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Від редактора

Про гроші на бізнес: банки (стор. 

22) майже його не кредитують – маю 

на увазі, малий та середній. Тому 

що немає нормальних позичаль-

ників? Ні, тому що кошти з ринку 

пилосмокче Мінфін. 19% річних по 

ОВДП – хто зможе конкурувати з 

державою-позичальником? Відповідь 

– майже ніхто. На додаток до шале-

них кредитних відсотків – швидко 

зростають вимоги комплаєнсу, тобто 

вимоги до прозорості бізнесу пози-

чальника.

Але прозорість для невеликого під-

приємства дорівнює беззахисності 

перед «інвесторами у погонах». 

Стаєш прозорим – втрачаєш можли-

вість захистити активи від корумпо-

ваних силовиків. Все просто. У Києві 

з цим погано. У провінції – безна-

дійно. Тому що в провінції як були, 

так і залишились традиції кумівства – 

коли місцевий прокурор, податківець 

та керівник поліційної структури є 

членами одного кооперативу з доїння 

місцевого бізнесу. Забув, ще місцеві 

судді, куди ж без них. 

І от на тлі такого чудового бізнес-клі-

мату (що там каже про нас Doing 

Business?) маємо феєричну ініціативу 

уряду – поза межами чинного зако-

нодавства, поза межами економічної 

логіки значно посилити податковий 

тиск (стор. 7).

 Звісно, підприємці – незначна 

частина виборців. Звісно, ними 

важко маніпулювати. Проте саме 

вони – ті самі люди, які профінансу-

вали з власних кишень відновлення 

українсьої держави у 2014-2015 

роках. Вони навряд чи очікували на 

палку вдячність, тому що знають 

правила гри. Та вони зреагують на 

подальший тиск зрозумілим чином. 

Скільки там потрібно вкласти в еко-

номіку Польщі або Молдови, Кіпру чи 

Чехії, Естонії або Румунії, щоб стати 

там податковим резидентом? І як там 

казав фундатор держави Сінгапур? 

«Якщо погано керувати країною, 

розумні люди поїдуть», так? 

агадаю про загальнові-

доме: для власної справи 

потрібні відсутність «інвес-

торів у погонах» (різні 

силовики, що відшматовують частку 

прибутку), наявність зовнішнього 

фінансування (банківські кредити, 

фондовий ринок – якщо пощастить) 

та присутність активних покупців 

або клієнтів.

Про останнє – український біз-

нес, ніби, вже навчився знаходити 

покупців на те, що він продає. Але 

конче потрібно виходити на зовніш-

ній ринок, тому що там на порядки 

більше грошей та можливостей 

розвитку. Ось один з моїх знайомих 

ділився враженнями від участі у 

виставці медичного обладнання та 

матеріалів. Знаєте, що його вразило 

найбільше? Те, як інші країни фінан-

сують наявність національних стендів 

на таких міжнародних виставках та 

участь невеликих та середніх компа-

ній у них. Але не Україна. Наші про-

биваються крізь асфальт самотужки.

Цього року мені особисто довелось 

кілька разів брати участь у якості 

гостя у промислових виставках  в 

Західній Європі – бачив те ж саме. 

І також не бачив національного 

стенду України. Наприклад, якщо 

великому та відомому заводу з Дні-

прянщини власний стенд – певні 

витрати, але не те щоб помітні, то 

для невеликого машинобудівного 

стартапу – піврічний маркетинговий 

бюджет. Але без цього – нікуди. 

Чи робить щось уряд заради про-

сування приватного середнього чи 

малого бізнесу на закордонні ринки? 

Українські диппредставництва? 

Дідька лисого. Три роки стукаються 

мої знайомі до урядових структур з 

маленьким проханням – щоб на їх 

стенд на щорічній галузевій мегави-

ставці у столиці однієї з країн ЄС заві-

тав бодай третій секретар амбасади 

України. Як у рельсу – анічичирк. 

Реально, навіщо щось робити, адже 

зарплатня у євро все одно капає?

У нас веселі новини про податки (стор. 16), проте можуть бути ще 
веселіші (стор. 7). Але це не все: маємо і добрі новини – про бензин 
(стор. 6), банки (стор. 22) та процедуру банкрутства (стор. 34). 
Олександр Крамаренко

Реве та стогне бізнес 
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Нафта знову дешевшає завдяки збільшенню видобутку у країнах ОПЕК 
та у США. В Україні це вже підштовхнуло ціни на паливо вниз. І до кінця 
2018 року варто очікувати ще більшого падіння. Павло Харламов

а місяць, від 16 жовтня до 16 

листопада 2018 року, вар-

тість нафти (Brent)  на сві-

товому ринку впала майже 

на 18%. Станом на 16 листопада 

нафтові котирування були вже нижче 

позначки 67 дол./бар. А в порівнянні з 

початком жовтня, коли нафта кошту-

вала дорожче 86 дол./бар, сировина 

подешевшала більш ніж на 28%.

Падіння цін на «чорне золото» почалося 

ще наприкінці жовтня. Його спровоку-

вали новини з Саудівської Аравії про 

планове збільшення обсягів видобутку 

нафти. Керівництво країни пообіцяло 

підтримати світові ринки сировини, 

незважаючи на міжнародну ізоляцію, 

яку спричинило вбивство журналіста 

Джамаля Хашоггі на території саудів-

ського консульства в Стамбулі. У 20-х 

числах жовтня міністр енергетики, 

промисловості та мінеральних ресур-

сів Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх 

Гарні новини з техаської Гарні новини з техаської 
свердловинисвердловини

З

країнах, що входять в ОПЕК, за останні 

місяці дійсно впало. В Ірані через нову 

порцію санкцій з боку США (вони 

набули чинності 5 листопада), у Вене-

суелі – через нестабільну економічну 

ситуацію. Але в цілому видобуток 

нафти в ОПЕК у серпні-листопаді зріс. 

Обсяги виробництва сировини під-

тримали Саудівська Аравія, Об’єднані 

Арабські Емірати та Росія. У цих краї-

нах добовий видобуток збільшився на 

190-500 тис. бар на добу.

