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Додаток 1 

до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та 

 об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії,  

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРЕДИТНУ СПІЛКУ 

 

за 2016 року 

 

КРЕДИТНА СПІЛКА "СОСНИЦЬКА" 

(повна назва кредитної спілки) 

 

П.І.Б. керівника кредитної спілки Кваша Валентина Федорівна 

П.І.Б. головного бухгалтера Костюченко Ірина Захаріївна 

Місцезнаходження: поштовий індекс, адреса 
16100 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СОСНИЦЬКИЙ РАЙОН 

СОСНИЦЯ, Троїцька, буд.21 

Код міста, телефон, факс, e-mail 
Тел. код: 04655 Тел: 2-75-02 Факс: 2-75-02 ел. пошта: 

kssosn@ukr.net 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26383047 

Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ 14100630 

Кількість відокремлених підрозділів 0 

Кількість територіально-адміністративних одиниць України, у яких розташовані 
відокремлені підрозділи 

0 

Назва об'єднаної кредитної спілки, членом якої є кредитна спілка ОКС НАКСУ 

Назва асоціації, членом якої є кредитна спілка  НАКСУ,ЧОАКС 

Платіжна система, членом якої є кредитна спілка  0 

Назва програмного забезпечення, що використовується кредитною спілкою для 

ведення обліку 
Все в одному CU Program 

 
Перелік документів паперової форми та файлів електронної форми, що додаються: 

1. Загальні дані про кредитну спілку (Додаток 1) 

2. Звітні дані про фінансову діяльніст кредитної спілки (Додаток 2) 

3. Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (Додаток 3) 

4. Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (Додаток 4) 

5. Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (Додаток 5) 

6. Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (Додаток 6) 

7. Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (Додаток 7) 

8. Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (Додаток 8) 

9. Звітні дані  щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки 

на депозитні рахунки(Додаток 9) 

 

Ідентичність даних у паперовій та електронній формі підтверджую.  

М. П.  Підпис керівника кредитної спілки  ______________  Кваша Валентина Федорівна 

   
(П. І. Б.) 

 
Підпис головного бухгалтера ______________  Костюченко Ірина Захаріївна 

   
(П. І. Б.) 
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