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ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

Хто може бути 
звільнений 
від сплати 
земельного 
податку

Вимушені переселенці 
прагнуть не лише прихистку 
і якісного житла, а й гідно 
працювати й інтегруватися  
у громади

СУСПІЛЬСТВО

Президент Європейської ради про невизнання агресивних  
дій РФ щодо Криму та українського Донбасу

ЦИТАТА ДНЯ

ШАРЛЬ МІШЕЛЬ:

ЦИФРА ДНЯ

101,3%
становив, за повідомленням Державної 

служби статистики України, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) у травні 

2021 року щодо квітня 

«У конфлікті на сході 

України ми розглядаємо 

Росію не як посередника, 

а як учасницю 

конфлікту».

Україна офіційно 
запровадила 
е-лікарняні

ЦИФРОВІЗАЦІЯ. Це сучасно, комфортно, швидко, зберігає 
персональну інформацію, прибирає зайві бар’єри між лікарем 
і пацієнтом
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Одещина розпочинає 
пілотний проєкт

МЕЛІОРАЦІЯ. «Президент поставив амбітне завдання — почати 
цього року зрошення земель. Зокрема організувати й запровадити 
пілотні проєкти в Одеській області, які згодом буде розширено на 
інші південні регіони», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 
на нараді з реалізації проєктів зрошення земель. Він підкреслив, що 
варто активніше залучати інвесторів і продуктивніше працювати в 
цьому напрямі з іноземними й фінансовими партнерами. «Слід не 
лише відновити старі меліоративні системи, а й збудувати нову су-
часну інфраструктуру за прикладом провідних країн. Один з варіан-
тів реалізації цього завдання — державно-приватне партнерство з 
компанією, яка є світовим лідером у цій галузі», — цитує департа-
мент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова глави уряду.

За підсумками наради Денис Шмигаль дав завдання Міністер-
ству аграрної політики та продовольства прискорити виконання 
цілей щодо реалізації проєктів зрошення земель в Україні й поча-
ти процес переговорів для організації співпраці в цій галузі із про-
відними компаніями.

Нові шляхи дорожньої галузі 
ТРАНСПОРТ. Представлено плани реформування роботи Державного агентства 
автомобільних доріг, частину їх уже реалізують

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Будівництво доріг в Україні на-
бирає обертів. Проте, на жаль, 

поширюються й пов’язані з тим 
негативні явища — наростає кіль-
кість скарг на якість щойно збудо-

ваних шляхів. Причина цього — не 
лише недбалість виконавців робіт, 
наявні й зловживання: у кошторис 
вписано одні роботи, натомість ви-
конують інші, простіші й дешев-
ші, що негативно позначається на 
якості дорожнього покриття. От-
же, питання контролю якості у га-

лузі будівництва автошляхів сто-
їть вкрай гостро. 

Цій болючій проблемі приділя-
ють увагу в уряді та  Державному  
агентстві автомобільних доріг Укра-
їни. На початку 2021 року Укравто-
дор визначив реформу управлін-
ня якістю одним з пріоритетів ре-

форм дорожньої галузі. А днями бу-
ло презентовано План дій з упрова-
дження реформи, який напрацю-
вали спеціально для цього створена 
робоча група та експерти Команди 
підтримки реформ при Укравтодорі 
з урахуванням стандартів ЄС. Пер-
шим напрямом цієї реформи визна-

чено зміну моделі управління галуз-
зю. Створено єдину інформаційну 
платформу «Е-road» (електронна 
дорога). Вона поєднує інтерактивну 
карту дорожніх робіт із зазначен-
ням фактичного стану робіт та 
їхніх виконавців, базу інших 
даних та систему звітності. 4
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ГРОШІ

Банки пройшли кризу без істотних втрат
Андрій НІКІТІН,  

директор Рейтингового 
агентства «Стандарт-

Рейтинг» (Україна)

ФІНАНСИ. Підсумки першо-
го кварталу 2021 року свідчать, 
що банківська система Украї-
ни впевнено залишає зону еконо-
мічних ризиків, яка виникла че-
рез COVID-19. 2020 року знижен-
ня ВВП на 4% мало вплинуло на 
зниження якості кредитних порт-
фелів банків. З 56 банків, які бра-
ли участь у рейтингу, 28 показа-
ли зниження рівня NPL (частка 
проблемних кредитів у кредит-
ному портфелі), в жодного з 56 не 
було від’ємного чистого процент-
ного доходу. На фоні зниження 
ставок за кредитами і депозита-
ми банки демонстрували тенден-
цію зниження прибутковості, хоч 
кількість збиткових банків у рей-
тингу зменшилася до трьох.

