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ГРОШІ

Банківський сектор входить  
у вірусну кризу в тонусі
ФІНАНСИ. 16 березня 2020 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» опублікувало свій 28-й 
рейтинг надійності банківських депозитів на основі публічної інформації. У рейтингу  
за підсумками 2019 року взяли участь 56 із 60 банків, за якими проводило моніторинг агентство 

Андрій НІКІТІН,  
директор Рейтингового агентства 

«Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Усі чотири банки за участю держави 
у капіталі 2019 рік завершили із при-

бутком, найкращі результати були, як і за 
підсумками 2018 року, в ПриватБанку.  

Усі чотири банки з державною част-
кою, як і раніше, входять у групу банків 
з надійними депозитами. Серед держ-
банків найуспішнішим виявився Приват-
Банк. За 2019 рік його прибуток стано-
вив 32,609 млрд грн, а чистий процент-
ний дохід — 19,667 млрд грн. Банк зали-
шався прибутковим, а його річний обсяг 
прибутку за 2019 рік у 2,5 раза переви-
щив прибуток за 2018 рік.

Традиційно перше місце в рейтингу 
надійності банківських депозитів зайняв 
Райффайзен Банк Аваль. За 2019 рік 
він отримав чистий прибуток у сумі 4,748 
млрд грн. Станом на 01.01.2020 року 
частка NPL у кредитному портфелі бан-
ку становила усього 7,24%.

Стабільно третю позицію в рейтин-
гу надійності займає ТАСКОМБАНК. Як 
і раніше, це єдиний банк з українським 
капіталом у ТОП-3 банків з найнадійні-
шим рівнем депозитів. За даними НБУ, 
за 2019 рік ТАСКОМБАНК отримав при-
буток у розмірі 458,036 млн грн, його 
чистий процентний дохід становив 1,337 
млрд грн, а чистий комісійний дохід — 
463,194 млн грн. Станом на 01.01.2020 
року частка NPL у кредитному портфелі 

банку була значно кращою, ніж у серед-
ньому в банківській системі, і становила 
всього 10,09%.

Посилив позиції у рейтингу Піреус 
Банк МКБ, посівши четверту сходинку. 
За даними НБУ, його прибуток за 2019 
рік становив 30,797 млн грн, а чистий 
процентний дохід — 225,377 млн грн. За 
2019 рік банк забезпечив приріст влас-
ного капіталу на 5,18%. Частка непра-
цюючих кредитів у кредитному портфе-
лі банку на 01.01.2020 року становила 
4,87%, що майже в 5,27 раза нижче від 
середнього значення цього показника у 
групі банків, які брали участь у рейтингу.

Понад рік у десятку лідерів рейтин-
гу входить ГЛОБУС БАНК. За даними 
НБУ, чистий прибуток банку за 2019 рік 
становив 63,907 млн грн, а чистий про-
центний дохід — 148,7 млн грн. Чоти-
ри квартали поспіль банк показує стій-
ку тенденцію зростання доходів. На по-
чаток 2020 року частка поганих креди-
тів (NPL) у портфелі банку становила 
12,27%, що в 2,1 раза менше, ніж у се-
редньому в банках, які брали участь у 
рейтингу.

Уже традиційно у число банків з най-
надійнішим рівнем депозитів увійшов 
Форвард Банк. З огляду на його спеці-
алізацію на кредитуванні фізичних осіб 
рівень NPL банку агентство оцінюва-
ло як прийнятний. За даними НБУ, його 
чистий процентний дохід за 2019 рік ста-
новив 262,708 млн грн, а прибуток піс-
ля оподаткування — 124,62 млн грн. За 

2019 рік Форвард Банк наростив влас-
ний капітал на 51,79%.

Попри значне уповільнення глобаль-
ної економіки через вірусну загрозу, яке 
прогнозують на 2020 рік, банківський 
сектор України готовий до негативно-
го сценарію перебігу подій. Для цього є 
кілька причин.

