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освіта

нам пишуть

— Чому спілку назвали саме 
«Буковинський Альянс»? Цікава 
назва.

— наша спілка працює на ринку 
фінансових послуг винятково Чер-
нівецької області та об’єднує бага-
тьох людей для вирішення їхніх по-
треб. тобто є свого роду «альянсом», 
об’єднанням буковинців. Кредитна 
спілка – це не банк, бо є власністю 
своїх членів, контролюється ними і 
надає послуги тільки членам спілки. 
тому девіз «Свій до свого по своє» 
якраз підтверджує мету створення та 
діяльності кредитної спілки.

— Як розвивались кредитні спіл-
ки на Буковині взагалі протягом 
останнього часу?

21 квітня 2004 року від-— 
булись установчі збори засновників, 
на яких було прийнято рішення про 
створення Кс «Буковинський альянс», 
а 2 липня 2004 року кредитна спілка 
була зареєстрована як юридична осо-
ба. тому в квітні цього року ми будемо 
відзначати 15 років своєї діяльності 
на ринку фінансових послуг Буковини, 
в тому числі і в Кіцманському районі.

Був час, коли на Буковині було 
близько десяти кредитних спілок. 
після 2008 року значних змін зазнали 
тогочасні фінансові реалії – змінилася 
регуляція ринку, нормативна база. Як 
наслідок, у Чернівецькій області ці 
зміни благополучно змогли пережити 
лише декілька кредитних спілок. у 
результаті огранки часом кредитна 
спілка «Буковинський альянс» пере-
творилася на потужного гравця на 
ринку фінансових послуг Чернівець-
кої області. навіть у найкризовіші часи 
нашої та світової економіки спілка не 
переставала надавати кредити, при-
ймати депозити та завжди вчасно ви-
конувати зобов’язання із повернення 
вкладів.

За часи свого існування спілка до-
помогла багатьом людям вирішити 
їх проблеми. Хтось на депозитній 
програмі накопичив кошти на свою 
мрію, інші взявши кредит отримали 
можливість швидше реалізувати свою 
мрію, сплативши при цьому чесні 
відсотки.

— Хто займається регулюванням 
та контролем за діяльністю кредит-
них спілок України?

— Кредитні спілки діють згідно За-
конів україни «про кредитні спілки» та 
«про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових 
послуг». Контроль за діяльністю кре-
дитних спілок проводить національна 
комісія , що здійснює державне регу-
лювання ринків фінансових послуг. 
Кредитна спілка щоквартально звітує 
про свій фінансовий стан та дотри-
манням встановлених нормативів 
перед цим органом. Кредитна спілка, 
як і інші фінансові установи для про-
ведення своєї діяльності повинна 
отримати певні дозвільні документи. 
Зокрема, нами отримано свідоцтво 
про реєстрацію як фінансової устано-
ви та дві безстрокові ліцензії, а саме: 
на залучення коштів від фізичних осіб 
та на видачу кредитів відповідно. Крім 
того, з 2006 року ми є дійсним членом 

національної асоціації кредитних 
спілок україни (наКсу) та учасником 
стабілізаційного фонду кредитних 
спілок – членів наКсу.

також, оскільки кредитна спілка 
є саморегулівною організацією, то 
за роботою спілки наглядають спо-
стережна рада та Ревізійна комісія, 
які обираються на загальних зборах 
членів спілки. спостережна рада 
призначає правління та Кредитний 
комітет, які організовують поточну 
діяльність кредитної спілки. Крім 
того, наша кредитна спілка є членом 
українського та міжнародного бюро 
кредитних історій.

— Нам відомо , що членами 
кредитної спілки «Буковинський 
Альянс» є багато жителів нашого 
району. Ви всім надаєте допо-
могу?

— так, членами нашої спілки в 
Кіцманському районі є більше 500 
осіб, а позиковий портфель станом 
на 1 квітня 2019 року складає понад 
2,5 млн. гривень. За час роботи в ра-
йоні нами було надано позик на 23,5 
млн. грн. До речі, послугами нашого 
представництва користуються жите-
лі Заставнівського та вижницького 
районів.