Традиційно перше місце в рей-
тингу надійності банківських де-
позитів зайняв Райффайзен Банк 
Аваль. За  перший квартал 2021 
року він отримав чистий при-
буток у сумі 1,087 млрд грн. На 
01.04.2021 року частка NPL у кре-
дитному портфелі банку станови-
ла всього 3,42%, що значно мен-
ше середньоринкового показника 
рівня NPL у кредитному портфе-
лі банків.

Другу позицію в рейтин-
гу надійності займає ПРАВЕКС 
БАНК. За даними НБУ, за пер-
ший квартал 2021 року його чис-
тий процентний дохід стано-
вив 79,7 млн грн, а чистий комі-
сійний дохід — 24,9 млн грн. На 
01.04.2021 року частка NPL у кре-
дитному портфелі банку мала ви-
гляд кращий, ніж у середньому в 

банківській системі, і становила 
всього 1,13%, що в 17 разів менше, 
ніж середній показник у банках, 
які взяли участь у рейтингу.

Третю позицію в рейтингу по-
сів банк з українським капіта-
лом ТАСКОМБАНК. Його чис-
тий процентний дохід за пер-
ший квартал 2021 року стано-
вив 387,96 млн грн, а чистий ко-
місійний дохід — 105,85 млн грн. 
На 01.04.2021 року частка NPL у 
його кредитному портфелі ста-
новила 8,24%, це один з наймен-
ших показників серед банків з 
українським капіталом і, звіс-
но, значно нижче від середнього 
показника у банківській системі.  
За перший квартал 2021 року 
ТАСКОМБАНК скоротив частку 
NPL на 3,12 п.п.

У ТОП-10 лідерів рейтингу 
входить Піреус банк. За даними 
НБУ, він завершив перший квар-
тал 2021 року з чистим процент-
ним доходом 56,271 млн грн. Част-
ка проблемних кредитів у  його 
портфелі становила всього 0,92% 
за середнього показника на рівні 
19,32% у банках, які взяли участь 
у рейтингу.

Понад два роки до ТОП-10 лі-
дерів рейтингу входить ГЛОБУС 
БАНК. За даними НБУ, його чис-
тий прибуток за перший квартал 
2021 року становив 18,835 млн 
грн, а чистий процентний дохід — 
102,507 млн грн. Банк продовжує 
показувати стійку тенденцію 
зростання доходів, попри кризо-
ві явища та низькі темпи віднов-
лення ділової активності в Укра-
їні. На початок другого кварта-
лу 2021 року частка проблемних 
кредитів у портфелі цього банку 
становила 5,68%, що майже втри-
чі менше, ніж у середньому в бан-

ках, які брали участь в рейтин-
гу. За перший квартал 2021 ро-
ку банк знизив частку NPL у кре-
дитному портфелі на 1,28 п.п.

Традиційно до числа банків з 
найнадійнішим рівнем депозитів 
увійшов Форвард Банк. За дани-
ми НБУ, його чистий процентний 
дохід за перший квартал 2021 ро-
ку становив 123,077 млн грн, а 
чистий комісійний дохід — 8,383 
млн грн. Перший квартал 2021 

року Форвард Банк завершив з 
чистим прибутком 5,005 млн грн. 
На 01.04.2021 року рівень NPL 
банку дорівнював майже 14% і 
був в 1,5 раза нижчим за середнє 
значення цього показника серед 
банків, які брали участь у рей-
тингу, що з огляду на його спеці-
алізацію на кредитуванні насе-
лення можна вважати показни-
ком ефективної кредитної полі-
тики.

Додатково слід зазначити, 
що всі чотири банки з держав-
ною часткою, які активно працю-
ють у роздрібному бізнесі, уві-
йшли до групи банків з надій-
ними депозитами. Серед держ-
банків знов найуспішнішим ви-
явився ПриватБанк, який упев-
нено увійшов до ТОП-5 бан-
ків з надійними депозитами. За 
2019 рік його прибуток стано-
вив 32,609 млрд грн, за 2020-й 
— 25,305 млрд грн, а за перший 
квартал 2021 року — 2,385 млрд 
грн.