Крім того, побоювання багатьох екс-

пертів з приводу санкцій проти Іраку 

були перебільшені. Звучали навіть 

прогнози про зростання цін на нафту 

до 100 дол./бар. Але США дозволили 

восьми державам (Греція, Італія, Індія, 

Південна Корея, Японія, Китай, Туреч-

чина) купувати іранську нафту. Цей 

крок теж зіграв проти зростання цін на 

«чорне золото».

Удар по цінах на нафту завдала публіка-

ція звіту ОПЕК. За прогнозами організа-

ції, світовий попит на нафту в 2018 році 

виросте на 1,5 млн. бар на добу, що на 

40 тис. бар менше, ніж у попередньому 

звіті. У 2019 році зростання споживання 

складе 1,29 млн. бар на добу, що на 70 

тис. бар нижче минулого прогнозу. При 

цьому видобуток у країнах ОПЕК у 2019 

році не зростатиме. А сукупна пропо-

зиція держав, що не входять до складу 

цієї організації, в 2019 році у порівнянні 

з 2018 роком збільшиться на 4% до 62,1 

млн. бар на добу.

Чекаємо 30 грн./літр
В Україні, тим часом, ціни на паливо 

повільно повзуть вниз. За даними 

консалтингової групи «А-95», вартість 

бензину марки А-95 з початку лис-

топада 2018 року знизилася в серед-

ньому на 65 коп./літр, дизпалива – на 

55 коп./літр. А ось скраплений газ, 

навпаки, подорожчав: на окремих АЗС 

його ціна вже перевищує 17 грн./літр.

За прогнозами аналітиків, потенціал 

падіння вартості палива ще не вичер-

паний. В «А-95» вважають, що ціни 

можуть знизитися в середньому ще на 

1,5 грн./літр і в грудні вартість як бен-

зину, так і дизеля, опуститься нижче 

30 грн./літр. Зріджений газ теж поде-

шевшає. За прогнозами «А-95», його 

ціна наблизиться до 14 грн./літр.

Це досить добрі новини щодо цін – 

зазвичай на початку холодного сезону 

цифри на стелах біля АЗС тягнулися 

вгору. 

заявив, що Ер-Ріяд має намір наростити 

видобуток нафти до 11 млн. бар на добу 

в порівнянні з поточними 10,7 млн. бар 

на добу. Також Халід аль-Фаліх уточнив: 

виробничі потужності Саудівської Ара-

вії дозволяють їй довести видобуток до 

12 млн. бар нафти на добу.

Не такі страшні санкції
Проте, вже на початку листопада 

влада Ірану запропонувала ОПЕК ско-

ротити добовий видобуток нафти на 

1 млн. бар, і цю ідею підтримав Халід 

аль-Фаліх. Президент США Дональд 

Трамп закликав Саудівську Аравію і 

країни ОПЕК не робити таких кроків і 

заявив, що вартість сировини зави-

щена. При цьому США, за даними 

Управління енергетичної інформації, 

в першій декаді листопада збільшили 

добовий видобуток нафти на 111 тис. 

бар до 11,7 млн. бар на добу.

Втім, виробництво нафти в окремих 

Зміна ціни нафти та бензину А-95 у вересні-листопаді 2018 року
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ВАРТО 
КЛІКНУТИ ТУТ

БУДЬ-ЯКІ ВАРІАНТИ 
ПЕРЕДПЛАТИ:

ШВИДКО І ЗРУЧНО,
НА ДРУКОВАНИЙ ЖУРНАЛ 
ТА ЕЛЕКТРОННУ ВЕРСІЮ

КУПИТИ БУДЬ-ЯКИЙ 
ОНЛАЙН-НОМЕР ЖУРНАЛУ 

«ГРОШІ» МОЖНА ТУТ

ПОТРІБНІ

Несправедливий ЄСВ
Уряд пропонує вдвічі збільшити максимальну базу для нарахування ЄСВ 
та ввести обмеження на виїзд за кордон для підприємців, у яких є борги 
зі сплати єдиного соцвнеску. Світлана Шмельова

К
абінет Міністрів на 

засіданні 14 листопада 

схвалив законопроект «Про 

справедливий механізм 

нарахування ЄСВ». Він передбачає 

цілий перелік нововведень, які стосу-

ються нарахування і сплати єдиного 

соціального внеску.

Уряд пропонує збільшити з 1 січня 

2019 року максимальний розмір бази 

нарахування ЄСВ з 15 мінімальних 

зарплат до 25 мінімальних зарплат. 

Тобто, з 56 тис. грн. у 2018 році до 104 

тис. грн. у 2019 році. 

Для ТОП-менеджерів компаній, які 

отримують мінімальну зарплату, 

база нараху-

вання ЄСВ буде 

збільшена вдвічі. 

Тобто до двох 

МЗП. За сло-

вами міністра 

соціальної 

політики Андрія 
Реви (на фото 

злiва), 84 тисяч керівників бізнесу 

отримують в Україні «мінімалку», 20 

тисяч з них – у Києві. Тоді як до зни-

ження ставок ЄСВ у 2016 році з 38% 

до 22% мінімальну зарплату отриму-

вали 48 тисяч осіб.

Крім того, Кабмін хоче ввести регре-

сивну шкалу сплати ЄСВ з заробітної 

плати, що перевищує 25 МЗП. Для 

зарплати, яка становить від 25 до 70 

«мінімалок» на місяць, буде застосову-

ватися ставка ЄСВ 20%; для зарплати 

від 70 до 150 МЗП – 17%; для зарплати 

від 150 до 200 МЗП – 15%; для зар-

плати від 200 до 270 МЗП – 10%. Із 

зарплати, яка перевищує 270 МЗП на 

місяць, буде утримано 5% ЄСВ.

Компанії, де співробітники задіяні 

на підземних роботах, на роботах з 

особливо шкідливими і особливо важ-

кими умовами праці, а також на робо-

тах, які дають право на призначення 

пенсії за віком на пільгових умовах, 

заплатять підвищену ставку ЄСВ – 

до 37%.

Також уряд пропонує ввести в тру-

дове законодавство норму, яка 

зобов’яже роботодавців платити 

диференційовану заробітну плату в 

залежності від складності кваліфікації 

і відповідальності посадових повно-

важень співробітника. Як уточнив 

Андрій Рева, у багатьох компаніях 

кваліфікована і некваліфікована 

праця оплачується за документами 

однаково.

Ще одне нововведення тор-

кнеться підприємців, які мають 

заборгованість по ЄСВ перед держ-

бюджетом. Їм заборонять виїжджати 

за кордон і керувати транспортними 

засобами. 

«Тобто ті, хто 

не закрили 

свій неактив-

ний ФОП, коли 

впроваджували 

обов’язкову 

сплату ЄСВ, 

можуть 

неочікувано 

отримати заборону виїзду за кордон 

та заборону керування автомобілем, 

поки не буде сплачений борг», – 

говорить Тетяна Острікова, голова 

підкомітету з питань митної справи 

та удосконалення Митного кодексу 

парламентського комітету з питань 

податкової та митної політики (на 

фото злiва). 

Рева прогнозує, 

що прийняття 

законопроекту 

дозволить додат-

ково залучити 

до Пенсійного 

фонду 10 млрд. 

грн. «Це означає, 

що Пенсійний 

фонд повертає собі каральний 

апарат – перевірки та штрафи», 

– вважає В’ячеслав Черкашин, 

експерт групи «Податкова реформа» 

реанімаційного пакету реформ (на 

фото злiва). 
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Євро тіпає 
від політики

16 листопада пара долар/євро 
торгується на рівні 1,13. З почат-
ку листопада європейська валю-
та втратила 0,59% своєї вартості. 
Яка причина?       

На євровалюту впливає невизначена 

ситуація щодо Brexit. Міністр Велико-

британії з Brexit Домінік Рааб подав у 

відставку. Це значно зменшує шанси 

прем’єр-міністра Терези Мей отрима-

ти схвалення від парламенту її проекту 

угоди про вихід з ЄС. Так, Рааб вважає, 

що запропонований режим стосовно Пів-

нічної Ірландії є реальною загрозою ці-

лісності Об’єднаного Королівства. Також 

чиновник не підтримує введення необме-

женого за часом режиму backstop, тоді 

як ЄС залишить за собою право  вето на 

вихід Великобританії. За жорсткого Brexit 

Великобританія перейде до правил СОТ 

у торгівлі з ЄС (Британії цей варіант, звіс-

но, не до вподоби).

Додає стурбованості євровалюті також 

Італія, яка має розбіжності з Європей-

ською комісією. Заступник прем’єр-

міністра Італії Маттео Сальвіні заявив, що 

країна залишить зону євро. Щоправда, 

пізніше коментарі було спростовано, але 

напруга між німецькою та італійською 

сторонами посилилась. У свою чергу 

ознаки уповільнення економічного зрос-

тання країн ЄС спостерігалися, у першу 

чергу, у зв’язку зі скороченням дефіциту 

в Німеччині у третьому кварталі.

А тим часом економіка США продовжує 

демонструвати хороші темпи зростання, 

що дає підстави ФРС для подальшої ре-

алізації політики поступової зміни відсо-

ткових ставок і доведення їх значення до 

нейтрального рівня. Така політика ФРС, 

по-перше, надає серйозну підтримку 

долару, по-друге, сприяє подальшому 

зростанню прибутковості казначейських 

держоблігацій США. Глава ФРС Джером 

Пауелл заявив, що економіка США 

перебуває в хорошій формі, а ринок 

праці залишається сильним. Аналітики 

вважають, що ймовірність підвищення 

відсоткової ставки в грудні перевищує 

80%. Найвірогідніше, ФРС продовжить 

політику посилення кредитно-грошової 

політики і 2019 року.

Переведення в готівку

15,25%

Така вартість переведення в готівку:

б/г гривня    готівкова гривня, станом 

на 16 листопада 2018 року.

Зазначений показник відображає 

витрати суб’єкта бізнесу при виведенні 

безготівкових ресурсів у готівку. 

Оцінку зроблено на підставі відкритих 

джерел, що мають середні рівні 

фіскальних ризиків. На початок року 

ціна переведення в готівку становила 

15,03%.

2,34

Індекс депозитів*

14,39

Гривня Долар Євро

15,15 15,50

2,24
3,02

3,73

1,28 1,67

На 16.11.2018*

Золото за 5–16 листопада подешевшало 

на 1,25 в. п. – до 1216 дол. за тр. унцію. 

Прибутковість казначейських держоблігацій 

США зростає та зменшує інвестиційну 

привабливість золота. Протягом 2018 року 

золото подешевшало на 7%. 

Потенціал зростання котирувань золота 

наразі обмежено через сильні позиції 

долара.

Нафта протягом 5–16 листопада по-

дешевшала на 8,2 в. п. – до 67,29 

дол./барель. Причина – міністерство 

енергетики США повідомило про 

зростання запасів нафти у країні на 

10,27  млн.  барелів. 

Також на нафтові котирування вплинув 

доклад ОПЕК, де організація дає зниже-

ний прогноз зростання попиту на нафту. 
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Нацбанк видав дозвіл на роботу в Україні найбільшій у світі за 
кількістю емітованих платіжних карт міжнародній платіжній системі Union 
Pay International (UPI). Як це вплине на український фінансовий ринок? 
Світлана Слєсарук 

А картки – з Китаю

а першому етапі платіжна 

система UnionPay 

International надаватиме в 

Україні послуги еквайрингу, 

видачі готівки та cплати за товари 

і послуги за платіжними картками 

UnionPay. Надалі передбачається і 

здійснення емісії платіжних карток 

UnionPay банками України. Тобто 

фактично нова система почне 

конкурувати з уже присутніми на 

ринку міжнародними системами Visa 

та MasterCard. 

4 липня 2018 року представники 

UnionPay підписали з ПриватБанком 

протокол про наміри, який дає 

змогу почати реалізацію спільних 

проектів. Співпраця стосуватиметься 

еквайрингу платіжних карт китайської 

системи, які прийматимуть до 

оплати POS-термінали ПриватБанку 

(149  тис. шт., або 58% усього ринку) 

і «переводити у готівку» через його 

банкомати (7,1 тис. шт., або 38% 

ринку). Надалі український держбанк 

та китайці планують розробити спільні 

платіжні послуги. Передбачається, що 

повноцінне співробітництво банку 

та платіжної системи почнеться 

2019  року. 