По-перше, за останні три роки відбу-
лись якісні зміни в банківському нагля-
ді. Тепер нагляд не просто спостерігає за 
розвитком ситуації в банках, а проводить 
стрес-тестування і визначає, скільки до-
даткового капіталу потрібно кожному з 
банків, якщо сценарій розвитку економі-
ки буде гіршим за базовий.

По-друге, початок 2020 року став для 
банків дуже вдалим часом для отри-
мання доходів від процентних операцій. 
Ставки за кредитами впали не так силь-
но, як за депозитами, а низька інфля-
ція хоч і загострює відсоткове наванта-
ження на позичальників, робить приріст 
прибутку банків одним із чинників при-
вабливості банківського бізнесу для ін-
весторів. 

По-третє, в банківській системі зали-
шилося зовсім небагато слабких банків. 
Певні труднощі зазнають ті, які перебува-
ють під санкціями уряду, а також невели-
кі банки, у яких виявлено проблеми з ви-
конанням правил і процедур фінмоніто-
рингу. Агентство не очікує, що до кінця 
2020 року з ринку буде виведено більш 
як п’ять банків, і серед них не буде вели-
ких фінансових установ.

19 банків з найвищим рівнем рейтингу 
надійності депозитів

№  
п/п Назва банку Рівень рейтингу 

депозитів

Підсумкова 
рейтингова оцінка 

у балах

1 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» rd.1 (pi) 10,0067
2 АТ «КРЕДОБАНК» rd.1 (pi) 9,9804
3 АТ «ТАСКОМБАНК» rd.1 (pi) 9,7778
4 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» rd.1 (pi) 9,7058
5 АТ «ПРИВАТБАНК» rd.1 (pi) 9,6838
6 АТ «УКРСИББАНК» rd.1 (pi) 9,6484
7 АТ «АЛЬФАБАНК» rd.1 (pi) 9,5233
8 АТ «КБ «ГЛОБУС» rd.1 (pi) 9,2943
9 АТ «УКРГАЗБАНК» rd.1 (pi) 9,1712

10 АТ «БАНК ФОРВАРД» rd.1 (pi) 9,0047
11 АТ «ІДЕЯ БАНК» rd.1 (pi) 8,9113
12 АТ «МЕГАБАНК» rd.1 (pi) 8,8239
13 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» rd.1 (pi) 8,7107
14 АТ «ОЩАДБАНК» rd.1 (pi) 8,2535
15 АТ «ПРАВЕКС БАНК» rd.1 (pi) 8,0987
16 АТ «БАНК АЛЬЯНС» rd.1 (pi) 7,9774
17 АТ «ІНДУСТРІАЛБАНК» rd.1 (pi) 7,9555
18 АТ «УКРЕКСІМБАНК» rd.1 (pi) 7,8338
19 АТ «МОТОР-БАНК» rd.1 (pi) 7,6373

Джерело: дані Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг»
Примітка:  Оцінку банківських депозитів слід сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) про надій-

ність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбання банківських послуг або вкладення ко-
штів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає достовірними. Диференціа-
цію рейтингової оцінки проведено щодо середніх значень числових чинників, які брали до уваги під час оцінки. 
Рівень рейтингу визначається не місцем у таблиці, а рейтинговою оцінкою. У разі розбіжності даних НБУ і даних 
квартального (річного) звіту банку перевагу надавали квартальним даним НБУ. Порівнюючи підсумки рейтингів 
за перший квартал і перше півріччя 2017 року, дев’ять місяців 2017-го, 2017-й, а також за перший квартал і пер-
ше півріччя 2018-го, слід враховувати, що рейтинги розраховували за методикою, в яку вносили зміни в лютому 
і травні 2017 року, також змінювався формат надання банками публічних даних через сайт НБУ. Рейтинг розра-
ховували за даними 2019 року. Однак якщо агентству ставало відомо про будь-які важливі чинники, що вплива-
ють на депозити банку аж до 10 березня 2020 року включно, їх враховували під час оцінки.

ДОКУМЕНТИ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 3 березня 2020 р. № 210 
Київ

Про затвердження Положення про державну  
реєстрацію кормових добавок

Відповідно до частини третьої статті 17 та частини двадцять першої статті 18  
Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» Кабінет Міністрів України  
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про державну реєстрацію кормових добавок, що до-
дається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, абзац третій постановляючої частини по-
станови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1349 (Офіційний ві-
сник України, 2007 р., № 89, ст. 3273).

