Процан, заступник голови райради 

М.Стеців і, звичайно, кореспондент 
районного часопису. З позичальників 
були фермери, голова сільської ради, 

підприємці. Не оминули своєю 

увагою і вкладники, які дізнались про 

“день відкритих дверей” з 
повідомлення у газеті (ура, люди 

читають пресу)! 
Зранку чудовим букетом троянд 

нас привітав депутат облради Василь 
Камінський. Святкування пройшло в 
дружньо-родинній атмосфері. 
Керуюча філією Г.Овсянецька 
розповіла про історію кредитних 

спілок в Україні, про створення КС 

“Вигода”, про 10-річну роботу нашої 
установи на теренах Жидачівщини. 
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Інспектор кредитний З.Мисак  звітувала 
про кредитну діяльність філії, всі присутні 
раділи з наших високих показників.В 

дружній атмосфері -“запитання – 

відповідь”, за “круглим столом” з кавою та 
смачним тортом, спеченим на наше 
замовлення нашою позичальницею, 

відбувся святковий брифінг. Дочка нашої 
позичальниці, 12-літня  Ірина Манько, 

написала вірш про кредитівку та зачитала 
на зібранні .Задоволені були ВСІ!!! По 

донесеннях наших "шпигунів" кредитівку 
дуже хвалили. 

САМБІР 

Самбірські спілчани завжди є 
громадськоактивними, а працівники 

спілки відкритими та ініціативними. 

Цього року, як і в попередні роки, і 
приміщення філії і працівниці були 

урочистими та привітними. А о 15 годині 
безпосередньо в залі обслуговування 
замість формальної прес-конференції 
відбулося вільне спілкування з чаюванням 

працівників філії та представників 
керівних органів спілки з місцевими 

журналістами  

Після коротких вступних інформацій 

від голови спостережної ради Василя 
Щекуна та голови правління Марії Сюми, 

присутні журналісти, які представляли 

місцеві газети та радіо, жваво задавали 

уточнюючі запитання, зацікавлено 

слухали пояснення від керівництва спілки, 

вступали у своєрідну дискусію на тему 

сучасного стану справ на фінансовому 
ринку України. Бесіда була цікавою та 
навзаєм корисною для співбесідників, що 

повинно би вилитися у пізнавальні 
репортажі для читачів місцевих газет і 
слухачів місцевого радіо Самбірщини. 

СТАРИЙ САМБІР 

У Старому Самборі відзначення 
МДКС розпочалося з освячення нового 

приміщення (фото на першій сторінці). 

В цій урочистості взяли участь 
представники місцевої влади, члени 

спілки та численні гості. На новосілля 
Старосамбірського представництва 
«Вигоди» завітала керівник самбірської 
філії Ірина Васьків, а зі Стрия прибули 

голова Спостережної ради Василь Щекун, 

голова правління Марія Сюма та 
менеджер Іван Гарбовський. Чин 

освячення нового приміщення здійснив 
отець Микола. Гості вітали членів спілки, 

які мешкають в Старосамбірському районі 
з покращенням умов для отримання 
спілчанських послуг та бажали 

кредитному інспектору представництва 
Роману Олійнику успіхів у подальшій 

розбудові представництва та отриманні 
статусу повноцінного відділення спілки. 

СПІЛКА   ДЛЯ  ВЕТЕРАНІВ 

УПА  ТА   НАШОЇ  МОЛОДІ 
Напередодні свята Покрови, 13 

жовтня, у Стрию, в актовому залі 
Стрийського вищого професійно-

технічного училища №34 бідбулося 
величне свято відзначення 69-річниці 
створення УПА. Ініціатором та 
співорганізатором урочистої академії 
стала Кредитна Спілка «Вигода», за 
сприяння якої і відбулося святкування. 
Учасниками дійства були члени 

Стрийської станиці Братства ОУН-УПА, 

учнівський та педагогічний колектив 
училища, представники КС «Вигода», 

міської «Просвіти», запрошені учасники 

визвольних змагань, інші громадські 
активісти. 

 
Учні та педагоги училища 

підготували літературно-музичну 
композицію, присвячену УПА. Також 

перед учасниками виступив хор Братства 
УПА та Конгресу Українських 

Націоналістів «Легенда» під 

керівництвом Володимира Корінця. З 

вітальним словом виступили: голова 
ради Стрийської станиці Братства УПА 

Любомира Сулик, багатолітній 

політв’язень, громадський активіст з 
Моршина Мирослав Мелень, директор 

училища Іван Пилипів та заступник 
голови правління КС «Вигода» Юрій 

Мокрицький, який зачитав текст 
Присяги вояка УПА і запросив на сцену 
своїх побратимів по клубу авторської 
пісні «Галактіон» Володимира Олексина 
та Зиновія Медюха. Члени КАП ім. 

Романа Купчинського «Галактіон» 

підготували коротку музичну 

композицію українських національних 

та авторських пісень, виконавши їх 

дуетом, який самі ж виконавці 
представили, як дует «Кулі». 

 
Захід був урочистим і водночас по 

родинному щирим та теплим. Училище 
показало свою добру роботу з 
патріотичного виховання молоді. Крім 

гарно оформленого залу, підготовленої 
літературно-музичної композиції, на 
стінах ще були вивішені учнівські 
стінгазети, присвячені святу Покрови та 
річниці УПА. Кредитна Спілка «Вигода» 

в свою чергу подарувала училищу 100 

книжечок «За що ми любимо 

Бандеру», а також, по завершенні 
урочистої академії, організувала 
солодкий стіл для хористів та інших 

присутніх учасників визвольних 

змагань. Свято вдалося, воно мало 
виховне значення для учнівської 
молоді та стало доброю нагодою для 
пошанування наших ветеранів 
визвольних змагань за Українську 

Державу. 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
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», 
КДЦ 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! 
 

 
 

РЕДКОЛЕГІЯ 
Редактор: Василь Щекун  
Члени редколегії: Галина Гарбовська,  
Марія Сюма, Юрій Мокрицький 
Всі права застережено. Редколегія може не 
поділяти думок авторів. Автори можуть не 
поділяти думки редколегії. При передруці 
посилання на джерело ОБОВ’ЯЗКОВЕ. 

Вісник підготовлений при сприянні  
Всеукраїнської громадської організації  
Центр прав людини «Громадська 
ініціатива» та партнера проекту «Фінансова 
просвіта плануй своє майбутнє» dvv-international 
Адреса редакції: вул. Б.Хмельницького, 
9, м.Стрий, Львівська обл., 82400 
Тел. (03245) 7-11-59, факс (03245) 4-00-35 

E-mail: vyhoda@ukr.net 


