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ГРОШІ

Державні тримають планку 
ФІНАНСИ. 27 лютого РА «Стандарт-Рейтинг» опублікувало шістнадцятий рейтинг 
надійності банківських депозитів на основі публічної інформації 

Андрій НІКІТІН, 
директор Рейтингового 

агентства 
«Стандарт‑Рейтинг», 

для «Урядового кур’єра»

У рейтингу надійност і бан-
ківських депозиті в від 

РА «Стандарт-Рейтинг», 
який було розраховано за 
підсумками 2016 року, бра-
ли участь 66 із 93 плато-
спроможних банків.

Переможці 
та несподіванки

У ТОП-15 рейтингу банків 
з надійними депозитами за-
лишилися всі банки з учас-
тю держави в капіталі. Най-
кращу оцінку серед держ-
банків отримав ПриватБанк, 
який розташувався на деся-
тій позиції в рейтинговій та-
блиці. Ощадбанк і Укрексім-
банк зайняли 14-те і 15-те 
місця відповідно, але всі во-
ни мали найвищий рейтинг 
надійності. Позиції держ-
банків у рейтингу залиша-
ються незмінно високими.

Несподіваний лідер рей-
тингу — Райффайзен Банк 
Аваль. За всю історію рей-
тингу депозитів він ніко-
ли не покидав першу групу 
з найвищою оцінкою, але й 
не був серед ТОП-3. Під-
сумки 2016 року дали йо-
му змогу затьмарити інших 
гравців і очолити рейтинг 

надійності банківських де-
позитів. Райффайзен Банк 
Аваль завершив 2016 рік із 
прибутком 3,821 мільярда 
гривень і чистим процент-
ним доходом 4,926 мільяр-
да гривень, збільшивши йо-
го за рік майже на чверть.

Срібний призер рейтин-
гу — Альфа-Банк. За дани-
ми НБУ за 2016 рік він на-
ростив власний капітал на 
26,22%, а статутний капі-
тал — на 62%. Альфа-Банк 
забезпечив приріст чисто-
го процентного доходу в до-
сить непростих умовах з 1,2 
мільярда гривень до 1,75 
мільярда, або на 45,45%. 

Фінансова установа від-
звітувала про чистий комі-
сійний дохід. За інформа-
цією НБУ, він становив 
974,94 мільйона гривень. На 
думку агентства, Альфа-
Банк володів достатнім рів-
нем покриття резервами 
кредитних ризиків: ста-
ном на 1 січня 2017 року об-
сяг резервів у кредитному 
портфелі банку становив 
9,425 мільярда гривень.

«Бронза» за 
докапіталізацію

На третьому місці рейтин-
гу — VTB Bank. У 2016 році 
він зміг показово перелама-
ти негативні тенденції в біз-
несі. За інформацією НБУ, за 
2016 рік фінустанова отри-

мала чистий відсотковий до-
хід у сумі 105 мільйонів гри-
вень і чистий комісійний до-
хід 219 мільйонів гривень. 
У 2016 році VTB Bank у по-
вному обсязі завершив пла-
нову докапіталізацію і за об-
сягом статутного капіталу 
посів 4-те місце серед усіх 
українських банків. На дум-
ку агентства, на початок 2017 
року банк підтримував більш 
ніж достатній обсяг резервів 
для покриття ризиків за кре-
дитними операціями. Спів-
відношення резервів до кре-
дитного портфеля становило 
один з максимальних показ-
ників у банківській системі 
— 67%. На початок 2017 року 
регулятивний капітал банку 
становив 3,4 мільярда гри-
вень, норматив достатності 
капіталу за необхідного міні-
муму 10% фактично був 17%.

ТОП-5 банків з найвищим 
рівнем надійності депози-
тів замикає Піреус Банк. Фі-
нустанова має добрий рівень 
співвідношення між капіта-
лом і активами. 2016 рік Пі-
реус Банк закінчив із при-
бутком 4,047 мільйона гри-
вень, а також, на думку 
агентства, мав достатнє по-
криття резервами ризиків 
за кредитним портфелем. 
Піреус Банк має високий рі-
вень зовнішньої підтримки 
акціонера — міжнародної 
банківської групи Piraeus 
Bank Group.

