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ЗВІТ ПРЕЗИДЕНТА  
УКРАЇНСЬКОЇ СВІТОВОЇ КООПЕРАТИВНОЇ РАДИ 

Ігоря Ляшка з 2008 року по 2013 рік 
 
Рада Директорів Української Світової Кооперативної Ради, вибрана на 5-тирічну каденцію, 
складається з наступних осіб: Ігор Ляшок – Президент, Ольга Заверуха – Віце Президент, Петро 
Козинець – Секретар, Богдан Ватраль – Скарбник; члени: Павло Бурлай, Володимир Войтович, 
Сергій Гошовський, Тамара Денисенко, Михайло Калимін, Людмила Кравченко, Богдан Курчак, 
Валентин Микитенко, Володимир Пилишенко, Оксана Процюк-Чиж, та Ольга Шевель. 
  
У серпні 2008 року відбулися зустрічі під час перебування в Києві:  

 Ліна Савельєва - виконавчий директор Всеукраїнської Асоціації Кредитних Спілок;  

 Богдан Козій - керівник проекту Канадської програми зміцнення Кредитних Спілок в Україні; 

 Іван Вишневський - голова правління програми захисту вкладів.  
 
В листопаді 2008 року відбулося перше засідання Екзекутивного Комітету в місті Нюарк, Нью 
Джерзі, США. Також присутнім був Голова Спеціальної Комісії Богдан Кекіш. На засідання 
обговорено:  

 Активніше проявлятись в репрезентації Світової Кооперативної Ради на різноманітних 
конференціях, форумах, та на щорічних зібраннях членів асоціації.  

 Короткострокове та довгострокове стратегічне планування.  

 Інвестиційний проект для кредитних спілок України.  

 Створення власної інтернет сторінки.  

 Формування архівних матеріалів діяльності УСКР  

 Затвердження Спеціальної Комісії для роботи по рекомендаціях реконструкції Української 
Світової Кооперативної Ради.  

 
2009 

Січень 2009 року, зустріч із президентом програми Захисту Вкладів Андрієм Оленчиком в місті 
Нюарк, штат НьюДжерзі, США.  

27 лютого 2009 року Спеціальна Комісія провела своє зібрання в Києві, Україна. Присутніми були: 
Ростислав Гайдаєнко, Галина Жулинська, Людмила Кравченко, Андрій Оленчик, та секретар 
Екзекутивного Комітету УСКР Петро Козинець. Обговорено:  

 Пряме членство всіх крайових централь кредитних спілок, незалежно від їхньої кількості в 
даній країні.  

 Щорічний членський внесок кожної централі має складати частку суми пропорційну загальним 
активам всіх спілок-членів даної централі.  

 Можливість реєстрації та переносу головного бюро УСКР в Україну, як міжнародна 
міжгромадська організація.  

 
5 червня 2009 року, відбулось друге засідання Екзекутивного Комітету в місті Виппані, Нью Джерзі, 
США. Було продискутовано такі питання:  

 Запропоновано Ігорю Рудко зайняти посаду голови Статутової Комісії разом із членами: 
Богдан Кекіш (США) Володимир Войтович (Австралія), Євген Дзюба (Україна) та Тарас 
Підзамецький (Канада)  

 Екзекутивний Комітет підготував рекомендації щодо нового Статуту відповідно до кількості 
голосів на асоціацію, оплати внесків, та кількість вибраних делегатів правом голосування.  

 Був затвержений річний бюджет на 2009 рік.  

 Надзвичайний з'їзд Української Світової Кооперативної Ради попередньо запланований на 
червень 2010 року в Україні.  

 Виділені головні тези звітів, які будуть видрукувані в журналі для з"їзду наступного року.  
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  Дослідити можливості формування Асоціацій Українських Кредитних Спілок на території 
колишнього Радянського Союзу.  

 Продовжити пошук можливості для Української Світової Кооперативної Ради стати 
повноцінним членом Всесвітньої Ради Кредитних Спілок.  

 
У червні 2009 року, президент УСКР був присутній на святкуванні 15-ої річниці НАКСУ в Києві та 
Мукачево. НАКСУ була першою асоціацією кредитних спілок сформованою після проголошення 
Україною своєї незалежності. У 2009 р. понад 160 кредитних спілок були членами НАКСУ. При 
нагоді я також відвідав першу сформовану в самостійній Україні кредитну спілку "Вигода" в Стрию, 
де особисто познайомився з головою правління Марією Сюма. Також я мав можливість 
зустрічатись і спілкуватись над вирішенням проблем і питань кредитних спілок в країні з такими 
особами:  

 Сергій Михайленко – заст. Голови Державної Комісії з регулювання ринків фін. послуг України; 

 Вадим Лювич - Директор Ліги Кредитних Спілок Росії  

 Андрій Оленчик - Президент програми захисту вкладів  

 Ірина Драгоморецька - Канадська програма зміцнення Кредитних Спілок в Україні;  

 Ростислав Гайдаєнко - Всеукраїнська асоціація кредитних спілок військовослужбовців.  
 
20-21 серпня 2009 року відбулись річні загальні збори Ради Директорів СКУ у приміщенні 
Львівського Політехнічного Інституту. Представниками від УСКР були Ігор Ляшок та Петро 
Козинець та запрошений гість Володимир Сидоровський, президент Кредитної Спілки Анісія у 
Львові. Ігор Ляшок відзвітував про роботу УСКР від вересня 2008 по червень 2009 року.  

У перший день зборів завітала діючий Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Вечером при 
перекусці, на якій ми з Петром Козинцем були присутніми, Прем'єр Міністр відкрила вечір запитів 
та пропозицій і я звернув увагу Прем'єр-міністра на те, що уряд України допомагає банковому 
сектору під час фінансової кризи, а кредитні спілки, які є частиною фінансового сектора, є повністю 
ігноровані. Після офіційного закінчення вечері, ми з Петром Козинцем підійшли до Прем'єр-міністра 
i мали коротке особисте спілкування. Ми в деталях описали становище кредитних спілок в Україні i 
Прем'єр-міністр пообіцяла глибше вивчити дану ситуацію. 

23 серпня 2009 року, зустріч із Президентом України Віктором Ющенком по наслідкам теперішньої 
кризи і як вона впливає на кредитні спілки в Україні.  

25 серпня 2009 року відбулось засідання делегатів від СКУ 3 Прем'єр-міністром i членами її 
Кабінету. Ми з Богданом Ватралем були частиної делегації від СКУ. Президент СКУ Євген Чолій 
звернув увагу на ситуацію кредитних спілок в Україні й згадав потребу державної допомоги у 
вигляді державних гарантій на членських внесках, яке вже відбуло своє перше читання у Раді. 
Опісля виявилась нагода задати ще кілька запитань, i я підкреслив, що Кредитні Спілки в Україні 
не конкурують з банками, a навпаки. Види та суми позик, яких переважна більшість кредитних 
спілок видають своїм членам, не можуть бути отриманими з банкового сектора. По-друге, два з 
половиною мільйонів членів кредитних спілок являються також власниками тих кредитних спілок. 
Кредитні спілки не продають фондові цінні папери (акції), тому будь-яка поміч від держави могла 6 
конкретно індивідуально вплинути на мільйони громадян України, в порівнянні до допомоги в 
банковий сектор, де скористають лише власники цінних фондових паперів (акцій), хто в багатьох 
випадках навіть не є громадянами України. 

27 серпня 2009 року відбулась зустріч із Василем Пасічником, Виконавчим Директором відділу 
Банківського Регулювання та Нагляду у Національному Банку. Присутніми були Богдан Ватраль, 
Петро Козинець, та Ігор Ляшок. Пан Пасічник добре ознайомлений з кредитними спілками, бо мав 
нагоду працювати з ними від середини 90-их. Ми провели дискусії на тему сьогоднішньої ситуації 
кредитних спілок в Україні, та запитали, чи Національний Банк міг би якось допомогти в даній 
ситуації. Пан Пасічняк пообіцяв нам, що при можливості Національний Банк підтримає рух 
кредитних спілок. 

Того ж дня також відбулось засідання асоціацій кредитних спілок України, на якому було 
продискутовано шляхи кооперативної праці як одного руху кредитних спілок під парасолею УСКР 
для досягнення спільних цілей. Присутніми були: Ростислав Гайдієнко, Галина Жулинська, Ліна 
Савельєва, Богдан Ватраль, Петро Козинець, та Ігор Ляшок. 

19 вересня 2009 року, присутній на зустрічі екзекутиви ЦУКА в приміщенні українського посольства 
зі звітом про працю УСКР на сьогодні та плани на наступний рік.  

