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ФІНАНСИ

Жіночі батальйони наближають перемогу
(Закінчення.  

Початок на стор. 1)

Він і сам чудово розуміє: 
люди роблять це від серця і 
задля якнайшвидшої нашої 
перемоги. 

 «Ми не для преси 
— для перемоги 
працюємо»

Вихідних та свят тут не-
має: дівчата постійно змі-
нюють одна одну. Серед 
них Оксана Стрижоус та 
Катерина Стороженко, 
яких застала за роботою. 
Вони саме плели «кікімо-
ру» (так називається кос-
тюм для снайпера).

«А ви цікавилися, це ру-
хомий снайпер чи, може, 
нерухомий? Адже буває 
йому, повністю злитому з 
місцевістю, треба нерухо-
мо пролежати 8—9 годин», 
— уточнює пані Конькова. 
«Сказали, нерухомий». — 
«Тоді доплітайте аж до під-
логи».

Оксана, найвища на зріст 
серед усіх, приміряє верх-
ню, потім — нижню части-
ну «кікімори» на себе: зали-
шилося доплести якихось 
20 сантиметрів, і готово.

Чоловік Катеринин Дми-
тро Стороженко 2019-го 
втік із Криму на материк. 
Там залишив усе, що на-
жив. І пішов у ЗСУ захища-
ти Україну. Нині він на пе-
редовій. А Катерина зізна-
лася, що, працюючи тут, 
трохи відволікається від 
тривожних думок — ре-
месло допомагає. Яке ж во-
но безцінне!

«Я вже, мабуть, дис-
ертацію можу захисти-
ти про цих кікімор та лісо-
виків. Багато в чому інтер-
нет допоміг, щось засвої-

ли методом проб і помилок. 
Гадаю, це набуте ремесло 
вже не зникне. До нас і піс-
ля війни можуть звертати-
ся, приміром, орнітологи, 
які спостерігають за птаха-
ми, чи фотомисливці — за-
любки сплетемо їм костю-
ми. Ось, бачите, штани, ось 
шубка», — демонструє Га-
лина Конькова ще один ви-
твір умілих рук та фантазії 
майстринь.

Вони всього вчаться на 
марші. Основа кожного ви-
робу — сітка, яку переда-
вали рибалки. Однак ни-
ні знайти її дедалі складні-
ше. До речі, сітку розміром 
10 на 4 метри одна жінка, 
яка вже добре набила ру-
ку, плете дев’ять днів, що-
дня працюючи з 9 ранку до 
першої ночі. А якщо трохи 
менше, часу знадобиться 
значно більше. 

Тільки уявіть, яка це не-
легка ретельна праця! У 
кожне віконце сітки вплі-
тають попередньо розібра-
ну мішковину (мішки ма-
ють бути не нові й джуто-
ві), а ще додають смужки з 

натуральних тканин мас-
кувальних кольорів. Шука-
ють матеріал для роботи, де 
тільки можуть: щось пере-
дають волонтери чи прино-
сять із дому, щось купують 
у секонд хендах. І в цьому 
темпі та ритмі, які задали 
собі самі, дівчата крутяться 
з ранку до вечора незаба-
ром чотири місяці поспіль. 

«Але, зауважте, ми не для 
преси — для перемоги пра-
цюємо», — кажуть. Вони 
просто невтомні, як і наші 
захисники!

А діти заспівали 
«Червону калину»

Така сама і талановита 
рівнянка, членкиня одра-

зу двох творчих спілок — 
письменників та журналіс-
тів Тамара Бацмай. Вона і 
картини малює, й книжки 
для дітей пише та видає (до 
речі, «УК» розповідав про це 
раніше). А від початку війни 
плете маскувальний одяг та 
готує обіди для внутрішньо 
переміщених осіб в одному 
із соборів міста. Адже Рівне 
перетворилося на величез-
ний конвеєр безкорисливос-
ті та добра, яке тут на кож-
ному кроці. Питаю, чи не за-
тяжко їй (знаю, що пережи-
ла кілька складних опера-
цій, та й років нікому з нас 
зозуля не докує).

«Тяжко, втомлююся стра-
шенно, — не приховує пані 
Тамара. — Але як  трішечки 
відпочину, біжу на зустрічі 
з дітками — вони дарують 
мені крила.