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 3 березня 2020 р. № 210

ПОЛОЖЕННЯ  
про державну реєстрацію кормових добавок

Загальні питання
1. Це Положення визначає порядок державної реєстрації кормової добавки, підго-

товку та форму експертного висновку (експрес-висновку) з рекомендацією щодо та-
кої реєстрації або її відмови, спрощений порядок державної реєстрації, перереєстра-
ції кормових добавок, форму та порядок ведення Державного реєстру кормових до-
бавок, граничні обсяги ввезення (пересилання) кормових добавок, що не включені до 
Державного реєстру кормових добавок.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
ведення Державного реєстру кормових добавок — комплекс заходів, що здій-

снюються Держпродспоживслужбою і спрямовані на створення електронної бази да-
них, яка містить відомості про кормові добавки, а також розроблення програмно-
го забезпечення для її ведення, надання доступу до цієї інформації та адмініструван-
ня такої бази даних;

Державний реєстр кормових добавок (далі — Реєстр) — електронна база даних, 
яка містить відомості про зареєстровані кормові добавки.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про безпеч-
ність та гігієну кормів» (далі  — Закон).

3. Державну реєстрацію кормових добавок та ведення Реєстру здійснює Дер-
жпродспоживслужба в електронному вигляді.

Державна реєстрація кормових добавок
4. Для здійснення державної реєстрації кормових добавок оператор ринку (далі — 

заявник) або уповноважена ним особа подають:
до референс-лабораторії три зразки кормової добавки;
до Національної установи з ветеринарних препаратів та кормових добавок (далі — 

Національна установа) заяву за формою згідно з додатком 1 та інші документи, ви-
значені частиною третьою статті 18 Закону.

5. Національна установа проводить наукову оцінку (експертизу) кормової добав-
ки протягом строку, що не перевищує 180 днів з дня отримання заяви та інших до-
кументів.

Референс-лабораторія проводить необхідні дослідження (випробування) та надає 
Національній установі звіт у строк, що не перевищує 90 днів з дня отримання заяви.

6. Після отримання звіту референс-лабораторії Національна установа проводить 
наукову оцінку (експертизу) кормової добавки та готує відповідний експертний ви-
сновок згідно з пунктами 11—14 цього Положення.

7. Послуги з наукової оцінки (експертизи) кормової добавки та послуги референс-
лабораторії є платними та надаються заявнику на договірних засадах. Розмір плати 
за надання таких послуг визначається на основі методики розрахунку вартості по-
слуг з наукової оцінки (експертизи) кормових добавок та послуг референс-лаборато-
рії, затвердженої Мінекономіки.

8. Рішення про державну реєстрацію кормової добавки приймається Держпрод-
споживслужбою на підставі відповідного експертного висновку Національної устано-
ви у строки, визначені Законом. 

9. Датою державної реєстрації кормової добавки вважається день прийняття Дер-
жпродспоживслужбою рішення про державну реєстрацію кормової добавки.

10. Протягом п’яти робочих днів після прийняття Держпродспоживслужбою рі-
шення про державну реєстрацію кормової добавки інформація про таку кормову до-
бавку вноситься до Реєстру за формою згідно з додатком 2.

Підготовка експертного висновку (експрес-висновку) 
з рекомендацією щодо державної реєстрації кормової  

добавки або відмови в такій реєстрації
11. Протягом строку, передбаченого для проведення наукової оцінки (експерти-

зи), Національна установа готує Держпродспоживслужбі експертний висновок (екс-
прес-висновок) з рекомендацією щодо державної реєстрації відповідної кормової до-
бавки або відмови в такій реєстрації.

12. Для підготовки експертного висновку (експрес-висновку) Національна уста-
нова перевіряє відповідність наданих заявником документів статті 18 Закону та від-
повідність кормових добавок вимогам статті 17 Закону, звіт референс-лабораторії.

