
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 40/21 

засідання спостережної ради кредитної спілки «Кредит-Експерт» 

 

м. Бориспіль «04» березня 2021 р. 

 

Кількісний склад: 5 осіб. 

ПРИСУТНІ:  

Голова спостережної ради Кравченко Олександр Анатолійович 

Заступник голови спостережної ради Волкотруб Назарій Васильович 

Секретар спостережної ради Сябро Віталій Миколайович 

Член спостережної ради Шепель Ігор Миколайович 

Член спостережної ради Гладовська Олександра Сергіївна 

Кворум дотримано. Головуючим на засіданні спостережної ради є голова спостережної 

ради Кравченко О.А. 

ЗАПРОШЕНА: голова правління Кирильчук Юлія Миколаївна 

 

СЛУХАЛИ: Кравченка Олександра Анатолійовича. 

ЗАПРОПОНУВАВ: встановити наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про ліквідацію Фастівського відділення №1 КС «Кредит-Експерт». 

УХВАЛИЛИ: «ЗА» - п’ять осіб, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити запропонований порядок денний. 

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ: 

СЛУХАЛИ: голову правління Кирильчук Ю.М. Доповіла спостережній раді про показники 

та збиткову діяльність Фастівського відділення №1 кредитної спілки «Кредит-Експерт». 

Також, проінформувала, що у  Фастівському відділенні №1 КС «Кредит-Експерт» 

обслуговується критично мала кількість членів кредитної спілки, крім того, у місті Фастів 

відкрито ще одне відділення кредитної спілки. Запропонувала спостережній раді прийняти 

рішення про ліквідацію Фастівського відділення №1 кредитної спілки «Кредит-Експерт».  

СЛУХАЛИ: голову спостережної ради Кравченка Олександра Анатолійовича.  

ЗАПРОПОНУВАВ: Ліквідувати 05.03.2021 р. Фастівське відділення №1 кредитної спілки 

«Кредит-Експерт». Голові правління Кирильчук Ю.М. подати необхідні документи для 

виключення інформації про Фастівське відділення №1 кредитної спілки з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

та подати відповідну інформацію до НБУ щодо виключення відокремленого підрозділу – 

Фастівського відділення №1 кредитної спілки «Кредит-Експерт» з Державного реєстру 

фінансових установ.  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - п’ять осіб, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

УХВАЛИЛИ: Ліквідувати 05.03.2021 р. Фастівське відділення №1 кредитної спілки 

«Кредит-Експерт». Голові правління Кирильчук Ю.М. подати необхідні документи для 

виключення інформації про Фастівське відділення №1 кредитної спілки з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

та подати відповідну інформацію до НБУ щодо виключення відокремленого підрозділу – 

Фастівського відділення №1 кредитної спілки «Кредит-Експерт» з Державного реєстру 

фінансових установ. 

 
Оригінал підписав голова спостережної ради Кравченко О.А. 

 

ВИТЯГ ВІРНИЙ 

Голова правління    Ю.М.Кирильчук 