Також хороші результати по-
казав Укргазбанк. На 01.04.2021 
року частка NPL у його кредит-
ному портфелі становила 15,26%. 
Банк, за даними НБУ, завершив 
2020 рік із прибутком 542,762 млн 
грн, а прибуток за перший квар-
тал 2021 року становив 244,058 
млн грн.

Ощадбанк, як і раніше, пока-
зав скромніші результати, але 
його діяльність теж була при-
бутковою. Частка проблемних 
кредитів у кредитному портфе-
лі Ощадбанку на початок дру-
гого кварталу 2021 року стано-
вила 49,09%. Агентство нага-
дує, що за 2019 рік частка пога-
них кредитів в Ощадбанку зни-
зилася на 10,44 п.п., за 2020 рік 
вона знизилася на 5,46 процент-
них пункти, а за перший квар-
тал 2021 року відбулося зни-
ження ще на 2,31 п.п.

Укрексімбанк завершив пер-
ший квартал 2021 рік із чис-
тим процентним доходом на рівні 
802,966 млн грн і чистим комісій-
ним доходом 204,308 млн грн. Чис-
тий прибуток банку після оподат-
кування у першому кварталі 2021 
року становив 324,904 млн грн.

ДОКУМЕНТИ

№ п/п Назва банку Рівень рейтингу  
депозитів

Підсумкова  
рейтингова  

оцінка у балах
1 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» rd.1 (pi) 10,1293
2 АТ «ПРАВЕКС БАНК» rd.1 (pi) 9,8769
3 АТ «ТАСКОМБАНК» rd.1 (pi) 9,7798
4 АТ «КРЕДОБАНК» rd.1 (pi) 9,7104
5 АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» rd.1 (pi) 9,5197
6 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» rd.1 (pi) 9,4362
7 АТ «КБ «ГЛОБУС» rd.1 (pi) 9,2953
8 АТ «БАНК ФОРВАРД» rd.1 (pi) 9,0042
9 АБ «УКРГАЗБАНК» rd.1 (pi) 8,8928

10 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» rd.1 (pi) 8,7064
11 АТ «УКРЕКСІМБАНК» rd.1 (pi) 8,4866
12 АТ «ОЩАДБАНК» rd.1 (pi) 8,2951

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 рекомен-
дація придбання банківських послуг або вкладення коштів у конкретні банки. Рей-
тинг розраховано на основі даних, які агентство вважає достовірними. Диференці-
ацію 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 результати рей-
тингів за перший квартал та перше півріччя 2017 року, дев’ять місяців 2017-го, 2017 
рік, а також за перший квартал та перше півріччя 2018-го, слід враховувати, що 
рейтинги розраховували за методикою, в яку вносили зміни в лютому і травні 2017 
року, змінювався формат надання банками публічних даних через вебсайт НБУ. 
Рейтинг розраховували за даними дев’яти місяців 2020 року. Однак якщо агентству 
ставало відомо про будь-які важливі чинники, що впливають на депозити банку до 
31 травня 2021 року включно, їх враховували під час оцінки.

ТОП-12 банків з найвищим рівнем рейтингу  
надійності депозитів

Індекс споживчих цін  
у травні 2021 року1

За повідомленням Державної служби ста-
тистики України, індекс споживчих цін (ін-

декс інфляції) у травні 2021 року щодо квіт-
ня 2021 року становив 101,3%, за період сі-
чень — травень 2021 року — 106,1%. За пе-
ріод січень 1998 року — травень 2021 року — 
1516,0%.

Індекси споживчих цін на товари та послу-
ги були такими:

(відсотків)
Травень 2021 до

квітня 2021 грудня 2020
Індекс споживчих цін 101,3 106,1
Продукти харчування  
та безалкогольні напої

101,7 108,8

Продукти харчування 101,8 109,2
Хліб і хлібопродукти 100,9 108,5
Хліб 100,9 109,2
Макаронні вироби 101,3 105,4
М’ясо та м’ясопродукти 101,8 106,8
Риба та продукти з риби 101,0 104,6
Молоко, сир та яйця 96,5 100,8
Молоко 100,3 101,3
Сир і м’який сир (творог) 100,3 103,3
Яйця 82,5 93,9
Олія та жири 103,3 118,3
Масло 101,2 105,0
Олія соняшникова 106,8 142,7
Фрукти 114,5 122,0
Овочі 99,5 113,5
Цукор 100,5 120,9
Безалкогольні напої 100,4 102,0
Алкогольні напої, тютюно-
ві вироби