13. У разі здійснення реєстрації зоотехнічних кормових добавок, кокцидіостатиків 
та гістомоностатиків, а також кормових добавок, які містять, складаються чи виро-
блені з використанням генетично модифікованих організмів, в експертному висно-
вку (експрес-висновку) Національної установи повинна зазначатися пропозиція про 
визнання заявника оператором ринку, який має виключне право вводити відповід-
ну кормову добавку в обіг (із зазначенням його найменування та місцезнаходження).

14. Експертний висновок (експрес-висновок) з рекомендацією щодо державної 
реєстрації кормової добавки Національної установи складається за формою згідно 
з додатком 3, а у разі відмови в такій реєстрації — за формою згідно з додатком 4.

Спрощений порядок державної реєстрації
15. Державна реєстрація кормових добавок за спрощеним порядком здійснюєть-

ся відповідно до загальних вимог до державної реєстрації кормових добавок з ураху-
ванням особливостей, визначених статтею 19 Закону.

16. Рішення про визнання вимог іноземної держави або міжнародних організа-
цій (інтеграційних об’єднань держав) еквівалентними вимогам щодо державної ре-
єстрації кормових добавок, встановленим законодавством України про корми, при-
ймає Мінекономіки. 

17. Рішення приймається на підставі результатів інспектування еквівалентнос-
ті вимог щодо державної реєстрації кормових добавок сторони-експортера та у ра-
зі дотримання сторонами усіх процедур, передбачених відповідними міжнародними 
договорами України.

18. Інспектування здійснюється посадовими особами Мінекономіки із залученням 
спеціалістів Держпродспоживслужби та установ, що входять до сфери її управлін-
ня, на підставі звернення сторони-експортера до Мінекономіки (сторони-імпортера).

19. У разі прийняття Мінекономіки рішення про визнання вимог іноземних держав 
або міжнародних організацій (інтеграційних об’єднань держав) еквівалентними ви-
могам щодо державної реєстрації кормових добавок, встановленим законодавством 
України про корми, може застосовуватися спрощений порядок державної реєстра-
ції кормових добавок.

20. Спрощений порядок державної реєстрації кормових добавок застосовуєть-
ся до тих кормових добавок, що дозволені до використання іноземними державами 
або міжнародними організаціями (інтеграційними об’єднаннями держав) відповідно 
до вимог, що визнані Україною еквівалентними вимогам щодо державної реєстрації 
кормових добавок, встановленим законодавством України про корми.

21. Не пізніше одного місяця після прийняття рішення про визнання вимог іно-
земної держави або міжнародної організації (інтеграційного об’єднання держав) ек-
вівалентними вимогам щодо державної реєстрації кормових добавок, встановленим 
законодавством України про корми, Мінекономіки звертається до уповноваженого 
органу або наукової установи, що проводить наукову оцінку (експертизу) кормових 
добавок, відповідної іноземної держави або міжнародної організації (інтеграційного 
об’єднання держав) з пропозицією укласти угоду про співробітництво.

Перереєстрація кормових добавок, внесення змін, зупинення дії та скасування 
рішення про державну реєстрацію кормової добавки 

22. Перереєстрація кормових добавок здійснюється у порядку, встановленому для 
їх державної реєстрації, з урахуванням особливостей, визначених статтею 20 Закону 
та цим Положенням. Інформація щодо перереєстрації кормових добавок зазначаєть-
ся в графі «Примітки» Реєстру.

23. Внесення змін, зупинення дії та скасування рішення про державну реєстрацію 
кормової добавки здійснюється відповідно до статті 21 Закону.

24. Інформація, що свідчить про небезпечність зареєстрованої кормової добав-
ки для життя та/або здоров’я людини та/або тварини, може бути повідомлена Дер-
жпродспоживслужбі уповноваженим органом іноземної держави або міжнародної 
організації, науковою установою, заявником або будь-якою іншою фізичною або 

юридичною особою. У разі надання такої інформації Держпродспоживслужбі пови-
нні також надаватися докази, які її підтверджують.