22 вересня 2009 року, Президент України Віктор Ющенко відвідав Український Музей в Нью-Йорку. 
Там я мав нагоду пригадати президентові про його підтримку надану кредитним спілкам в 
попередні роки, і попросив його допомоги в сьогоднішній ситуації, в якій опинились кредитні спілки 
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України. Я також передав йому лист, який не міг передати Президентові особисто під час мого 
попереднього перебування в Україні.  

18 листопада 2009 року, присутній в ООН на поминальному відзначенні 76-ої річниці Голодомору.  

23 листопада 2009 року, зустріч із Послом України д-ром Олегом Шамшуром в Амбасаді у 
Вашингтоні і дискусія про сьогоднішню ситуацію кредитних спілок в Україні.  

24 листопада 2009 року, зустріч із Послом США в Україні Джаном Теффтом у Державному 
Департаменті, з проінформуванням про ситуацію кредитних спілок в Україні, наших цілей та 
просьбою. 
  

2010 
Від серпня 2009 до червня 2010 р. Екзекутивний Комітет УСКРади відбув три засідання, головно 
для підготовки позачергової конференції 27 травня 2010 р. в Києві. УСКР виготовив журнал про 
історію і сучасний стан українського кооперативного руху зі звітами всіх асоціацій українських 
кредитних спілок. Журнал видруковано в тиражі 500 примірників. Також створено веб-сторінку 
УСКРади: www.wcuc.org.ua  

22 травня 2010 року, у день перепоховання видатного українського поета, відбувся біля пам’ятника 
Т.Г.Шевченкові у селі Свистунівка Сватівського району Луганської області Фестиваль поезії 
Т.Г.Шевченка. Фестиваль проходить за ініціативою РО ВУТ «Просвіта» (керівник Є.Дзюба). Журі та 
глядачі мали змогу прослухати вірші відомих українських поетів, місцевих поетів, авторські вірші 
учнів. Конкурсантів було 70, а загалом у фестивалі було задіяно більше 100 школярів. Фестиваль 
вдалося провести дякуючи спонсорам: Українська Світова Кооперативна Рада (І.Ляшок), ВУТ 
«Просвіта» ім.Т.Г. Шевченко (П.Мовчан), НАКСУ (П.Козинець), Сватівська РДА (В.Мормуль), 
Сватівський міський голова М. Шерстюк, КС «Сватова-Лучка» (Є.Дзюба). Працю “Просвіти” у 
проведенню фестивалів також підтримує Фундація “Самопоміч” УАФКС “Самопоміч. 

26 травня 2010 року, Звітно-виборча Конференція Всеукраїнської Асоціації Кредитних Спілок 
України. 

28 травня 2010 року Звітно-виборча Конференція Національної Асоціації Кредитних Спілок 
України.  

У серпні 2010 року відбилися збори Ради Директорів Світового Конґресу Українців у Перемишлі, 
Польща. Українську Світову Кооперативну Раду (УСКР) на зборах представляли президент 
Національної Асоціації Кредитних Спілок України (НАКСУ) Петро Козинець, заст. голови УСКРади 
Ольга Шевелій та голова УСКРади Ігор Ляшок.  

Опісля відбулися зустрічі в Києві з представниками двох асоціацій кредитних спілок України, 
НАКСУ і Всеукраїнської Асоціації Кредитних Спілок (ВАКС). Учасники зустрічей обговорили 
проблематичний стан кредитних спілок в Україні, спричинений сучасною фінансовою кризою та 
посилений завалом кількох кредитних спілок, що допровадило до негативного іміджу 
кооперативного руху в Україні назагал. Дискусія зосередилася над потребою вплинути на працю 
урядового бюро Держфінпослуг, яке регулює кредитні спілки й останнім часом встановлює 
неспрятливі вимоги стосовно їх діяльности.  
 

2011 
У лютому 2011 року Ольга Заверуха Свинтух, заступник голови УСКР, була учасником конференції 
Світової Федерації Українських Жіночих Організацій у Нью-Йорку на тему “Роля жінок у науці й 
технології”.  

У квітні 2011 року УСКРада вислала листа Прем’єр-міністру України Миколі Азарову, запрошуючи 
його відвідати кредитні спілки у США й переконатися, що кредитні спілки в Україні також можуть 
успішно працювати на користь своїх членів. Як написано у цьому листі, рух кредитних спілок в 
Україні “...має, за нашими оцінками, добру перспективу, але потребує підтримки уряду та місцевої 
влади, а також професійного, партнерського, деідеологізованого ставлення до цього руху з боку 
урядових фінансових інституцій, особливо Держфінпослуг.”  