100,7 104,7

Одяг і взуття 99,4 104,7
Житло, вода, електроенер-
гія, газ та інші види палива

103,9 108,6

Утримання та ремонт житла 100,9 103,8
Водопостачання 100,0 111,0
Каналізація 100,0 117,5
Утримання будинків та при-
будинкових територій

100,1 101,9

Електроенергія 100,0 136,6
Природний газ 114,6 104,6
Гаряча вода, опалення 100,0 101,3
Предмети домашнього 
вжитку, побутова техніка та 
поточне утримання житла

100,5 101,7

Охорона здоров’я 100,5 103,0
Фармацевтична продукція, 
медичні товари та  
обладнання

100,5 102,4

Амбулаторні послуги 100,7 104,8

Транспорт 100,7 105,8
Паливо та мастила 101,0 118,1
Транспортні послуги 102,0 105,4
Залізничний пасажирський 
транспорт

103,0 110,9

Автодорожній пасажир-
ський транспорт

101,7 105,8

Зв’язок 102,2 103,5
Відпочинок і культура 99,2 101,2
Освіта 100,2 102,6
Ресторани та готелі 100,0 102,6
Різні товари та послуги 99,7 98,1

                                 

1  Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республі-
ки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій 
у Донецькій та Луганській областях.

Індекси споживчих  
цін за регіонами  

у травні 2021 року
(відсотків)

До попереднього 
місяця

Україна1 101,3
Вінницька 101,3
Волинська 100,8
Дніпропетровська 100,9
Донецька 101,2
Житомирська 101,3
Закарпатська 100,8
Запорізька 101,7
Івано-Франківська 101,1
Київська 101,6
Кіровоградська 100,6
Луганська 100,9
Львівська 101,5
Миколаївська 100,7
Одеська 101,1
Полтавська 101,2
Рівненська 100,7
Сумська 101,2
Тернопільська 101,1
Харківська 100,8
Херсонська 101,4
Хмельницька 100,9
Черкаська 101,5
Чернівецька 101,1
Чернігівська 101,1
м. Київ 102,3

                                 

1  Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республі-
ки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 520-р 
Київ

Деякі питання формування складу осіб, уповноважених представляти інтереси 
держави у правлінні Фонду соціального страхування

1. Затвердити склад осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правлінні Фонду соціального страхування, згідно з 
додатком.

Надати координатору діяльності осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правлінні Фонду соціального стра-
хування, право вносити у разі потреби зміни до зазначеного складу осіб за поданням центральних органів виконавчої влади.

2. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 160  “Про затвердження складу осіб, упо-
вноважених представляти інтереси держави у правліннях фондів загальнообов’язкового державного соціального страхуван-
ня, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 398” (Офі-
ційний вісник України, 2015 р., № 20, ст. 560) — із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 8 
квітня 2020 р. № 385 та від 27 січня 2021 р. № 67, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2021 р. № 520-р

СКЛАД 
осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правлінні Фонду соціального страхування

ДИМИТРЕНКО Світлана Юріївна — керівник експертної групи директорату Мінсоцполітики
ДІДЕНКО Сергій Олексійович — директор департаменту Мінфіну
ЗАДНІПРЯНЕЦЬ Валерій Анатолійович — заступник директора департаменту — начальник відділу Мінсоцполітики
КОВПАШКО Ірина Василівна — заступник Голови правління Пенсійного фонду України
КОТИК Євген Дмитрович — перший заступник Міністра соціальної політики, координатор діяльності осіб, уповноважених 

представляти інтереси держави
ПОЛЯКОВА Оксана Юріївна — генеральний директор директорату Мінсоцполітики
САВЕНКО Олександр Леонідович — генеральний директор директорату Мінекономіки

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 26 травня 2021 р. № 520-р
ЗМІНИ, 

що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 160
1. У назві розпорядження слова  «правліннях фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування» замі-

нити словами «правлінні Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття».
2. Абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
 «1. Затвердити склад осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правлінні Фонду загальнообов’язкового дер-

жавного соціального страхування на випадок безробіття, згідно з додатком.».
3. У додатках до розпорядження:
1) у додатку 1 слово і цифру «Додаток 1» замінити словом  «Додаток»;
2) додаток 2 виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 травня 2021 р. № 525-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між  
Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республіки про технічне  

та фінансове співробітництво
Подати на ратифікацію Верховною Радою України Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республі-

ки про технічне та фінансове співробітництво, вчинену 27 листопада 2020 р. у мм. Києві та Таллінні.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ


