
УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

РАКУРС

У Чернігові після реконструкції відкрито 
будівлю окружного адміністративного суду

Настя ІВАНЦОВА  
для «Урядового кур’єра»

Урочистість відбулася 29 листо-
пада 2019 року. Чернігівський 

окружний адміністративний суд офі-
ційно розпочав роботу в реконстру-
йованій будівлі. 

Реконструкція розпочалася 2015-
го, однак основні роботи було про-
ведено протягом року з травня 2018-
го, коли отримано дозвіл на вико-
нання будівельних робіт, до червня 
2019 року. Загальна вартість робіт 
становить 58 мільйонів гривень. У 
квітні 2017-го приміщення суду пере-
дано у державну власність до сфери 
управління Державної судової адмі-
ністрації України. З 2018 року будів-
ля перебуває в оперативному управ-
лінні Чернігівського окружного адмі-
ністративного суду. 

Споруду зведено у 1938 році. Її ви-
користовували по-різному: як шко-
лу, адміністративну будівлю для вій-
ськових. У 2010 році приміщення 
окружного адмінсуду визнано ава-
рійним, особливо небезпечним був 
стан даху і окремих ділянок зовніш-
ніх стін. Тому під час реконструкції її 
перепрофілювали під потреби адмі-
ністративних приміщень. Симетрич-
но по фасаду було прибудовано дві 
триповерхові добудови і третій по-
верх. 

Після відбудови загальна пло-
ща будівлі збільшилась більш ніж 
на тисячу квадратних метрів і те-
пер становить 2633 кв. м. Тут мо-
жуть розміститися майже 95 праців-
ників суду.

Нині у будівлі 12 залів судових 
засідань, розташованих на пер-
шому поверсі для зручності гро-

мадян. У будівлі облаштовано 17 
робочих кабінетів суддів і прийма-
лень для працівників апарату суду. 

Приміщення обладнано для зруч-
ного доступу маломобільних груп 
населення.

Усього протягом п’яти років Держав-
на судова адміністрація України спіль-
но із судами здала в експлуатацію 82 

приміщення, ще сім буде здано до кін-
ця цього року. Було закуплено 50 ти-
сяч одиниць комп’ютерної техніки. 

Банківський сектор  
показує рекорди зростання
ФІНАНСИ. 2 грудня 2019 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна) 
опублікувало 27-й рейтинг надійності банківських депозитів на основі публічної інформації. 
У рейтингу за підсумками третього кварталу 2019 року взяли участь 60 банків 

Андрій НІКІТІН,  
директор Рейтингового 
агентства «Стандарт-

Рейтинг» (Україна)

Стабільно високі позиції у 
рейтингу займав Приват-

Банк. За 9 місяців 2019 року банк 
показав прибуток у сумі 27,427 
млрд грн і чистий процентний 
дохід на рівні більш як 14,681 
млрд грн. Ситуація в Ощадбан-
ку та в Укрексімбанку була тро-
хи гіршою, проте жодний із цих 
державних банків так і не випав 
із групи з найвищою оцінкою на-
дійності завдяки підтримці акці-
онера — держави Україна.

Традиційно перше місце в рей-
тингу надійності банківських де-
позитів посів Райффайзен Банк 
Аваль. За 9 місяців 2019 року він 
отримав чистий прибуток у су-
мі 3,5 млрд грн. На 01.10.2019 ро-
ку частка NPL у його кредитно-
му портфелі становила всього 
8,11%.

Стабільно третю позицію в 
рейтингу надійності займає 
ТАСКОМБАНК. Як і раніше, це 
єдиний банк з українським ка-
піталом серед трьох з найна-
дійнішим рівнем депозитів. За 
даними НБУ, за 9 місяців 2019 
року ТАСКОМБАНК отримав 
прибуток обсягом 327,462 млн 

грн, чистий процентний дохід 
становив 993,742 млн грн, а чис-
тий комісійний дохід — 338,411 
млн грн. Станом на 01.10.2019 
року частка NPL у кредитно-
му портфелі банку мала вигляд 
значно кращий, ніж у середньо-
му в банківській системі і стано-
вила всього 13,3%.

Понад рік у десятку ліде-
рів рейтингу входить ГЛОБУС 
БАНК. За даними НБУ, за 9 мі-
сяців 2019-го банку вдалося зни-
зити частку NPL до 10,07%. Чис-
тий прибуток банку за 9 місяців 
2019 року становить 53,25 млн 
грн, а чистий процентний дохід 
— 105,056 млн грн. Три квартали 
поспіль банк показує стійку тен-
денцію зростання доходів.

Посилив свої позиції в рей-
тингу Індустріалбанк, посівши 
десяте місце. За даними НБУ, 
прибуток банку за 9 місяців 
2019 року становив 29,210 млн 
грн, а чистий процентний до-
хід — 245,794 млн грн. Банк за-
безпечив приріст власного ка-
піталу на 2,32% з початку року. 
Частка поганих у ризикових ак-
тивах на 01.10.2019 року стано-
вила 14%, що майже удвічі ниж-
че від цього показника у банків-
ській системі (25%).