6 травня 2011 року відбулася зустріч у бюро Об’єднаних Націй у Нью-Йорку, в якій взяли участь 
Посол України до ООН Юрій Сергеєв, дорадник Прем’єр-міністра України Микола Петренко та 
голова УСКР Ігор Ляшок. Обговорено сучасний стан кредитних спілок в Україні та згадано, що 
посилена, зрівноважена діяльність Держфінпослуг у нагляді кредитівок довела б до підвищення 
рівня довіри до праці тих кредитних спілок, в яких правління правильно працює. Така співпраця 
допомогла б їм прожити сучасну фінансову кризу й надалі допомагати своїм членам. Опісля 
відбулася друга зустріч голови НАКСУ Петра Козинця з Миколою Петренком на ту ж тему.  

http://www.wcuc.org.ua/
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У травні 2011 року УСКР виступало як спонсор III обласного Свистунівського фестивалю поезії Т.Г. 
Шевченка в Луганській області.  

У липні 2011 року президент УСКР Ігор Ляшок, член дирекції Людмила Кравченко (Україна) і член 
резолюційного комітету Тарас Підзамецький (Канада) були учасниками форуму Всесвітньої Ради 
Кредитних Спілок (World Council of Credit Unions) у Глазго, Шотляндія. Учасниками були 1,700 
делегатів з 62 країн світу, серед них представницька делегація з України у складі 18-ти осіб. 
Національна Асоціація Кредитних Спілок України (НАКСУ) є повноправним членом Всесвітньої 
Ради кредитних спілок ще з 90-их років. Відповідно прапор України вже майже 15 років гордо 
майорить на cвітових форумах кредитних спілок. Цього року його виносила віце-президент НАКСУ 
Людмила Кравченко, яка також представляла Україну на офіційних загальних зборах WOCCU.  

У серпні 2011 року відбулися збори Ради Директорів Світового Конґресу Українців у Києві, Україна. 
Українську Світову Кооперативну Раду (УСКР) на зборах представляли президент Ігор Ляшок, заст. 
президента Ольга Шевель (Канада) та секретар Петро Козинець (Україна).  

19-21 серпня 2011 р. Президент УСКР Ігор Ляшок був делегатом від Світової Кооперативної Ради 
на Всесвітньому Форумі Українців в Києві.  

21 серпня 2011 року, в рамках чергових загальних зборів СКУ, відбувся круглий стіл з питань 
ситуації, що склалася в русі кредитних спілок України, зокрема стосунки з державним регулятором 
кредитних спілок. Фінансова криза боляче вдарила по всіх кредитних спілках і в США, і в Україні. 
Внесено пропозицію розробити спільний офіційний документ-звернення до нового керівництва 
ДФП, щоб звернути увагу на позитиви діяльності кредитних спілок і запропонувати систему 
подальшої взаємодії регулятора з ринком. Необхідно також відновити позитивний імідж кредитних 
спілок в Україні.  
 

2012 
У 2012 році Україна святкувала 20-літній ювілей відродження руху кредитних спілок. У 1992 році 
українські кооператори з Австралії, Канади і США, відвідавши більшість областей України і, 
зустрівшись з активістами та громадянами, спонукали до відродження кредитної кооперації на 
рідній землі. І вже у лютому та червні з’явились перші кредитівки у Кривому Розі та Стрию. КС 
“Вигода” у Стрию, Львівська Область, по сьогодні успішно працює, і відзначає своє 20-ліття.  

18-22 липня 2012 року в місті Стрий, Україна відбувся фестиваль української кооперації “Стрийська 
ініціатива”, святкуючи 20-тиліття відродженого українського кооперативного руху та 20-ліття 
кредитівки “Вигода” у Стрию. Від УСКРади представником на святкуваннях були Оля Шевель і 
Тамара Денисенко.  

7-9 вересня 2012 року в Греції відбулися чергові Річні загальні збори Світового Конгресу Українців. 
Присутніми на зборах від УСКР були Ігор Ляшок, Оля Шевель та Тарас Підзамецький, член 
статутової комісії. 
  