Помітно поліпшив свої по-
зиції в десятці найнадійні-
ших ТАСКОМБАНК. Стра-
тегія акціонера цієї фінус-
танови, яку було спрямова-
но на її всебічний розвиток і 
особисту участь в управлін-
ні ТАСКОМБАНКо м, да-
ла змогу впевненіше оці-
нювати високий рівень під-
тримки його банківських 
активів, які вже перебува-
ють у його власності. У 2016 
році портфель строкових 
вкладів приватних клієнтів 
Т АСКОМБАНКу збільшив-
ся більш ніж удвічі — до 2,18 
мільярда гривень. 2016 рік 
установа закінчила з при-
бутком 5,764 мільйона гри-
вень. Банк мав високу якість 
кредитного портфеля: кре-
дити третьої, четвертої та 
п’ятої груп ризиків станови-
ли всього 4,59%. За 2016 рік 
ТАСКОМБАНК зумів на-
ростити власний капітал на 
88,35%, а також забезпечити 
приріст чистого процентного 
доходу на 80,31% порівняно з 
2015 роком.

Влучив у яблучко
Стабільно в десятку бан-

ків з найвищим рівнем на-
дійності депозитів уже дру-
гий рік поспіль входить Банк 
Форвард. У 2017 рік він увій-
шов зі значним запасом ре-
гулятивного капіталу: нор-
матив адекватності регуля-

тивного капіталу (H2) ста-
новить 19,05% (нормативне 
значення не менш як 10% і 
середнє на ринку — 12,69%). 
На думку агентства, Банк 
Форвард мав достатній рі-
вень покриття резервами 
кредитних ризиків — за ін-
формацією НБУ, станом на 
1 січня 2017 року 100% кре-
дитного портфеля банку бу-
ло представлено кредитами 
фізичним особам. За 2016 рік 
фінустанова забезпечила 
приріст чистого відсоткового 

доходу на 8,5% і прибуток у 
сумі 6,247 мільйона гривень.

У ТОП-15 банків з най-
більшим високим рівнем 
надійності депозитів, крім 
держбанків, увійшов Ідея 
Банк. За інформацією НБУ, 
ця фінустанова за 2016 рік 
забезпечила приріст влас-
ного капіталу майже на 90%, 
прибуток банку становив 
53,3 мільйона гривень. Ідея 
Банк продемонстрував при-
ріст чистого відсоткового до-
ходу на рівні 81,11%.

ТОП-15 банків з найвищим рівнем 
рейтингу надійності депозитів

№  
п/п Назва банку Рівень рейтингу 

депозитів

Підсумкова 
рейтингова оцінка 

у балах
1 Райффайзен Банк Аваль rd.1 (pi) 9,022
2 Альфа-Банк rd.1 (pi) 8,794
3 VTB Bank rd.1 (pi) 8,566
4 УкрСиббанк rd.1 (pi) 8,562
5 Піреус Банк МКБ rd.1 (pi) 8,347
6 Укрсоцбанк rd.1 (pi) 8,339
7 ТАСКОМБАНК rd.1 (pi) 8,245
8 КРЕДОБАНК rd.1 (pi) 8,081
9 Банк Форвард rd.1 (pi) 7,974

10 ПРИВАТБАНК rd.1 (pi) 7,896
11 Ідея Банк rd.1 (pi) 7,031
12 Укргазбанк rd.1 (pi) 7,016
13 Правекс-Банк rd.1 (pi) 6,525
14 Ощадбанк rd.1 (pi) 6,348
15 Укрексімбанк rd.1 (pi) 4,555

Джерело: дані Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг»
Примітка:  Оцінку банківських депозитів варто сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» про 

надійність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбання банківських по-
слуг або вкладення коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агент-
ство вважає достовірними. Диференціацію рейтингової оцінки проведено відносно середніх зна-
чень числових факторів, які брали до уваги під час оцінювання. Рівень рейтингу визначається не 
місцем в таблиці, а рейтинговою оцінкою. У випадку розбіжності даних НБУ із даними кварталь-
ного звіту банку, перевагу віддали квартальним звітам НБУ. Порівнюючи результати рейтингів за 
2016 рік та за 6–9 місяців 2016 року варто враховувати, що рейтинги розраховували за методи-
кою, до якої вносилися зміни .

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про приєднання до Протоколу про внесення 

поправок до пункту «а» частини першої 
статті 1 та частини першої і пункту «b» 
частини третьої статті 14 Європейської 

угоди про міжнародне дорожнє перевезення 
небезпечних вантажів (ДОПНВ)

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Приєднатися до Протоколу про внесення поправок до пункту «а» частини пер-

шої статті 1 та частини першої і пункту «b» частини третьої статті 14 Європейської 
угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) від 
30 вересня 1957 року, який набирає чинності через один місяць з дати, на яку всі 
Договірні Сторони Угоди підписали цей Протокол без застереження щодо його 
ратифікації, прийняття або затвердження або здали на зберігання свої ратифіка-
ційні грамоти, документи про прийняття, затвердження або приєднання.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
19 січня 2017 року 
№ 1825-VIII

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 грудня 2016 р. № 1065 
Київ

Про затвердження вимог щодо проведення 
контролю якості робіт з нового будівництва, 

реконструкції та ремонту автомобільних 
доріг загального користування

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити вимоги щодо проведення контролю якості робіт з нового бу-

дівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користу-
вання, що додаються.