Уже традиційно в число бан-
ків з найнадійнішим рівнем де-

позитів увійшов Форвард Банк. 
З огляду на його спеціалізацію 
на кредитуванні фізичних осіб 
рівень NPL агентство оцінюва-
ло як прийнятний. За даними 
НБУ, чистий процентний дохід 
банку за 9 місяців 2019 року — 
197,399 млн грн, а прибуток піс-
ля оподаткування — 97,738 млн 
грн. За 9 місяців 2019 року Фор-
вард Банк наростив власний ка-
пітал на 40,62%.

Підсумки 9 місяців 2019 року 
для банківської системи України 
продовжили традицію показово-
го зростання. Загальний обсяг 
прибутку банків після оподат-
кування за цей період — май-
же 48,35 млрд грн, обсяг чисто-
го процентного доходу переви-
щив 59,5 млрд грн, а розмір чи-
стого комісійного доходу — 32,3 
млрд грн. Порівняно з показни-
ками аналогічного періоду 2018 
року прибуток банків зріс у 4,4 
раза, чистий процентний дохід 
— на 18%, чистий комісійний до-
хід — на 14%. 

Із 60 банків, які брали участь у 
рейтингу, 32 показали зниження 
показника NPL (частка поганих 
кредитів), тільки п’ять показали 
збиток і в одного був негативний 
чистий процентний дохід. Банки 
впевнено увійшли в період зрос-
тання прибутковості.

ПРЯМА МОВА

Зеновій ХОЛОДНЮК,  
голова Державної  

судової адміністрації України: 
— Будівлю Чернігівського окружного 

адміністративного суду нам вдалося від-
будувати за рік. Від початку реконструк-
ції виконано величезний обсяг роботи, і 
головна роль у процесі належить голові 
й колективу суду. Важливо, щоб судді та 
працівники апарату були задоволені ро-
ботою в новому приміщенні, а громадяни 
отримали широкий доступ до правосуддя 
за європейськими стандартами. Для від-
відувачів створено комфортні умови, за-
ли судових засідань обладнано система-
ми відеоконференцзв’язку.Фасад будівлі Чернігівського окружного адміністративного суду після реконструкції

Почесні гості та працівники суду в очікуванні офіційного відкриття

Голова ДСА України Зеновій Холоднюк, голова Чернігівської ОДА 
Андрій Прокопенко та заступник голови Шостого апеляційного 
адміністративного суду Олена Кузьмишина завітали на урочистості 
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№ 
пор. Назва банку Рівень рейтингу 

депозитів

Підсумкова  
рейтингова  

оцінка у балах
1 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ rd.1 (pi) 9,9939
2 КРЕДОБАНК rd.1 (pi) 9,7794
3 ТАСКОМБАНК rd.1 (pi) 9,7790
4 ПРИВАТБАНК rd.1 (pi) 9,6834
5 УКРСИББАНК rd.1 (pi) 9,6520
6 АЛЬФА-БАНК rd.1 (pi) 9,5233
7 ПІРЕУС БАНК МКБ rd.1 (pi) 9,3302
8 ГЛОБУС БАНК rd.1 (pi) 9,2929
9 УКРГАЗБАНК rd.1 (pi) 9,1636
10 ІНДУСТРІАЛБАНК rd.1 (pi) 9,0099
11 ФОРВАРД БАНК rd.1 (pi) 9,0047
12 ІДЕЯ БАНК rd.1 (pi) 8,9118
13 МЕГАБАНК rd.1 (pi) 8,8253
14 ПРОКРЕДИТ БАНК rd.1 (pi) 8,7112
15 ОЩАДБАНК rd.1 (pi) 8,2238
16 ПРАВЕКС-БАНК rd.1 (pi) 8,0985
17 БАНК АЛЬЯНС rd.1 (pi) 7,9768
18 УКРЕКСІМБАНК rd.1 (pi) 7,8518
19 МОТОР-БАНК rd.1 (pi) 7,6372

Джерело: дані Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг»

Примітка:  Оцінку банківських депозитів варто сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) 
про надійність банківського депозиту. Ця думка не рекомендація до придбання банківських послуг 
або вкладення коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає 
достовірними. Диференціацію рейтингової оцінки проведено відносно середніх значень числових 
факторів, які брали до уваги під час оцінювання. Рівень рейтингу визначає не місце в таблиці, а рей-
тингова оцінка. У разі розбіжностей даних НБУ з даними квартального звіту банку перевагу нада-
вали квартальним звітам НБУ. Порівнюючи підсумки рейтингів за перший квартал і перше півріччя 
2017 року, 9 місяців 2017-го, 2017-й, а також за перший квартал та перше півріччя 2018 року, варто 
взяти до уваги, що рейтинги розраховували за методикою, до якої вносили зміни у лютому і трав-
ні 2017 року, змінювався формат надання банками публічної інформації через вебсайт НБУ. Рей-
тинг розраховували за підсумками третього кварталу 2019 року. Однак якщо агентству ставало ві-
домо про будь-які важливі чинники, які впливають на депозити банку до 26 листопада 2019 року, їх 
враховували в аналізі.

19 банків з найвищим рівнем рейтингу  
надійності депозитів