2013 
27 квітня 2013 року відбулося чергове засідання Екзекутивного Комітету УСКРади у Виппані, Н.Дж. 
Всі члени Екзекутивного Комітету були присутні (Ольга Заверуха-Свинтух (Канада), Богдан 
Ватраль (США), Петро Козинець (Україна), Ольга Шевель (Канада), Богдан Курчак і Тамара 
Денисенко (США)). Обговорено чергові 5-тирічні звітно-виборчі збори УСКРади. Екзекутивний 
Комітет прийняв рішення провести чергову звітно-виборчу Конференцію УСКР 20 серпня поточного 
року у Львові у приміщенні Національного університету "Львівська політехніка" (початок реєстрації 
о 9.00, початок засідання о 9.30). Згідно зі Статутом, офіційно від кожної централі має бути по 5 
делегатів з правом голосу, інші будуть запрошені без права голосу. 

Члени Екзекутивного Комітету у питанні "Різне" прийняли рішення, відповідно до Статуту УСКР, 
делегувати від Ради Директорів УСКР до номінаційної комісії Богдана Ліщишина (Канада). 
Екзекутивний Комітет також схвалив традиційну фінансову підтримку щорічного Свистунівського 
фестивалю поезії Т.Г. Шевченка, який проходить у с. Свистунівці Сватівського району Луганської 
області (Україна). 
 
7 травня 2013 року в Українському інституті м.Нью-Йорк (США) відбулась зустріч Президента 
Української Світової Кооперативної Ради Ігоря Ляшка з Міністром закордонних справ України 
Леонідом Кожарою. 

В ході зустрічі були обговорені питання про стан розвитку кредитних спілок в Україні та участь у 
цьому процесі української кооперативної громадськості США та Канади. В ході зустрічі Президент 
УСКР офіційно запросив Міністра прийняти участь у Звітно-виборчій Конференції УСКР, що 
відбудеться 20 серпня у Львові.  
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17 по 23 червня 2013 року Ігор Ляшок, Президент Української Світової Кооперативної Ради, 
перебував з робочим візитом в Україні. Головною метою візиту було питання підготовки до 
проведення IX звітно-виборчої Конференції УСКР, яка має відбутися у Львові 20 серпня поточного 
року.  

В ході візиту Ігор Ляшок обговорив необхідні організаційні питання з Президентом НАКСУ Петром 
Козинцем та віце-президентом Людмилою Кравченко, Головою правління ВАКС Галиною Шатирко 
та Головою правління кредитної спілки „Анісія” (м. Львів) Володимиром Сидоровським, як 
представником господарів місця проведення звітно-виборчої Конференції УСКР.  

Президент УСКР Ігор Ляшок та Секретар Екзекутиви УСКР, Президент НАКСУ Петро Козинець 
мали робочу зустріч з Міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою, який підтвердив 
свою готовість взяти участь у звітно-виборчій Конференції УСКР. Під час зустрічі також 
обговорювалися проблеми на ринку кредитних спілок України та шляхи їх вирішення.  

Також було проведено робочу зустріч Президента УСКР Ігоря Ляшка та Секретаря Екзекутиви 
УСКР, Президента НАКСУ Петра Козинця з Борисом Візіровим, Головою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України. У зустрічі також брав 
участь член Національної комісії Юрій Назаренко. Голова Комісії прийняв запрошення від 
Президента УСКР взяти участь у майбутній звітно-виборчій Конференції у Львові. Ігор Ляшок 
проінформував про актуальні аспекти діяльності УСКРади та рухів кредитних спілок, що входять до 
її складу.  
 
Представницька Діяльність  
Праця Президента Української Світової Кооперативної Ради складається із представницької 
функції. Коли не було можливо бути особисто присутнім, вислано заздалегідь лист-привітання:  

 На річних конференціях Української Світової Кооперативної Ради  

 На річних Загальних Зборах кредитівок – членів УКСРади.  

 На річних конференціях Конгресу українських кредитних спілок Канади  

 На засіданнях управи Світового Конгресу Українців  

 На зборах головної управи й екзекутиви УСКРади  
 
Кореспонденція  
17 жовтня 2008 року. Вітання Українській Кооперативній Раді Канади з нагоди річних загальних 
зборів.  

24 жовтня 2008 року. Вітання Українській Федеральній Кредитній Спілці Рочестер, Нью-Йорк з 
нагоди 55-літнього ювілею створення кредитівки. 

11 листопада 2008 року. Вітання раді Українських Кредитних Спілок Канади з нагоди 15-ліття 
створення проекту "Кредитні спілки для Украни". 

10 грудня 2008 року. Вітання Тамарі Ґалло – новообраному президентові Українського 
Конгресового Комітету Америки.  

