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ДОКУМЕНТИ

Банківська система: зростання триває
Андрій НІКІТІН,  

директор Рейтингового 
агентства «Стандарт-

Рейтинг» (Україна)

ФІНАНСИ. Підсумки дев’яти 
місяців 2021 року вказують, що 
банківська система України впев-
нено зростає: кредитні портфелі та 
ресурсна база банків збільшують-
ся. Так, за перші дев’ять місяців 
2021 року кошти клієнтів загалом 
у банківській системі зросли на 
5,33%. Якість кредитних портфе-
лів банків покращилась зокрема за 
рахунок видачі нових кредитів. Із 
56 банків, які брали участь у рей-
тингу, у 34 знизилася частка NPL 
у кредитному портфелі. Переваж-
но банки з іноземним капіталом та 
державні банки надійно закріпи-
лись у групі лідерів рейтингу з на-
дійними депозитами.

Лідери рейтингу
За підсумками дев’яти місяців 

2021 року першу сходинку рей-
тингу очолив Райффайзен Банк 
Аваль. За дев’ять місяців 2021 ро-
ку банк отримав чистий прибуток 
у сумі 4,437 млрд грн. Станом на 
01.10.2021 року частка NPL у кре-
дитному портфелі банку станови-
ла всього 2,77%.

Другу сходинку в рейтингу за-
йняв КРЕДОБАНК, який дев’ять 
місяців 2021 року завершив із при-
бутком до оподаткування 788,133 
млн грн. З початку року КРЕДО-
БАНК скоротив частку NPL у 
кредитному портфелі на 2,49 п.п. 
до 6,68%, що знаaчно нижче серед-
нього на ринку показника. З почат-
ку року КРЕДОБАНК продемон-
стрував рекордний приріст влас-
ного капіталу, який збільшився на 

21,94%. За підсумками дев’яти мі-
сяців 2021 року чистий процент-
ний дохід КРЕДОБАНКУ стано-
вив 1,467 млрд грн.

Третю позицію в рейтингу на-
дійності депозитів посів банк з 
українським капіталом — ТАС-
КОМБАНК. За даними звітності 
банку, за дев’ять місяців 2021 року 
його чистий процентний дохід ста-
новив 1,287 млрд грн, а чистий ко-
місійний дохід — 306,789 млн грн. 
Дев’ять місяців 2021 року банк за-
вершив із прибутком 364,965 млн 
грн. За підсумками дев’яти місяців 
2021 року ТАСКОМБАНК знизив 
частку NPL у кредитному портфе-
лі на 2,88 п.п. до 8,48%. ТАСКОМ-
БАНК — один з найбільших бан-
ків із приватним українським ка-
піталом, який потрапив до ТОП-3 
банків з найнадійнішими депози-
тами.

Банки з лідерськими 
позиціями

На постійній основі до ТОП-10 
лідерів рейтингу входить ГЛОБУС  
БАНК. За даними звітності банку, 
його чистий прибуток за дев’ять 
місяців 2021 року становив 58,5 
млн грн, чистий процентний до-
хід — 335 млн грн, а чистий ко-
місійний дохід — 125 млн грн.  
ГЛОБУС БАНК продовжує прак-
тику стійкого зростання доходів 
та прибутку, незважаючи на ко-
ронакризу. На 01.10.2021 року ко-
шти клієнтів банку досягли позна-
чки 3,88 млрд грн, а загальні акти-
ви виросли до 5,61 млрд грн. Банк 
був власником портфеля ОВДП на 
суму 1,28 млрд грн.

Уже традиційно до числа бан-
ків з найнадійнішим рівнем депо-

зитів увійшов АТ «БАНК ФОР-
ВАРД». За даними звітності бан-
ку, його чистий процентний до-
хід за дев’ять місяців 2021 року 
становив 461,593 млн грн, а чис-
тий комісійний дохід — 29,784 млн 
грн. Дев’ять місяців 2021 року АТ 
«БАНК ФОРВАРД» завершив із 
чистим прибутком 61,617 млн грн. 
На 01.10.2021 року кошти клієнтів 
банку становили 1,909 млрд грн. 
Банк утримував частку NPL у сво-
єму кредитному портфелі на рівні 
13,91%, що було значно менше, ніж 
середній показник у банківській 

системі. За оцінками агентства, АТ 
«БАНК ФОРВАРД» мав досить 
привабливі депозитні програми.