Н

НБУ почати роботу так і не змогли. 

Відповідне рішення від НБУ UnionPay 

зміг отримати лише на початку 2014 

року, саме у розпал політичної кризи. 

Але через її поглиблення китайці знову 

були змушені відмовитися від власних 

планів. Цьогорічна успішна спроба 

UnionPay, найімовірніше, пояснюється 

виходом на український ринок Google 

Pay та Apple Pay. 

UnionPay International – четверта в 

Україні міжнародна карткова платіжна 

система, поряд з MasterCard, Visa та 

American Express. За даними НБУ, на 

початок липня 2018 року найбільша 

кількість емітованих платіжних 

карток українськими банками в обігу 

належить MasterCard – 39,7 млн. шт. 

Натомість  карток Visa – 19,7  млн. шт., 

карток національної системи «Простір» 

– 633 тис. шт. Карток інших платіжних 

систем налічується лише 31 тис. шт. 

Прихід китайської системи – не перші 

кроки китайського фінансового 

бізнесу в Україні. Адже у листопаді 

2017  року НБУ погодив придбання 

двома громадянами Китаю 99,9% 

акцій Українського банку реконструкції 

та розвитку (УБРР), який раніше 

перебував у власності держави. Згідно 

з даними на сайті НБУ, кінцевим 

бенефіціаром УБРР є громадянин 

Китаю Янь Дуншен (власник банку 

опосередковано через кілька фізичних 

та юридичних осіб). Також відома, 

але офіційно не підтверджена 

зацікавленість китайського фінансового 

капіталу щодо майбутньої приватизації 

українських банків, що нині 

перебувають у державній власності.  

То хто вони  – ці UnionPay? Китайську 

платіжну систему було засновано 

з ініціативи держради і народного 

банку КНР 2002 року. Зараз вона 

посідає перше місце у світі за 

кількістю емітованих карт. UnionPay 

International  – дочірнє підприємство 

китайської China UnionPay. Система 

вже працює у 169 країнах на прийом 

платежів (Україна стане 170-ю), 

а карти емітуються у більше ніж 

40 державах. У UnionPay сьогодні 

рекордна кількість платіжних карт в 

обігу – понад 6 млрд. шт. (звісно, це 

пояснюється регіоном обігу більшості 

карт, а саме, Китаєм). Цікаво, що 

ще 2015 року китайці спромоглися 

обійти Visa за обсягом проведених 

операцій. Наразі у компанії кажуть, 

що їх обіг становитиме 9 трлн. юанів 

(140 млрд.  дол.). Клієнти UnionPay 

зосереджені на китайському ринку, де 

компанія є монополістом. За межами 

КНР частку UnionPay аналітики 

оцінюють лише у 0,5%.

Раніше платіжний гігант UnionPay вже 

робив дві спроби виходу на український 

ринок. 2006 року китайці укладали 

угоду з ПриватБанком про еквайринг, 

однак через відсутність ліцензії від 

12 листопада СК «Провідна» подала 

заяву до МТСБУ про відмову від участі в 

угоді про пряме врегулювання збитків  – 

вихід із системи з 24 грудня 2018 року. 

«Змушені констатувати, що на цей 

час система прямого врегулювання 

не забезпечує баланс інтересів всіх 

учасників», – наголошує в заяві 

страховик. Раніше – у жовтні – про вихід 

з системи повідомила НАСК «Оранта».

За даними МТСБУ, українські 

страховики у 3-му кварталі 2018 року 

уклали 1,95 млн. договорів ОСЦПВ. 

Компанії «Оранта» та «Провідна» 

посідають друге та третє місця 

Тікають від прямого?
за виплатами: перша виплатила у 

3-му кварталі 43 млн. грн., друга – 

32,5  млн.  грн. «Компаніям, у яких 

60–70%, а то і 90% страхового портфеля 

припадає на збиткове ОСЦПВ, невигідна 

участь у прямому врегулюванні. 

Якщо компанія зі збалансованим 

портфелем може перекрити збитки 

від виплат за ОСЦПВ прибутками від 

інших видів страхування, то ці СК не 

мають таких джерел. Щоб отримувати 

прибуток, вони зменшують суми 

виплат та зволікають із строками. Але 

система прямого врегулювання не 

дає такої можливості, адже власник 

поліса отримує виплату у повному 

обсязі від своєї «збалансованої» 

СК.  А «незбалансована» СК змушена 

віддати потім гроші у повному обсязі із 

загального фонду. Це може призвести 

до швидкого банкрутства такої 

компанії», – пояснив причини втечі 

страховиків один із учасників страхового 

ринку. Для клієнтів відмова цих компаній 

від участі у прямому врегулюванні 

означає, що за настання страхового 

випадку вони не зможуть звернутися із 

заявою до компанії, де купили поліс, а 

будуть змушені іти до компанії винуватця 

(строк врегулювання зросте).

Наразі в добровільній системі прямого 

врегулювання продовжують брати участь 

16 страховиків. 
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БІЗНЕС І КАР’ЄРА

Сплатити ПДВ та акцизний збір за жовтень, а також авансовий 
внесок з податку на прибуток за листопад 

До 29 листопада 

Знайти курси для професійного розвитку Зараз 

Підшукати вигідний офіс з орендними ставками в гривні Зараз 

ПЕРСОНАЛЬНІ ФІНАНСИ

Вибрати надійний банк для заощаджень (стор. 22) Зараз 

Забронювати сейф у банку на новорічні свята До 1 грудня 

Придбати іноземну валюту для поїздок Зараз 

ОСОБИСТІ СПРАВИ

Викупити квитки, забронювати готель або придбати тур 
на Новий Рік 

До 30 листопада

Знайти цікаві культурні події на новорічні свята і викупити квитки До 30 листопада

Встановити терморегулятори на радіатори Зараз

Важливі справи, яким варто приділити увагу в листопаді-грудні

Динаміка курсу гривні 
у листопаді*

28,4

28,2

28,0

27,8

27,6

*Дані НБУ. 