2. Установити, що до 1 січня 2018 р. вимоги, затверджені цією постановою, 
застосовуються лише під час виконання робіт з нового будівництва, рекон-
струкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 2016 р. № 1065

ВИМОГИ 
щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції 

та ремонту автомобільних доріг загального користування
1. Контроль якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту ав-

томобільних доріг загального користування здійснюється з метою забезпечен-
ня відповідності виконаних дорожніх робіт проектній документації, вимогам бу-
дівельних норм і національних стандартів. Такий контроль якості здійснюється в 
межах технічного нагляду на автомобільних дорогах загального користування.

2. Технічний нагляд під час нового будівництва об’єкта архітектури здій-
снюється відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність», Поряд-
ку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903 

(Офіційний вісник України, 2007 р., № 52, ст. 2107), та цих вимог.
3. У цих вимогах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
дорожні консультаційні послуги — послуги із здійснення технічного нагляду 

на автомобільних дорогах загального користування та вироблення вимог і ре-
комендацій щодо вдосконалення організаційних та технологічних підходів до 
виконання дорожніх робіт з метою запобігання, виявлення та усунення недолі-
ків, які виникають у ході виконання підрядником таких робіт;

дорожні роботи — роботи з нового будівництва, реконструкції та ремонту 
автомобільних доріг загального користування;

замовник — юридична особа, яка має у власності або в користуванні зе-
мельну ділянку чи на балансі якої перебувають наявні автомобільні дороги за-
гального користування і яка розміщує замовлення на виконання дорожніх ро-
біт, приймає завершені роботи та оплачує їх;

інженер-консультант — особа, яка надає дорожні консультаційні послуги з 
урахуванням умов, визначених у контрактах міжнародної федерації інженерів-
консультантів FIDIC, або є міжнародним аудитором;

підрядник — юридична особа будь-якої форми власності, що уклала із за-
мовником договір підряду про виконання дорожніх робіт;

технічний нагляд на автомобільних дорогах загального користування — за-
безпечення здійснення замовником контролю за дотриманням проектної до-
кументації, вимог будівельних норм, національних стандартів, а також контро-
лю за якістю виконання дорожніх робіт та їх обсягами під час нового будівни-
цтва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування.

4. Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду на автомобільних до-
рогах загального користування шляхом закупівлі дорожніх консультаційних по-
слуг відповідно до цих вимог та Закону України «Про публічні закупівлі».

5. Інженер-консультант є представником замовника, відповідальним за здій-
снення технічного нагляду на автомобільних дорогах загального користуван-
ня під час їх нового будівництва, реконструкції, ремонту та розроблення вимог 
і рекомендацій щодо вдосконалення організаційних і технологічних підходів до 
виконання дорожніх робіт, обов’язкових для виконання підрядником.

6. Інженер-консультант виконує свої функції відповідно до цих вимог.
7. Здійснення інженером-консультантом технічного нагляду на автомобіль-

них дорогах загального користування не знімає з органу державного управлін-
ня автомобільними дорогами загального користування та підрядника відпові-
дальності за якість виконання дорожніх робіт.

8. Здійснення технічного нагляду на автомобільних дорогах загального ко-
ристування не передбачає здійснення державного нагляду (контролю) у сфе-
рі господарської діяльності.

9. Основним завданням інженера-консультанта є забезпечення якісного ви-
конання підрядником дорожніх робіт.

10. З метою забезпечення якості виконання дорожніх робіт відповідно до проек-
тної документації, вимог будівельних норм і національних стандартів інженер-кон-
сультант зобов’язаний здійснювати безперервний технічний нагляд на автомобіль-
них дорогах загального користування за ходом і процесом виконання таких робіт.

11. Інженер-консультант зобов’язаний:
здійснювати контроль за якістю та обсягами виконаних підрядником дорож-

ніх робіт;
разом з представниками підрядника проводити огляд і оцінку виконаних до-

рожніх робіт, які на наступних етапах їх виконання буде неможливо провести 
(приховані роботи);

здійснювати контроль за дотриманням підрядником затвердженого замов-
ником графіка виконання дорожніх робіт;

проводити нагляд за здійсненням підрядником вхідного та операційного 
контролю, зокрема перевіряти наявність документів, що засвідчують якість до-
рожньо-будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які надходять до місця 
виконання дорожніх робіт (технічних паспортів, сертифікатів відповідності, ре-
зультатів лабораторних випробувань);