Значно покращив у рейтин-
гу свої позиції МЕГАБАНК, який 
увійшов до ТОП-10 банків з найна-
дійнішими депозитами. За дев’ять 
місяців 2021 року банк скоротив 
рівень NPL у своєму кредитно-
му портфелі на 2,78 п.п. до 10,35%. 
Дев’ять місяців 2021 року МЕГА-
БАНК завершив із чистим про-
центним доходом на рівні 179,307 
млн грн, чистим комісійним до-
ходом обсягом 211,695 млн грн 

та чистим прибутком 23,044 млн 
грн. Власний капітал АТ «МЕГА-
БАНК» за дев’ять місяців 2021 ро-
ку зріс на 33,42%, зокрема за раху-
нок збільшення статутного капіта-
лу — на 17,05%.

Стабільно надійні 
держбанки

Як і раніше, всі чотири банки з 
державною часткою, які актив-
но працюють у роздрібному бізне-
сі, увійшли до групи банків з на-
дійними депозитами. Серед держ-
банків вкотре най успішнішим вия-
вився ПриватБанк, майже постій-
ний учасник рейтингу, що входить 
до ТОП-5 банків з надійними депо-
зитами. Дев’ять місяців 2021 року 
ПриватБанк завершив із прибут-
ком 21,212 млрд грн.

Непогані результати пока-
зав Укргазбанк. На 01.10.2021 ро-
ку частка NPL у його кредитному 
портфелі становила 12,81%. Банк, 
за даними власної звітності, завер-
шив дев’ять місяців 2021 року із 
прибутком 1,748 млрд грн.

Ощадбанк, як і раніше, показав 
скромніші, ніж інші державні бан-
ки, результати, але його діяльність 
теж була прибутковою. Частка 
проблемних кредитів у кредитно-
му портфелі Ощадбанку на поча-
ток четвертого  кварталу 2021 ро-
ку становила 38,04%.

Укрексімбанк завершив де в’ять 
місяців 2021 року із чистим про-
центним доходом на рівні 3,163 
млрд грн і чистим комісійним до-
ходом 0,831 млн грн. Чистий при-
буток банку після оподаткуван-
ня за підсумками перших дев’яти 
місяців 2021 року становив 1,749 
млрд грн.

ТОП-14 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) 10,0114

2 АТ «КРЕДОБАНК» rd.1 (pi) 9,8812

3 АТ «ТАСКОМБАНК» rd.1 (pi) 9,7784

4 АТ «УКРСИББАНК» rd.1 (pi) 9,6561

5 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» rd.1 (pi) 9,4976

6 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» rd.1 (pi) 9,4363

7 АТ «КБ «ГЛОБУС» rd.1 (pi) 9,2952

8 АТ «БАНК ФОРВАРД» rd.1 (pi) 9,0041

9 АБ «УКРГАЗБАНК» rd.1 (pi) 8,8694

10 АТ «МЕГАБАНК» rd.1 (pi) 8,8198

11 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» rd.1 (pi) 8,7081

12 АТ «УКРЕКСІМБАНК» rd.1 (pi) 8,4858

13 АТ «ОЩАДБАНК» rd.1 (pi) 8,2570

14 АТ «АЛЬФА-БАНК» rd.1 (pi) 8,2433

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

дійність банківського депозиту. Ця думка — не рекомендація до придбання банківських послуг або вкладен-
ня коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає достовірними. Ди-
ференціацію рейтингової оцінки проведено щодо середніх значень числових чинників, які брали до уваги під 
час оцінювання. Рівень рейтингу визначається не місцем у таблиці, а рейтинговою оцінкою. У разі розбіжнос-
ті даних НБУ і даних квартального (річного) звіту банку перевагу надавали квартальним даним НБУ. Порівню-
ючи результати рейтингів 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 ме-
тодикою, в яку вносили зміни в лютому і травні 2017 року, змінювався формат надання банками публічних 
даних через вебсайт НБУ. Рейтинг розраховано за актуальними даними. Однак якщо агентству ставало відо-
мо про будь-які важливі чинники, що впливають на депозити банку до 6 грудня 2021 року включно, їх вра-
ховували під час оцінки.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 08 листопада 2021 р. № 1476-р 
Київ

Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, 
які видобуватимуться у межах ділянки Ічнянська, 

між Державою Україна та компанією «ЙОРК 
ЕНЕРДЖИ (Ю-КЕЙ) ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («York 

Energy (UK) Holdings Limited», м. Лондон, Велика 
Британія) та визначення уповноваженого органу 

з питань реалізації Угоди
1. Схвалити проект Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться 

у межах ділянки Ічнянська, між Державою Україна та компанією «ЙОРК ЕНЕР-
ДЖИ (Ю-КЕЙ) ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («York Energy (UK) Holdings Limited», м. 
Лондон, Велика Британія).