Середньозважений курс на міжбанківському ринку 

Курс на готівковому ринку 

05/11 06 07 08 09 12 13 14 15 16

Гривня – 27,7 

За 5–16 листопада гривня на міжбанку 

зміцнішала на 0,97 в. п. – до 27,74 грн. 

за долар. 

Укріплення гривні у листопаді до 

27,74  грн./дол. відбулося з декількох 

причин. Серед них – зниження 

котирувань нафти, що веде до 

зменшення апетитів імпортерів та 

відповідно до зменшення попиту на 

валюту. Ще одна причина – позитивні 

прогнози щодо співробітництва України 

з МВФ. За словами прем’єр-міністра 

Володимира Гройсмана, транш від 

фонду надійде до України до нового 

року, тобто, найімовірніше, у грудні. 

Але наразі це залежить від парламенту, 

який ще не ухвалив проект державного 

бюджету на 2019 рік. 

«Ми очікуємо, що рада директорів 

розгляне програму пізніше, цього 

року, після виконання попередніх 

умов, а саме – затвердження 

держбюджету на 2019 рік», – 

повідомив речник Фонду Джеррі Райс. 

Тим часом серед проблем України 

На замітку
МВФ назвав міжнародні резерви, 

поточний рівень яких (18 млрд. дол.) 

Фонд вважає недостатнім для підтримки 

макростабільності. 

Постійний представник МВФ в Україні 

Йоста Люнгман заявив, що цільовий 

рівень резервів – 30 млрд. дол., 

він також схвалив політику НБУ, 

що спрямована на придбання валюти 

на ринку. Останній аукціон НБУ провів 

7 листопада – тоді він придбав у банків 

57,4 млн. дол. за середньозваженим 

курсом 27,9 грн./дол. 

ВСУ заборонив збільшувати 
митну вартість

Верховний Суд прийняв рішення, на 

підставі якого бізнес зможе відбивати 

спроби митних органів свавільно 

збільшувати митну вартість ввезених в 

Україну товарів всупереч документам, 

які надають імпортери. Мова йде про 

ухвалу ВСУ від 6 листопада 2018 року у 

справі №826/10926/16 за позовом ТОВ 

«Лайфселл» до Київської міської митниці. 

Претензії компанії полягали в тому, 

що митниця необґрунтовано прийняла 

рішення про коригування вартості товарів, 

які ТОВ ввезло на територію України у 

червні 2016 року. Позивач відстояв свою 

правоту у судах попередніх інстанцій, але 

митниця подала касаційну скаргу. Проте 

Верховний Суд касацію не задовольнив і 

рішення інших судів на користь позивача 

залишив без змін. «У подібних суперечках 

позивачі можуть вдаватися до такого 

судового рішення як аргумента на 

свою користь. Але в кожному окремому 

випадку підприємству необхідно буде 

відстояти свою точку зору про відсутність у 

митниці підстав для зміни митної вартості 

товару»,  – коментує Олексій Некрасов, 

адвокат адвокатської фірми Pragnum.



кщо зазирнути в будь-який су-

часний підручник економіки, нео-

дмінно знайдемо там тверджен-

ня про те, що малий і середній 

бізнес – це динамічна і перспективна частка 

економіки. Зрозуміло, банки розглядають 

перспективу розвитку цього сегмента еко-

номіки як цікаву можливість і для себе. Тому 

практично у кожного банку є «пропозиція 

для МСБ». Однак, поклавши руку на сер-

це, банкіри визнають, що малі та середні 

підприємства поки що не приносять банкам 

істотних прибутків. Але може бути, все-таки 

є якась бізнес-модель, що дає змогу зробити 

співпрацю з МСБ прибутковою для банку і 

привабливою для самих підприємців?

Таку модель не так складно сформувати, 

якщо з’ясувати основні потреби, які є наразі 

у малих і середніх підприємців. Ось чого вони 

сравді потребують:

� максимальна простота і зрозумілість усіх 

продуктів і процесів;

� максимальна швидкість усіх процесів;

� максимальна зручність під час вибору часу

і місця отримання фінансових послуг.

Малий і середній бізнес справді гостро по-

требує того, щоб банківські послуги були 

гранично прості. Причина – зрозуміла: МСБ 

не може тримати великий штат співробітни-

ків бухгалтерії, наймати фінансових директо-

рів, як це роблять великі підприємства. Мало 

того, в цілковитій більшості випадків приватні 

підприємці, власники бізнесу, займаються 

фінансами самостійно. Відповідно простота, 

зручність і швидкість – ключові потреби МСБ 

і, одночасно, – чинники успіху для банків під 

час роботи з такими клієнтами.

Тому ті банки, які роблять ставку на склад-

ні послуги, не досягнуть успіху у приватних 

підприємців. Зараз головний секрет успіху – 

простота і зручність. І не декларовані, а ре-

альні. Легко це задекларувати, але набагато 

складніше реалізувати. Тому що у МСБ суми 

в обігу відносно невеликі, а витрати праці й 

часу банкірів такі самі, як і для великих під-

приємств. Зазвичай у банків є два основних 

Сильний продукт 
змінює весь ринок
Олександр Ніколенко, заступник 
голови правління ТАСКОМБАНКУ, 
керівник онлайн-банку «ТАС24 
Бізнес» – про принципово новий 
і комфортний банківський сервіс для 
малого і середнього бізнесу.

Я
напрями бізнесу: роздріб і корпоративний 

сектор. У роздрібному секторі все сфоку-

совано на граничному спрощенні продуктів 

та процесів. У корпоративному секторі осо-

бливого спрощення не потрібно, оскільки 

там на боці клієнтів із банками взаємодіють 

професійні фінансисти.

А ось золотої середини немає. Немає моделі, 

що дає можливість обслуговувати бізнес-клі-

єнтів так само просто, зрозуміло і зручно, як 

роздрібних клієнтів, але виходячи з потреб 

бізнесу. Нині для успішного розвитку сервісу 

МСБ у будь-якого банку є дві робочі альтер-

нативи: будувати бізнес-підрозділ МСБ на під-

ґрунті роздрібної моделі або створювати такий 

сервіс з нуля. Поки інші лише намагаються 

реалізувати щось подібне, ТАСКОМБАНК уже 

створив унікальний фінансовий сервіс, який 

ідеально поєднує потреби підприємців та ін-

тереси банку. Це – «ТАС24 Бізнес» – перший 

у країні онлайн-банк для малого і середнього 

бізнесу. У чому його переваги?