Ось днями була дітво-
ра 5—10 років із Крама-
торська, Слов’янська, Хар-
кова, Донецька, Маріупо-
ля. Хтось із мамою прий-
шов, хтось із бабусею. Разом 
уголос читали книжку «Моя 
Україна», в якій я зібрала 

унікальні факти про нашу 
країну. А тоді питаю: яку ві-
дому українську пісню спі-
вають багатьма мовами сві-
ту? Я мала на думці «Ще-
дрик». А діти, не змовляю-
чись, одразу почали: «Ой, у 
лузі червона калина похи-
лилася…» 

Тобто маленьких патрі-
отів зі сходу тут, на захо-
ді, об’єднують наше слово 
і наша пісня. А ще вони де-
далі частіше приходять на 
такі зустрічі у вишиванках. 
Оце й спонукає мене до без-
корисливої праці заради на-
шої перемоги. Відчуваю мо-
ральний обов’язок, тому на-
віть і не думала десь їхати з 
рідного міста». 

Натхнена розмовою, не-
сподівано зустріла вико-
навчого директора Рівнен-
ського регіонального відді-
лення Асоціації міст Укра-
їни Тетяну Грещук з вели-
ченькою торбою: «Ось, на-
різала вчора смужок зі ста-
рого одягу та й несу їх до во-
лонтерського центру. Во-
ни для маскувального одягу 
потрібні. Отак щоразу: зве-
чора наріжу, а вранці зане-
су. Усе ж допомога. Адже в 
кожного з нас  стільки непо-
трібного одягу, ганчір’я — 
все згодиться для перемо-
ги». 

Вона запрошує долучи-
тися до доброї, як на мене, 
святої справи. Каже, ви-
кроївши у своєму графі-
ку годинку-другу, отрима-
єте моральне задоволен-
ня надовго. І від створеного 
власними руками, і від без-
корисливої допомоги на-
шим захисникам. І майдан-
чиків для цього дуже ба-
гато, треба тільки, як ка-
жуть, знати місця.  І я вже 
не можу дібрати слів у від-
повідь. А що тут скажеш? 
Ми незламні!       

А матері плетуть… Перемогу
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Рівнянка Тамара Бацмай презентує власні книжки дітям, яким Рівне стало другою домівкою

Банківська система:  
перший тест війною пройдено

Андрій НІКІТІН,  
директор Рейтингового 
агентства «Стандарт-

Рейтинг» (Україна)

ФІНАНСИ. Підсумки перших 
трьох місяців 2022 року вказують, 
що банківська система України при-
пинила зростання і негативними по-
казниками відреагувала на початок 
війни росії проти України. За перші 
три місяці 2022 року, або за один мі-
сяць війни, якість кредитних порт-
фелів банків майже не змінилася. 
Проте такі оцінки попередні і врахо-
вують лише трохи більш як 30 днів 
війни з понад 100. Тож агентство очі-
кує погіршення ситуації, але з опти-
мізмом дивиться в майбутнє і вва-
жає, що банківська система України 
завдяки державним банкам та бан-
кам з іноземним капіталом впевне-
но пройде кризу, спричинену війною.

Лідери рейтингу
Першу сходинку в рейтингу за-

йняв АТ «Кредобанк», який три мі-
сяці 2022 року завершив із чистим 
прибутком 39,624 млн грн та чистим 
процентним доходом 533,066 млн 
грн. Частка поганих кредитів банку 
на 01.04.2022 року становила всього 
7,12% і була майже вдвічі меншою за 
середнє значення показника в бан-

ках, які брали участь у рейтингу. На 
думку агентства, дуже сильні пози-
ції АТ «Кредобанк» у західному ре-
гіоні України та високий рівень під-
тримки зовнішніх акціонерів дали 
йому змогу зайняти лідерські позиції 
в рейтингу під час війни. 

За підсумками трьох місяців 2022 
року другу сходинку рейтингу очо-
лив Райффайзен Банк. За три мі-
сяці 2022 року він отримав чистий 
процентний дохід у сумі 2,4 млрд 
грн та незначний збиток. Станом на 
01.04.2022 року частка NPL у кре-
дитному портфелі банку становила 
всього 2,21%.

Уже традиційно до числа бан-
ків з найнадійнішим рівнем депози-
тів увійшов АТ «БАНК ФОРВАРД». 
За даними звітності банку, його чис-
тий процентний дохід за три міся-
ці 2022 року становив 161,547 млн 
грн, а чистий комісійний дохід — 
1,398 млн грн. Три місяці 2022 року 
АТ «БАНК ФОРВАРД» завершив із 
чистим прибутком 25,643 млн грн. На 
01.04.2022 року кошти клієнтів банку 
становили 1,638 млрд грн. Банк утри-
мував частку NPL у своєму кредит-
ному портфелі на рівні 17,26%, що 
значно менше, ніж середній показ-
ник по банківській системі. За оцін-
ками агентства, АТ «БАНК ФОР-
ВАРД» мав досить привабливі депо-
зитні програми.