Уповноважити першого заступника Міністра енергетики Власенка Юрія Ми-
колайовича підписати зазначену Угоду.

2. Визначити Державну службу геології та надр уповноваженим органом з 
питань реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у меж-
ах ділянки Ічнянська, між Державою Україна та компанією «ЙОРК ЕНЕРДЖИ 
(Ю-КЕЙ) ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» («York Energy (UK) Holdings Limited», м. Лондон, 
Велика Британія)».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2021 р. № 1599-р 
Київ

Про передачу частини бюджетних призначень, 
передбачених для реалізації державних 

інвестиційних проектів у 2021 році
1. Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 23 Бюджетного кодексу Украї-

ни та на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестицій-
них проектів від 7 грудня 2021 р. передати частину бюджетних призначень, пе-
редбачених у 2021 році Міністерству охорони здоров’я у загальному фонді дер-
жавного бюджету за програмою 2301810 «Реалізація державного інвестицій-
ного проекту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу На-
ціональної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у сумі 37 610,416 тис. 
гривень (видатки розвитку), Національній академії медичних наук за програ-
мою 6561840 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво лі-
кувально-реабілітаційного корпусу ДУ «Національний інститут серцево-судин-
ної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ» у сумі 37 610,416 тис. гривень (видат-
ки розвитку).

2. Забезпечити:
1) Міністерству охорони здоров’я, Національній академії медичних наук — 

погодження передачі бюджетних призначень, передбачених пунктом 1 цього 
розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) Міністерству фінансів — внесення після зазначених погоджень відповід-
них змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2021 р. № 1600-р 
Київ

Про внесення зміни до переліку  
пріоритетних для держави інвестиційних 

проектів до 2023 року
Внести зміну до переліку пріоритетних для держави інвестиційних проектів 

до 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
16 грудня 2020 р. № 1581, замінивши позицію 
«Розширення, покращення стану (ремонт) та 
заходи з підвищення безпеки дорожнього руху 
автодороги М-06 Рівне — Броди 

кошти інвестора***»

такою позицією:
«Будівництво нової концесійної автомобільної 
дороги за маршрутом Краковець — Львів — 
Броди — Рівне

кошти інвестора***».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2021 р. № 1602-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків  
державного бюджету, передбачених 

Міністерству фінансів на 2021 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-

снити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мініс-
терству фінансів на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, пере-
розподіл видатків споживання шляхом:

зменшення їх обсягу за програмою 3511350 «Обслуговування державного 
боргу» на суму 5 600 000 тис. гривень;

збільшення їх обсягу за програмою 3511500 «Виплати за державними дери-
вативами» на суму 5 600 000 тис. гривень.

2. Міністерству фінансів забезпечити:
погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпо-

рядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису дер-

жавного бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2021 р. № 1604-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків  
державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-

снити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мініс-
терству охорони здоров’я на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, 
перерозподіл видатків споживання в сумі 90 000 тис. гривень шляхом:

1) зменшення їх обсягу за бюджетною програмою 2301360 «Лікування гро-
мадян України за кордоном» на суму 90 000 тис. гривень;

2) збільшення їх обсягу за бюджетною програмою 2301550 «Реалізація пі-
лотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативно-
го лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» на су-
му 90 000 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків, пе-

редбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради 
України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповід-
них змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 09 грудня 2021 р. № 1640-р 
Київ

Про внесення змін у додаток до  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 9 червня 2021 р. № 622
1. Внести зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 

червня 2021 р. № 622 «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення до-
ступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» (Офі-
ційний вісник України, 2021 р., № 48, ст. 3014, № 55, ст. 3406), виклавши його 
в редакції, що додається.

2. Міністерству цифрової трансформації забезпечити погодження розподілу 
у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 
Інтернету в сільській місцевості, передбаченого пунктом 1 цього розпоряджен-
ня, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Із змінами у додатку, затвердженими розпорядженням уряду,  
можна ознайомитись на сайті «УК.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 грудня 2021 р. № 1647-р 
Київ

Про розподіл у 2021 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

комунальної інфраструктури, у тому числі на 
придбання комунальної техніки

1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України за-
твердити розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бю-
джетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання 
комунальної техніки, згідно з додатком.

2. Міністерству розвитку громад та територій забезпечити погодження роз-
поділу субвенції, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом 
Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Із розподілом субвенції, затвердженим розпорядженням уряду,  
можна ознайомитись на сайті «УК».