Тут реалізовано на 100% онлайн-формат – 

від відкриття рахунку до щоденних операцій. 

У зв’язку з вимогою законодавства про один 

особистий контакт «ТАС24 Бізнес» знайшов 

оригінальне рішення з високою економічною 

ефективністю, широкою географією і макси-

мальним комфортом для клієнтів – першим 

серед усіх конкурентів залучив до співпраці 

кур’єрські служби. Поки що «ТАС24 Бізнес» 

залишається єдиним банком, що використо-

вує таку модель. Важливо, що саме така мо-

дель робить фінансові послуги «ТАС24 Біз-

нес» доступними для будь-якого підприємця 

у будь-якому куточку країни. Адже кур’єрська 

служба доставить нашу «Картку для бізнесу» 

навіть у заметене снігом карпатське село і 

клієнту «ТАС24 Бізнес» насправді не потріб-

но буде нікуди їхати, щоб розпочати фінансо-

ві операції і в Україні, і за її межами.

Сьогодні багато банків декларують онлайн 

обслуговування для МСБ. Але насправді ви-

являється, що в онлайні можна тільки подати 

заявку. А потім підприємець повинен зібрати 

стоси паперових документів і вирушати 

до відділення банку. І навіть якщо у деяких 

банках для відкриття рахунку може приїхати 

мобільний банкір, то для зміни тарифного 

плану або для відкриття валютного рахунку 

підприємцю все одно треба їхати в банк, і 

тільки в те відділення, де було відкрито ра-

хунок. Отже, якщо ви знаходитесь в іншому 

місті – для вас закінчується не лише онлайн, 

а й офлайн.

Онлайн-банк забезпечує ідеальну зручність 

для підприємців, оскільки відкриває доступ 

до фінансових і нефінансових послуг із будь-

якої точки світу у режимі 24/7. Безпаперові та 

автоматичні операції – це основа, на якій по-

будовано наш сервіс для малого і середнього 

бізнесу. Для «ТАС24 Бізнес» було створено 

спеціальну технологічну платформу, яка 

не тільки істотно скоротила вартість надання 

послуг, а й значно підвищила безпеку опера-

цій. Адже електронний цифровий підпис на-

багато надійніше за традиційний, який можна 

поставити під сумнів і оскаржити.

«ТАС24 Бізнес» будувався від фундаменту 

саме для потреб малого та середнього біз-

несу, а не перебудовувався на основі старої 

бюрократичної паперової системи. 

Завдяки цьому нам вдалося зробити продук-

ти «ТАС24 Бізнес» максимально комфорт-

ними, наблизивши бізнес-продукти до стилю 

роздрібних сервісів банк максимально спрос-

тив взаємодію з приватними підприємцями і 

тепер говорить з ними однією мовою.

Сильний продукт приносить зміни всього 

ринку, і ТАСКОМБАНК, на базі якого було 

створено перший онлайн-банк для малого і 

середнього бізнесу – «ТАС24 Бізнес», запро-

вадив нову бізнес-модель і встановив для 

всього ринку новий стандарт якості роботи 

з приватними підприємцями. Це – потуж-

ний  виклик іншим банкам, побачимо, хто 

буде готовий його прийняти. Однак і сам 

«ТАС24 Бізнес» продовжує розвиватися – 

анонсується запуск таких сервісів для МСБ 

як онлайн бухгалтерія, спеціальні кредитні 

пропозиції для роздрібної торгівлі, платіжні 

сервіси, що підтримують QR-коди.

До речі, саме зараз найкращий час ви-

пробувати всі переваги справжнього 

онлайн-банку, адже нині діє акція по депо-

зитах: +2% до базової ставки у разі оформ-

лення депозиту онлайн через «ТАС24 Біз-

нес», а відкриття рахунку для приватних 

підприємців цілком безкоштовне. Варто 

спробувати справжні фінансові онлайн-по-

слуги на 24b.tascombank.ua! 

Зворотний зв’язок
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ерховна Рада 8 листопада 

прийняла разом із зако-

нопроектом №8487 про 

зниження ставок акцизного 

збору законопроект №8488, у якому 

стаття 481 Митного кодексу щодо пере-

вищення строку тимчасового ввезення 

або вивезення товарів викладена у 

новій редакції.

Якщо не занадто зосереджуватись 

на юридичних аспектах, конфіскація 

автомобіля, який тимчасово ввезе-

ний на територію України, можлива у 

таких випадках: перевищення строку 

ввезення більше ніж на тридцять діб, а 

також  при втраті цього транспортного 

засобу, у тому числі його розкомплек-

туванні (ч.6 ст.481 Митного кодексу). 

При цьому слід зазначити, що конфіс-

кація автомобіля є альтернативним 

видом стягнення у даному випадку.

Але відповідно до ч. 2 ст. 511 Митного 

кодексу (в редакції зі змінами), при 

виявленні порушень митних пра-

вил, тимчасове вилучення товарів, у 

тому числі транспортних засобів, є 

обов’язковим.

Тобто в разі притягнення особи до від-

повідальності за ч. 6 ст. 481 Митного 

кодексу України його транспортний 

засіб буде вилучено.  

Слід додати, що ч. 1 ст. 522 Митного 

кодексу передбачає: справи про пору-

шення митних правил, передбачені 

частинами 1-5 ст. 481 кодексу (переви-

щення строків ввезення транспортних 

засобів на 3-30 діб), розглядаються 

митними органами.

А справи щодо порушення ч. 6 ст. 

481 Митного кодексу, та частина, яка 

передбачає конфіскацію транспорт-

ного засобу, розглядаються судами. 

Процедура притягнення до відповідаль-

ності також трохи змінена. Внесено 

Штраф чи 
конфіскація?
Ростислав Кравець, старший 
партнер адвокатської компанії 
«Кравець та Партнери» – про 
те, чим загрожують власникам 
авто на «єврономерах» норми 
законопроекту № 8488.