Хочу сказати, що членам спілки, 
які мають хорошу кредитну історію , 
надаються певні пільги, зокрема, ви-
дача позик під понижений відсоток. 
тобто стараємось допомагати, щоб 
життя наших краян було легшим, а 
вони могли вирішити свої проблеми 
швидше. адже люди звертаються до 
нас у зв’язку із потребою в коштах з 
різних питань: на ремонт житла, на 
будівництво, на купівлю меблів, по-
бутової техніки або автомобіля, на 
лікування, на оплату заборгованості 
за комунальні послуги. важко пере-
лічити всі проблеми, які час від часу 
виникають у кожного з нас.

— Але крім надання грошових 
позик, ви надаєте можливість 
громадянам і примножити свої 
доходи?

— Звичайно, нашою кредитною 
спілкою приймаються депозитні вкла-
ди на вигідних для вкладників умовах. 
в даний час працюють різні депозитні 
програми, по яких вкладники можуть 
накопичувати свої доходи. серед них: 
«Стандарт», «Стандарт – плюс», 
«Класичний», «Накопичувальний», 
«Пенсійний», «Дитячий». вклади 
приймаються на певних умовах та з 
виплатою відсотків в розмірі від 17 
до 24% річних. До речі, хочу звер-
нути увагу жителів Кіцманщини, що 
з нагоди 15-річчя Кс «Буковинський 
альянс» в період з 15 квітня по 15 
травня 2019 року діє акція – це 
вклад «Святковий», по якому кошти 
приймаються за ставкою, збільшеною 
на 0,5% річних до базової ставки по 
всіх видах депозитних програм, які 
діють в кредитній спілці. 

тому, запрошуємо жителів району 
завітати до нас за адресою: м. Кіц-
мань,  вул.Незалежності, 85-А або 
телефонуйте нам: 2-32-13, 050-290-
43-49, 066-29-79-008.

Наш кор.

КС «Буковинський Альянс»: 
свій до свого по своє

15 років тому в міс-
ті Кіцмань розпочало 
роботу представ-
ництво кредитної 
спілки «Буковинський 
А л ь я н с » .  В з а г а л і , 
кредитна спілка – це 
громадська організа-
ція, головною метою 
якої є фінансовий та 
соціальний захист 
своїх членів шляхом 
залучення їх особис-
тих заощаджень для 
взаємного кредиту-
вання. Сьогодні на запитання відповідає заступник  голови правління 
кредитної спілки «Буковинський Альянс» Василь Юрійович ГоліНей.

28 березня в рамках академії 
освітнього менеджера директор 
Департаменту освіти і науки оксана 
палійчук вручила відзнаки кращим 
освітянам області.

Зокрема, відомчою заохочуваль-
ною відзнакою міністерства освіти і 
науки україни за багаторічну сумлін-
ну працю, досягнуті вагомі успіхи у 

навчанні і вихованні підростаючого 
покоління нагрудним знаком «від-
мінник освіти україни» нагороджено  
олену миколаївну Кожухар, вчитель-
ку української мови та літератури 
Кіцманської гімназії Кіцманської 
міської ради. 

На знімку: Олена Кожухар (ліворуч) 
і Оксана Палійчук.

Обдаровані учні здобули призові місця 
на Всеукраїнських олімпіадах 

Дипломом ііі ступеня на олімпіаді 
з історії нагороджено вадима ав-
рама, учня 9 класу Драчинецького 
опорного ЗЗсо і-ііі ст. (на знімку — з 
вчителькою Оксаною Анатоліївною 
Потічко). 

іі місце на олімпіаді з географії 
здобули назарій Змійовський, учень 
9 класу Драчинського ЗЗсо  і-ііі сту-
пенів; олександр Рудніцький, учень 
11 класу верхньостановецького ЗЗсо 
і-ііі ступенів. 

За інформацією oblosvita.com.

Учні з нашого району представляли Буковину на ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з історії у місті Лева та на 
олімпіаді з географії у Миколаєві.