здійснювати в рамках технічного нагляду на автомобільних дорогах загаль-
ного користування суцільний або вибірковий контроль за якістю та обсягами 
виконаних дорожніх робіт з використанням візуального та інструментальних 
методів контролю;

інформувати замовника про наявність проблемних питань, які виникли або 
можуть виникнути в ході виконання дорожніх робіт;

надавати підряднику рекомендації щодо усунення порушень під час вико-
нання дорожніх робіт та контролювати хід виконання таких рекомендацій;

ДокумеНтИ здійснювати контроль за усуненням підрядником дефектів, що впливають 
на безпеку дорожнього руху або збереження автомобільних доріг загального 
користування;

здійснювати приймання виконаних підрядником дорожніх робіт за умови 
відповідності якості та обсягів таких робіт проектній документації, вимогам бу-
дівельних норм та національних стандартів;

здійснювати погодження актів приймання виконаних робіт, наданих підряд-
ником, та подання їх замовнику для оплати;

розглядати надані підрядником пропозиції щодо продовження строків вико-
нання дорожніх робіт, необхідності виконання додаткових робіт;

забезпечити приймання та збереження всіх гарантійних документів і серти-
фікатів відповідності на всі будівельні матеріали, вироби і конструкції та пере-
дачу їх замовнику після закінчення виконання дорожніх робіт;

інформувати замовника про припинення або зупинення технічного нагля-
ду на автомобільних дорогах загального користування за якістю виконаних до-
рожніх робіт у строки, встановлені відповідним договором.

12. Інженер-консультант має право:
проводити перевірку дорожніх робіт у ході їх виконання;
вимагати від підрядника виконання робіт відповідно до затвердженої проек-

тної документації, дотримання вимог будівельних норм і національних стандартів;
вимагати подання підрядником виконавчої документації на дорожні роботи;
пред’являти до посадових осіб підрядника письмові вимоги про усунення 

порушень і причин їх виникнення;
вимагати від підрядника усунення виявлених порушень у встановлені строки;
вимагати від підрядника вжиття заходів до усунення виявлених порушень, 

які виникли під час виконання дорожніх робіт, які не відповідають проектній до-
кументації, вимогам будівельних норм і національних стандартів, а також вико-
нання дорожніх робіт, які фактично не були виконані підрядником;

вносити замовнику пропозиції щодо розірвання договору про виконання до-
рожніх робіт з підрядниками, які систематично порушують правила їх виконання.

13. Взаємовідносини замовника, підрядника та інженера-консультанта регу-
люються договорами між замовником та підрядником і замовником та інжене-
ром-консультантом.

14. Договір між замовником та інженером-консультантом укладається за ре-
зультатами тендера на закупівлю дорожніх консультаційних послуг, проведе-
ного відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

15. У вимогах, рекомендаціях та інших повідомленнях, які інженер-консуль-
тант подає підряднику, зазначаються стоки виконання дорожніх робіт. Копії та-
ких вимог, рекомендацій та повідомлень надсилаються замовнику.

16. Вимоги, рекомендації, інші повідомлення, які інженер-консультант по-
дає підряднику, зберігаються інженером-консультантом протягом гарантійно-
го строку на виконані дорожні роботи, а копії таких документів — у замовника.

17. Підрядник у строк, визначений інженером-консультантом і погоджений 
із замовником, повинен усунути виявлені порушення та повідомити про це ін-
женеру-консультанту та замовнику.

18. У разі невиконання більше одного разу інженером-консультантом сво-
їх обов’язків замовник у письмовій формі інформує його про необхідність усу-
нення порушень та має право відповідно до положень Цивільного та Господар-
ського кодексів України вжити заходів до розірвання договору з інженером-
консультантом.

19. Взаємодія інженера-консультанта і підрядника здійснюється відповід-
но до узгодженого та затвердженого замовником графіка виконання дорож-
ніх робіт.

20. Підрядник може звернутися до замовника, якщо має обґрунтовані дока-
зи про те, що дії інженера-консультанта є неправомірними та можуть призвес-
ти до виникнення негативних наслідків.

21. Інженер-консультант повинен відповідати кваліфікаційним вимогам до 
професій працівників для здійснення технічного нагляду в Україні. Залежно від 
обсягу та умов дорожніх робіт з урахуванням вимог Закону України «Про публіч-
ні закупівлі» замовник може висувати додаткові вимоги до досвіду і кваліфікації 
працівників, підпорядкованих інженеру-консультанту, наявності та виду облад-
нання, необхідного для належного виконання робіт з технічного нагляду на ав-
томобільних дорогах загального користування, зважаючи на основні вимоги до 
будівель і споруд, визначених Технічним регламентом будівельних виробів, буді-
вель і споруд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 
2006 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 51, ст. 3415).


