
Інформація, що розкривається на виконання вимог 
Постанови Національного банку України №114 від 05.11.2021р.

1. Відомості про найменування
1) повне найменування відповідно до установчих
документів та відомостей з Єдиного державного
реєстру  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-
підприємців  та  громадських  формувань  (далі  -
Єдиний державний реєстр);

2) комерційне (фірмове) найменування 
відповідно до установчих документів (за 
наявності);

Кредитна спілка “Кредитне товариство”

комерційне найменування відсутнє

2. інформація  про  торговельні  марки  (знаки  для
товарів  і  послуг),  які  використовуються  для
надання відповідних видів фінансових послуг

торговельні марки не використовуються

3. відомості  про  державну  реєстрацію  в  Єдиному
державному реєстрі:

дата та номер запису про державну 
реєстрацію юридичної особи: 
30.03.2004, зі змінами 29.03.2009 

№ 1 038 107 0004 000120 

ідентифікаційний код юридичної особи: 
26534041

4. відомості про місцезнаходження: місцезнаходження відповідно до 
відомостей з Єдиного державного 
реєстру: 
58022 м.Чернівці, вул. 
Хмельницького, будинок 64

фактична адреса місця провадження 
господарської діяльності з надання 
фінансових послуг — збігається з 
місцезнаходженням

5. відомості щодо включення кредитної спілки до 
Державного реєстру фінансових установ

1)Включена  до  ДРФУ  на  підставі
рішення  Держфінпослуг  від  28.05.2004
№ 715.
Реєстраційний номер: 14100092
Серія та номер Свідоцтва: КС №203
Дата видачі свідоцтва: 28.05.2004
2) Сторінка офіційного Інтернет-

представництва Національного 
банку, на якій можливо перевірити 
таку інформацію - 
https://kis.bank.gov.ua/Home/Search

6. перелік власних вебсайтів, які використовуються 
для надання відповідних видів фінансових 
послуг та на яких здійснюється 
інформування про умови та порядок 
діяльності, умови та порядок надання 
фінансових послуг, а також обслуговування 
клієнтів

https://www.kredytne-tovarystvo.cv.ua/

7. перелік фінансових послуг, на надання яких має 
право кредитна спілка, із зазначенням назв 
ліцензій на провадження діяльності з надання

Залучення фінансових активів із 
зобов'язанням щодо їх наступного 

https://kis.bank.gov.ua/Home/Search


фінансових послуг, дати рішення про видачу 
ліцензії

повернення 
Ліцензія Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг від 
15.08.2011р. № 2503-Л  на залучення 
фінансових активів із зобов'язанням 
щодо їх наступного повернення 
У зв’язку з актуалізацію інформації 
щодо назви виду фінансової послуги 
ліцензія переоформлена. Розпорядження
№ 162 від 26.01.2017р. Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг. Дія ліцензії — безстрокова. 
Статус ліцензії — чинна.

Сторінка  офіційного  Інтернет-
представництва Національного банку, на
якій  можливо  перевірити  таку
інформацію  -
https://kis.bank.gov.ua/Home/Search
Надання коштів у позику, в тому 
числі і на умовах фінансового кредиту

Розпорядження  №  475  від
02.03.2017  р.  Національної  комісії,  що
здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг.  Дія ліцензії
—  безстрокова.  Статус  ліцензії  —
чинна.

Сторінка офіційного Інтернет-
представництва Національного 
банку, на якій можливо перевірити 
таку інформацію - 
https://kis.bank.gov.ua/Home/Search

8. перелік осіб, які надають посередницькі послуги 
(якщо фінансова послуга надається за участю
посередників)

Особи, які надають посередницькі 
послуги відсутні

9. інформація про умови та порядок надання 
фінансових послуг

https://www.kredytne-tovarystvo.cv.ua/

10. відомості про режим робочого часу надавача 
фінансових послуг, протягом якого 
здійснюється надання відповідних видів 
фінансових послуг, а саме робочі та вихідні 
дні, робочі години та години перерви

Робочий час: понеділок - п’ятниця: 9:00-
18:00
Перерва:13:00-14:00

Вихідні: субота - неділя

11. перелік відокремлених підрозділів надавача 
фінансових послуг (далі - відокремлені 
підрозділи) (за наявності) із зазначенням 
таких відомостей:

 https://www.kredytne-tovarystvo.cv.ua/

12. відомості про порушення провадження в справі 
про банкрутство, застосування процедури 

Не порушувалось провадження у справі 
про банкрутство та не 

https://kis.bank.gov.ua/Home/Search
https://kis.bank.gov.ua/Home/Search


санації надавача фінансових послуг із 
зазначенням інформації про факт порушення 
справи про банкрутство надавача фінансових
послуг, відкриття процедури санації надавача
фінансових послуг, дати порушення справи 
про банкрутство, дати відкриття процедури 
санації надавача фінансових послуг та 
найменування суду, який постановив 
відповідну ухвалу (у разі настання 
визначених у підпункті 12 пункту 7 розділу ІІ
цього Положення обставин);

застосовувалась процедура санації 
фінансової установи

13. відомості про початок процедури ліквідації 
надавача фінансових послуг із зазначенням 
дати прийняття рішення про відкриття 
ліквідаційної процедури надавача фінансових
послуг та найменування органу надавача 
фінансових послуг або суду, який прийняв 
відповідне рішення (у разі настання 
визначених у підпункті 13 пункту 7 розділу ІІ
цього Положення обставин);

не перебуває у процесі ліквідації.

14. річна фінансова та консолідована фінансова 
звітність, якщо відповідно до законодавства 
України потрібно складати консолідовану 
фінансову звітність, шляхом розміщення 
річної фінансової та консолідованої 
фінансової звітності разом з аудиторським 
звітом, що підтверджує її достовірність;

https://www.kredytne-tovarystvo.cv.ua/

15. інша інформація про надавача фінансових 
послуг, що підлягає оприлюдненню 
відповідно до законодавства України, 
шляхом розкриття звітних даних про його 
діяльність (інших, ніж фінансова та 
консолідована фінансова звітність), що 
складаються та подаються відповідно до 
вимог законів з питань регулювання ринків 
фінансових послуг та прийнятих згідно з 
такими законами нормативно-правових актів 
органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, в 
обсязі, визначеному в пункті 9 розділу ІІ 
цього Положення;

Сторінка офіційного Інтернет-
представництва Національного 
банку, на якій можливо перевірити 
інформацію – 
https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervi
sion-statist/data-supervision#6

16. відомості про склад наглядової ради та 
виконавчого органу 

https://www.kredytne-tovarystvo.cv.ua/

17. інформація про основні показники своєї 
діяльності на підставі поданої ним до 
Національного банку звітності шляхом 
розміщення на власному веб сайті показників
в обсязі, який підлягає опублікуванню на 
сторінках офіційного Інтернет-
представництва Національного банку, у 
розрізі кожного окремого надавача 
фінансових послуг відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 
2015 року № 835 “Про затвердження 

https://www.kredytne-tovarystvo.cv.ua/

https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6
https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6


Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних” (зі 
змінами) (далі - положення №835), та/або 
гіперпосилання, що забезпечує пере 
направлення (відсилання) на сторінку 
офіційного Інтернет-

представництва Національного банку, на якій 
можливо перевірити таку інформацію.

18. Інформація про кожний вид фінансових послуг та
умови їх надання, примірні договори про 
надання кожного виду фінансових послуг (за 
наявності).

https://www.kredytne-tovarystvo.cv.ua/
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