
Розкриття інформації про фінансову установу 

Повне найменування КРЕДИТНА НАРОДНА СКАРБНИЦЯ 

Скорочене найменування КС «Народна скарбниця» 

 Торговельні марки відсутні 

Відомості про державну 

реєстрацію в  Єдиному 

державному реєстрі 

Дата реєстрації 04.11.1996р., Дата запису: 

04.11.1996р.,Серія : АОО, Номер 

запису:159340,  запис про включення до 

ЄДР 16361200000000189;  

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

Код за ЄДРПОУ       23594195 

Відомості про місцезнаходження 

відповідно до відомостей з ЄДР 

48702, Тернопільська область. м.Борщів,  

вул. Шевченка, 44.  

 

КАТОТТГ UA61060050010030430 

Відомості щодо включення до 

Державного реєстру фінансових 

установ (ДРФУ) 

Розпорядження Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг 

України від 15.06.2004 № 949 

Реєстраційний номер 14100339 

Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію  

фінансової установи КС № 245 

Дата видачі Свідоцтва про реєстрацію 

фінансової установи 15.06.2004 

Код фінансової установи 14 

(Копія Свідоцтва у розділі «Ліцензії та 

дозволи») 

Вебсайт 

e-mail 

http://www.narodskarb.naksu.org 

narodna-skarbnica@ukr.net, 

  

 

Перелік фінансових послуг, на 

надання яких має право КСП 

МВС УКРАЇНИ із зазначенням 

назв ліцензій 

1) залучення фінансових активів із 

зобов’язанням щодо наступного їх 

повернення – на підставі ліцензії 

«ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО 

ЇХ ПОВЕРНЕННЯ» (дата рішення: 

25.01.2016 року (розпорядження 

Нацкомфінпослуг № 26) та/або 

гіперпосилання, що забезпечує 

перенаправлення (відсилання) на сторінку 

http://www.narodskarb.naksu.org/


офіційного Інтернет-представництва 

Національного банку, на якій можливо 

перевірити такі відомості; 

2) надання коштів у позику, в тому числі і на 

умовах фінансового кредиту – на підставі 

ліцензії «НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, 

В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ 

ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ» (дата рішення: 

16.03.2017 року (розпорядження 

Нацкомфінпослуг № 619) та/або 

гіперпосилання, що забезпечує 

перенаправлення (відсилання) на сторінку 

офіційного Інтернет-представництва 

Національного банку, на якій можливо 

перевірити такі відомості. 

 (Копії ліцензій у розділі «Ліцензії та 

дозволи») 

 Посередницькі послуги не надаються 

Інформація про умови та 

порядок надання фінансових 

послуг 

Розділи: 

Споживачам фінансових послуг,  

Фінансові послуги, 

Правила надання фінансових послуг 

Умови надання фінансових послуг 

Відомості про режим робочого 

часу КС «Народна скарбниця», 

протягом якого здійснюється 

надання відповідних видів 

фінансових послуг 

Режим робочого часу кредитної спілки :  

 

Понеділок - четвер : з 8.30
00

 до 17
00  

П'ятниця :                 з 8.30
00

 до  16
00

 

Обідня перерва:        з 13
00

 до 13
30

 

Вихідні  - субота, неділя та святкові і 

неробочі дні. 

   

Тривалість робочого дня напередодні 

святкових і неробочих днів скорочується на 

одну годину. 

 