Стабільно надійні 
держбанки

Як і раніше, всі чотири банки з 
державною часткою, які актив-
но працюють в роздрібному бізне-
сі, увійшли до групи банків з на-

дійними депозитами. Серед держ-
банків укотре найуспішнішим ви-
явився ПриватБанк, майже по-
стійний учасник рейтингу, що вхо-
дить до ТОП-10 банків з надійни-
ми депозитами. Перший квартал 
2022 року ПриватБанк завершив 

із прибутком у сумі 3,714 млрд грн. 
За перший квартал 2022 року банк 
знизив рівень NPL у своєму кре-
дитному портфелі на 1,9 п.п.

Непогані результати пока-
зав Укргазбанк. На 01.04.2022 ро-
ку частка NPL у його кредитному 
портфелі становила 11,72%. Банк, 
за даними звітності, яку опубліко-
вано на сайті НБУ, завершив три 
місяці 2022 року з чистим процент-
ним доходом 1,4 млрд грн.

Ощадбанк, як і раніше, показав 
скромніші, ніж інші державні бан-
ки, результати, але його діяльність 
теж була помітною. Частка про-
блемних кредитів у кредитному 
портфелі Ощадбанку на початок 
другого кварталу 2022 року стано-
вила 36,5%. Нагадаємо, що за 2019 
рік частка проблемних кредитів в 
Ощадбанку знизилася на 10,44 п.п., 
за 2020-й вона скоротилася ще на 
5,46 процентних пункти, а за пер-
ші три місяці 2022 року відбулося 
зниження ще на 0,15 п.п.

Укрексімбанк завершив три мі-
сяці 2022 року із чистим процент-
ним доходом на рівні 1,356 млрд 
грн та чистим комісійним дохо-
дом у розмірі 0,261 млн грн. Чис-
тий збиток банку після оподат-
кування за підсумками перших 
трьох місяців 2022 року становив 
2,02 млрд грн.

ТОП-12 БАНКІВ З НАЙВИЩИМ РІВНЕМ РЕЙТИНГУ НАДІЙНОСТІ ДЕПОЗИТІВ

№ п/п Назва банку Рівень рейтингу 
депозитів

Підсумкова  
рейтингова оцінка в балах

1 АТ «КРЕДОБАНК» rd.1 (pi) 10,0193
2 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» rd.1 (pi) 9,9562
3 АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» rd.1 (pi) 9,8989
4 АТ «ПРАВЕКС БАНК» rd.1 (pi) 9,8790
5 АТ «УКРСИББАНК» rd.1 (pi) 9,6632
6 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» rd.1 (pi) 9,5127
7 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» rd.1 (pi) 9,4371
8 АТ «БАНК ФОРВАРД» rd.1 (pi) 9,0035
9 АБ «УКРГАЗБАНК» rd.1 (pi) 8,8667
10 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» rd.1 (pi) 8,7084
11 АТ «УКРЕКСІМБАНК» rd.1 (pi) 8,4734
12 АТ «ОЩАДБАНК» rd.1 (pi) 8,2498

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

надійність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбання банківських послуг або 
вкладення коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає досто-
вірними. Диференціацію рейтингової оцінки проведено щодо середніх значень числових чинників, які 
брали до уваги під час оцінки. Рівень рейтингу визначається не місцем у таблиці, а рейтинговою оцін-
кою. У разі розбіжності даних НБУ і даних квартального (річного) звіту банку перевагу надавали квар-
тальним даним НБУ. Порівнюючи результати рейтингів за перший квартал та перше півріччя 2017 ро-
ку, дев’ять місяців 2017 року, за 2017 рік, а також за перший квартал та перше півріччя 2018 року, слід 
враховувати, що рейтинги розраховували за методикою, в яку вносили зміни в лютому і травні 2017 ро-
ку, змінювався формат надання банками публічних даних через вебсайт НБУ. Рейтинг розраховували 
за актуальними даними. Однак якщо агентству ставало відомо про будь-які важливі чинники, що впли-
вають на депозити банку до 13 червня 2022 року включно, ці чинники враховували під час оцінювання.