В

зміни до ст. 121 КУпАП. Вона допо-

внена частинами 8 та 9. Їх суть полягає 

у тому, що керування транспортним 

засобом, щодо якого порушено строки 

тимчасового ввезення та/або пере-

міщення в митному режимі транзиту, 

й передача його іншим особам тягне 

за собою накладення штрафу на водія 

в розмірі п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (8500 грн.). 

А повторне порушення, вчинене про-

тягом року, призведе до накладення 

на водія штрафу в розмірі однієї тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (17000 грн.) з позбавленням 

права керування транспортними засо-

бами на рік та з оплатним вилученням 

транспортного засобу чи без такого.

Таким чином, якщо порушено ч. 8 ст. 

121 КУпАП, – органи поліції мають 

право розглядати такі справи. А, отже, 

і накладати штраф.

Справи про порушення ч. 9 ст. 121 

КУпАП розглядають виключно суди. 

Тобто співробітники поліції складають 

протокол про адмінправопорушення, а 

потім направляють його до суду.

Поміж іншим тепер правоохоронні 

органи зобов’язані повідомляти органи 

доходів і зборів про виявлені ними 

порушення митних правил або 

контрабанду.

Тобто, коли патруль виявляє пору-

шення Митного кодексу, зокрема, під 

час зупинки транспортного засобу, то 

поліція зобов’язана повідомити про 

це представників митниці, які мають 

право притягувати особу до відпові-

дальності.

Крім того, змінами встановлено, що 

поліцейський зобов’язаний зупиняти 

транспортні засоби:

1) якщо є інформація, що свідчить про 

порушення власником транспортного 

засобу митних правил (порушення 

строків тимчасового ввезення та/або 

переміщення в митному режимі тран-

зиту іншого транспортного засобу осо-

бистого користування; використання 

такого транспортного засобу для цілей 

підприємницької діяльності та/або 

отримання доходів в Україні; розкомп-

лектування чи передача у володіння, 

користування або розпорядження тран-

спортного засобу особам, які не ввозили 

його на митну територію України);

2) якщо є інформація, яка свідчить про 

те, що транспортний засіб, зареєстро-

ваний в іншій країні, не зареєстрова-

ний в Україні у встановлені законодав-

ством строки чи перебуває на території 

України з порушенням строків тимча-

сового ввезення та/або переміщення 

в митному режимі транзиту; викорис-

товується для цілей підприємницької 

діяльності та/або отримання доходів в 

Україні; переданий у володіння, корис-

тування або розпорядження особам, 

які не ввозили такий транспортний 

засіб на митну територію України.

Тепер що стосується можливості тим-

часового вилучення транспортного 

засобу працівниками Нацполіції при 

виявленні відповідних правопорушень.

Тимчасове затримання транспортних 

засобів працівниками уповноважених 

підрозділів Національної поліції перед-

бачено ст.  265-2 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, а 

також ст. 37 Закону України «Про На-

ціональну поліцію». 

У той же час, текст прийнятого зако-

нопроекту №8488 не містить змін до 

вищезазначених статей.

Але оскільки справи про притягнення 

до відповідальності за порушення ч. 6 

ст. 481 Митного кодексу розглядаються 

судами, можна зробити висновок, що 

при порушенні митних правил 
органи поліції будуть вилучати тран-
спортні засоби, а питання їх конфіс-
кації буде вирішувати суд.   р
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ля того щоб залучити 

інвестиції, всі країни світу 

кричать про себе. Навіть 

якщо в державі високі 

ставки податків, дуже середній рівень 

життя, влада розробляє спеціальні 

програми громадянства за інвестиції. 

Україна при цьому сором’язливо сто-

їть осторонь. Тому чіткої відповіді на 

питання, чим ми можемо зацікавити 

інвесторів, досі немає. І дуже шкода. 

Адже Україна – в деякому сенсі країна 

безмежних можливостей.

У нас унікальна податкова система. У 

тому, що для малого і частково серед-

нього бізнесу можна використову-

вати спрощену систему, яка передба-

чає сплату податку з обігу без сплати 

ПДВ і податку на прибуток.

Комбінація груп «різноподаткових» 

суб’єктів дозволяє знизити реальні 

обсяги всіх сплачуваних податків 

до 7-10% обігових коштів бізнесу. 

Причому українці не соромляться 

множити такі компанії або приватних 

підприємців. Замість зарплати вони 

виплачують дивіденди, які обклада-

ються податком з доходів у 2-3 рази 

нижче, ніж зарплата (ставки – 5% і 

9%).

Тисячі компаній у принципі існують 

тільки тому, що не платять податки 

на рівні, очікуваному державою. 

Щорічно уряд погрожує «щось зро-

бити», але насправді це всіх влашто-

вує.

Ще українці заробляють гроші 

швидше, ніж громадяни інших 

країн. Мінлива економічна ситуа-

ція, коливання курсів валют, зако-

нодавчі обмеження або зміни зму-

шують підприємців маневрувати та 

швидко реагувати на зміни. Тому 

термін окупності вітчизняних проек-

Україна безмежних 

можливостей
Олександра Томашевська, 
податковий консультант Київського 
центру підтримки та розвитку 
бізнесу – про те, чим Україна може 
зацікавити іноземних інвесторів.

Д

тів коротший, рентабельність вища, 

прогнози – не більше ніж на два-три 

роки. Українського бізнесмена відріз-

няє гнучкість, швидкість прийняття 

рішень і готовність йти «ва-банк».

Точка входу в бізнес також нижче, ніж 

у середньому в Європі. Тобто за інших 

рівних умов вкласти доведеться 

менше, ніж у Празі або Варшаві.

В Україні відсутня вимога про ліцен-

зування для цілого переліку видів 

діяльності. Спробуйте відкрити 

юридичну або бухгалтерську фірму 

в одній із країн Західної Європи, і ви 

дізнаєтеся про обов’язкову сертифіка-

цію і ліцензування професійної діяль-

ності. В Україні цих перешкод немає. 