25. За зверненням Держпродспоживслужби Національна установа проводить не-
обхідні дослідження (випробування), в ході яких перевіряється отримана інформа-
ція, що свідчить про небезпечність зареєстрованої кормової добавки для життя та/
або здоров’я людини та/або тварини. За результатами таких досліджень (випробу-
вань) Національна установа надає Держпродспоживслужбі експертний висновок про 
безпечність кормової добавки з рекомендацією щодо прийняття рішення про внесен-
ня змін до умов та/або обмежень обігу відповідної кормової добавки та інших вимог, 
передбачених рішенням про її державну реєстрацію, або щодо скасування рішення 
про державну реєстрацію такої кормової добавки.

26. Відомості про рішення Держпродспоживслужби про внесення змін до умов 
та/або обмежень обігу кормової добавки та інших вимог, передбачених рішенням 
про державну реєстрацію кормової добавки, про скасування рішення про держав-
ну реєстрацію кормової добавки, про зупинення дії рішення про державну реєстра-
цію кормової добавки вносяться до Реєстру не пізніше наступного робочого дня піс-
ля їх прийняття.

27. Рішення Держпродспоживслужби про внесення змін до умов та/або обмежень 
обігу кормової добавки та інших вимог, передбачених рішенням про державну реє-
страцію кормової добавки, про скасування рішення про державну реєстрацію кормо-
вої добавки, про зупинення дії рішення про державну реєстрацію кормової добавки 
можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Ведення Реєстру
28. Ведення Реєстру здійснюється Держпродспоживслужбою, яка є його адміні-

стратором.
29. Формування та ведення Реєстру передбачає:
адміністрування Реєстру;
технічне та технологічне створення і супроводження програмного забезпечення 

Реєстру;
збереження інформації, що міститься у Реєстрі;
відкритий та безоплатний доступ до Реєстру шляхом його оприлюднення на офі-

ційному веб-сайті Держпродспоживслужби;
використання інформації Реєстру для здійснення Держпродспоживслужбою сво-

їх повноважень;
збір, обробку, зберігання та внесення до Реєстру наявної інформації щодо кормо-

вих добавок, стосовно яких Держпродспоживслужбою прийнято рішення про дер-
жавну реєстрацію кормової добавки.

30. Держпродспоживслужба забезпечує:
створення, адміністрування, технічну підтримку та безперебійне функціонування 

Реєстру;
збереження документів, на підставі яких вноситься інформація до Реєстру, від-

повідність відомостей, що вносяться до Реєстру, документам, на підставі яких здій-
снюється їх внесення.

31. Реєстр ведеться державною мовою.
32. Обробка та захист даних, що містяться в Реєстрі, здійснюються відповідно до 

Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інфор-
маційно-телекомунікаційних системах». Відомості, що вносяться до Реєстру, не мо-
жуть визначатися заявником як конфедеційні.

33. Підставами для внесення змін до Реєстру є рішення Держпродспоживслужби, 
які вносяться не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення. 

34. Скасування державної реєстрації кормової добавки здійснюється Держпрод-
споживслужбою шляхом внесення відповідного запису у графі «Примітки» Реєстру 
не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення Держпродспоживслуж-
бою про внесення змін до умов та/або обмежень обігу кормової добавки та інших ви-
мог, передбачених рішенням про державну реєстрацію кормової добавки, про скасу-
вання рішення про державну реєстрацію кормової добавки, про зупинення дії рішен-
ня про державну реєстрацію кормової добавки. 

35. Держпордспоживслужба оприлюднює інформацію про кормові добавки та за-
явників, відомості про яких включені до Реєстру, в електронному вигляді на офіцій-
ному веб-сайті та забезпечує відкритий та безоплатний доступ до Реєстру.

Граничні обсяги ввезення (пересилання) кормових  
добавок, що не включнені до Реєстру

36. Відповідно до частини третьої статті 17 Закону дозволяється ввозити на те-
риторію України кормові добавки, не зареєстровані в Україні, в таких граничних об-
сягах:

1) для державної реєстрації в Україні — до 8 кілограмів;
2) для презентації (демонстрації) на ярмарках, виставках, конференціях, інших пу-

блічних заходах — до 20 кілограмів;
3) для наукових досліджень — до 20 кілограмів;