українці з нетерпінням чекали 31 
березня цього 2019 року, щоб викона-
ти громадянський обов'язок і віддати 
свій голос за кандидата на чергових 
виборах президента україни. 

Я голосувала на попередніх вибо-
рах 2014 року теж в італії і знаю, що 
виборчі дільниці знаходяться при 
Генеральному консульстві україни 
в мілані

Через велике навантаження діль-
ниць у день виборів президента 
україни було залучено до роботи десь 
півсотні волонтерів. Компетенцією їх  
є забезпечення швидкого доступу до 
дільниць та стеження за порядком 
у черзі.

у день виборів рух на вулиці біля 
Генерального консульства було пере-
крито. патрулювала порядок італій-
ська місцева поліція. стояла карета 
швидкої допомоги.

наразі вулиця Людовіка ді Бреме 
стала для італійських українців час-
тинкою Батьківщини, острівком на-
дій та мрій про нашу неньку-україну. 
сюди з’їхалися багато свідомих укра-
їнців: постійних мешканців італії, заро-
бітчан, студентів, туристів. справжніх 
патріотів, яким не байдужа доля своєї 
країни. вони мчали машинами, по-
їздами, автобусами звідусіль. поїздки 

на вибори організовували громади 
різних міст північної італії. волонтери 
і спостерігачі кажуть, що перші охочі 
віддати свій голос були вже о 6 годині 
30 хвилин.

...Люди йдуть невеликим потоком. 
Кажуть, що має бути дев'ять тисяч 
виборців. немає великої черги. все 
злагоджено. все спокійно. не за-
бувають українці і сказати: «слава 
україні!», у відповідь: «Героям слава!». 
мої співвітчизники налаштовані по-
зитивно, мають гарний настрій. ми 
познайомилися з блогером віталієм, 

який знімає відео про вибори для 
свого каналу.

31 березня мілан зацвів україн-
ськими національними костюмами, 
вишиванками, майоріла національна 
символіка, лунали пісні, ллється роз-
мова — все українське, наше, рідне. 
Гордимося, що ми українці! ми всі хо-
чемо бачити україну вільну, щасливу, 
заможну, велику державу.

Валентина КоВАЧ,
колишня жителька 

села шишківці Кіцманського району 
з мілану (італія).

Як голосували українці в Італії 
розповідає наша землячка

мені особливо приємно поздоро-
вити його, бо він, як і в молоді роки, 
енергійний, дружелюбний, різнобіч-
но розвинутий, безмежно відданий 
спорту, особливо — волейболу.

З роками у нього ще більше викрис-
талізувались такі риси, як принципо-
вість і справедливість. Зустрічаючись 
з іваном на тренуваннях, змаганнях, 
просто спілкуючись підкуповує в 
ньому душевна чистота, щирість і 
готовність допомогти і підтримати 
словом і ділом.

не зважаючи на зайнятість як ви-
кладача і велику громадську роботу, 
він живе волейболом, знаходить час 
для тренувань, бере участь в орга-
нізації змагань і турнірів, проводить 
суддівство змагань по волейболу, 

особливу увагу приділяє молодим 
спортсменам.

Глибока вдячність іванові від вете-
ранів волейболу, для тренування яких 
він створив належні умови.

Завдяки його кропіткій роботі і 

особистій участі волейбол у районі 
розвивається, з'являються нові гравці 
і команди. 

саме такі, як іван Григорович, сти-
мулюють розвиток фізичної культури, 
саме для таких, як він, написані оці 
рядки: 

«Складуть десятиліття рік за 
роком, та все ж їм не змінити нашу 
вдачу. Життя навчило не одним уро-
ком: м'яч на подачу!  Можливо, менше 
оплесків у залі, і на трибунах фанів не 
побачу, та, певне, рано нас в «запас» 
списати: М'яч на подачу!» 

успіхів, іване Григоровичу!
олександр БЕЙЗИМ, 

чемпіон україни з волейболу 
серед ветеранів,

житель м.Кіцмань.

Непомітно і невпинно біжить час, 
і ось уже Іванові Біляру — 60

Відмінником освіти стала 
вчителька Кіцманської гімназії 
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