6 лютого 2009 року, лист Сергію Михайленко, заст. Голови державного комісії з регулювання 
фінансових послуг України про плідну співпрацю між державною агенцією і кредитними спілками в 
Україні. 

7 листопада 2009 року, лист-запрошення Петрові Крір (Pete Crear), Президентові Всесвітної Ради 
Кредитних Спілок (WOCCU) на конференцію УКСР, що відбудеться 27 травня 2010 р. В Києві та 
запит о можливість, щоб УСКР стала асоціованим членам WOCCU. 

20 листопада 2009 року, головному Послу України в Сполучених Штатах Америки Олегові 
Шамшуру надіслане запрошення на конференцію УСКР, яка відбудеться 27 травня, 2010 року в 
місті Києві. 
20 листопада 2009 року, запрошення Президентові/Генеральному директору НАФКС Фредові 
Бекеру на конференцію УСКР, яка відбудеться 27 травня, 2010 року в місті Києві.  

27 листопада 2009 року, лист до Юлії Тимошенко у справі сьогоднішньої ситуації кредитних спілок 
України та необхідність державної помочі.  

27 листопада 2009 року, лист до Президента України Віктора Ющенка, з просьбою допомогти 
кредитним спілкам в Україні. 

У березні 2010 року, вислано листи до Всеукраїнської Асоціації Кредитних Спілок, на руки голови 
Ліни Савельєвої, і Всеукраїнської Асоціації Кредитних Спілок Військовослужбовців та Працівників 
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Силових Відомств, на руки голови Ростислава Гайдаєнка, з виясненням вимог щодо вступу в 
членство в УСКРаду. 

У квітні 2010 року, вислано запрошення на позачергову Конференцію Української Світової 
Кооперативної Ради 27 травня 2010 року в Києві. Запрошення отримали:  

 Посол США в Україну Джан Теффт  

 Посол Канади в Україну Дж. Данієл Карон  

 Президент України Віктор Ф. Янукович  

 Прем’єр-міністр України Микола Я. Азаров  

 Міністр Закордонних Справ України Костянтин І. Грищенко  

 Міністр фінансів України Федір О. Ярошенко  

 Віце-прем’єр-міністр України з питань економіки Сергій Л. Тігіпко  

 Перший Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету В.В.Лук’яненко 

 Голова Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Василь О. Волга 

 Заступник Голови Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 
І.О.Говорун  

29 травня 2010 року, вислано листа до Правління Всеукраїнської Асоціації Кредитних Спілок 
України, повідомляючи їх про прийняття їх у членів УСКРади. Того ж дня вислано також листа до 
Правління Всеукраїнської Асоціації Кредитних Спілок Військовослужбовців та Працівників Силових 
Відомств, що їх аплікацію на членство в УСКРаді буде переглянуто на наступному засіданню Ради.  

У квітні 2011 року УСКРада вислала листа Прем’єр-міністру України Миколі Азарову, запрошуючи 
його відвідати кредитні спілки у США й переконатися, що кредитні спілки в Україні також можуть 
успішно працювати на користь своїх членів. Як написано у цьому листі, рух кредитних спілок в 
Україні “...має, за нашими оцінками, добру перспективу, але потребує підтримки уряду та місцевої 
влади, а також професійного, партнерського, деідеологізованого ставлення до цього руху з боку 
урядових фінансових інституцій, особливо Держфінпослуг.”  

У березні 2012 року вислано листи до асоціацій кредитних спілок України у справі можливого 
святкового відзначення 20-ліття кооперативного руху в Україні. 

3 липня 2012 року вислано листа-поздоровлення до КС “Вигода” на руки голови правління, пані 
Марії Сюми, з нагоди святкування ювілейного 20 тиліття Кредитної Спілки.  

У червні 2013 року вислано листи-запрошення на цьогорічну Звітно-виборчу Конференцію УСКР, 
що буде проходити 20 серпня у м. Львові будуть запрошені керівники:  

 Міністерства закордонних справ (Леонід Кожара);  

 Національної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг (п.Візіров та п.Назаренко);  

 Комітету Верховної Ради з питань фінансів;  

 Посольства США та Канади;  

 Державної Адміністрації та обласної Ради Львівської області;  

 Національного Університету “Острозька Академія”;  

 Національного Університету “Києво-Могилянська Академія”;  

 Державного фонду гарантування вкладів (Андрій Оленчик);  

 Американської програми технічної допомоги «Агроінвест».  
 
З кооперативним привітом,  

 
Ігор Ляшок 
Президент 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 