Ти можеш відкрити таку фірму після 

тримісячних бухгалтерських курсів. 

Як і закрити.

Взагалі ліквідація шляхом зміни 

власників – звичайна практика 

позбавлення від бізнесу, який «не 

вдався». Численні помилки в обліку, 

недоплати по податках, невірні роз-

рахунки зарплати – все це можна 

поховати без наслідків, продавши 

компанію якимось громадянам з 

Середньої Азії.

Але багато маленьких або середніх 

підприємств в Україні відчувають 

фінансовий голод. Тисячі блискучих, 

прибуткових та інноваційних про-

ектів, придуманих українцями, не 

знаходять фінансування. Офіційно 

подати документи на отримання 

кредитних коштів часто нереально, 

немає потрібного ступеня прозо-

рості. А підвищення рівня прозорості 

вбиває показники прибутковості. 

Тому іноземний інвестор, який вийде 

з відмінною пропозицією мікрокреди-

тування проектів в Україні, отримає 

високі відсотки.

Багато країн пропонують програми 

громадянства або податкового рези-

дентства за інвестиції. Нещодавно 

таку програму презентувала навіть 

Молдова (Moldova Citizenship By 

Investment Program (MCBI)). Грома-

дянин, який бажає отримати статус 

податкового резидента Молдови за 

інвестиції, зобов’язаний здійснити 

безповоротний внесок від 135000 

євро до Фонду соціально-економіч-

ного розвитку країни. Дивно, що 

пострадянська держава, в якій про-

живає близько 3,5 млн. осіб, при-

рівнює своє резидентство до країн 

Карибського басейну і планує залу-

чити 1,5 млрд. дол. у найближчі п’ять 

років.

Україна поки громадянством не тор-

гує. І дарма. Згідно з нашими зако-

нами, подвійне громадянство забо-

ронене. Тому перебування в статусі 

громадянина України буде неможли-

вим або незаконним для тих, хто хоче 

зберегти громадянство іншої країни. 

Але можна отримати дозвіл на роботу 

і потім вид на проживання, якщо від-

крити в Україні бізнес і бути в статусі 

іноземного інвестора.

Для отримання такого статусу необ-

хідно протягом року внести в статут-

ний капітал української компанії 100 

тис. дол. Як грошима, так і майном. 

І, звичайно, вартість майна слід 

документально підтвердити. Протя-

гом декількох місяців інвестор може 

оформити посвідку на проживання, і 

легально перебувати в Україні під час 

керування своїм проектом.

Безсумнівно, дефіцит бюджету країни 

і поступове посилення тиску щодо 

умов ведення бізнесу з часом змінять 

поточний стан справ в Україні. Але 

в нашу країну варто вкладати вже 

зараз.  
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Реєстрація юрособи на Кіпрі – 

що для цього потрібно?
Запитання читача. Знайомі радять відкрити юрособу на Кіпрі, щоб 
можна було отримувати дивіденди на закордонні рахунки такої 
компанії. Чи складно зареєструвати юрособу на Кіпрі, яке податкове 
навантаження на Кіпрі? Леонід, Київ

іпр є однією з найпо-

ширеніших юрисдикцій 

для створення закордон-

ного представництва або 

реєстрації юридичної особи, на яку 

потім компанія може оформляти 

свої активи в Україні. Зареєструвати 

компанію на Кіпрі не надто складно. 

Спочатку потрібно вибрати органі-

заційно-правову форму компанії. 

«Найчастіше реєструються компанії 

з обмеженою відповідальністю», – 

зазначила Марія Аксаітова, керуючий 

партнер АО «СК Груп». 

До речі, назва компанії має значення. 

Адже найменування компанії депар-

тамент реєстрації компаній може 

відхилити, якщо воно ідентично вже 

зареєстрованій компанії, або є образ-

ливим чи вводить в оману. «Термін 

реєстрації становить близько 15 днів 

(залежно від завантаженості департа-

менту реєстрації компаній)», – пояс-

нює адвокат АО «Гарантія» Ірина 

Лисенко. 

На Кіпрі кожна компанія з обмеже-

ною відповідальністю повинна мати 

установчий договір, у якому зазна-

чаються види діяльності, які вона має 

право здійснювати, і статут, в якому 

вказується мета компанії, а також 

чітко прописують і встановлюють 

обов’язки та види відповідальності 

учасників компанії. А от щодо устав-

ного капіталу, то законодавство Кіпру 

не визначає мінімального чи макси-

мального розміру капіталу компанії. 

Тобто навіть 1 євро може вважатися 

уставним капіталом. Але правники 

радять все-таки засновувати ком-

панію з уставним капіталом хоча б 

1 тис. євро. «Стандартний оголоше-

ний статутний капітал кіпрської ком-

панії становить 1 тис. євро», – пояс-

нила Ірина Лисенко.

К
Для реєстрації компанії на Кіпрі 

потрібна наявність хоча б одного 

зареєстрованого акціонера компанії. 

Таким засновником (акціонером) 

може виступати будь-яка фізична 

особа – національність або громадян-

ство значення не мають. Також потрі-

бен директор. «Щоб надалі кіпрську 

компанію не визнали резидентом 

іншої юрисдикції, рекомендується, 

аби щонайменше один директор кіпр-

ської компанії був резидентом Кіпру. 

Ще одна обов’язкова посада в компа-

нії – це секретар, який, також бажано, 

був резидентом Кіпру», – зазначила 

Марія Аксаітова.

У процесі створення компанії про 

кожного акціонера надається така 

інформація: повне ім’я та прізвище, 

громадянство, адреса, рід занять, 

копія паспорта, резюме та кількість 

акцій. Місцева або іноземна юри-

дична особа може бути акціонером 

кіпрської компанії, в цьому разі пода-

ються її установчі документи.

«Відповідно до кіпрського законо-

давства, компанія зобов’язана мати 

свій головний офіс на території Кіпру, 

який може використовуватися як 

службова адреса компанії та адреса 

для кореспонденції. За адресою заре-

єстрованого офісу компанії вручають 

офіційні документи», – пояснює Ірина 

Лисенко.

Після підготовки статуту та сплати 

реєстраційних внесків новий власник 

кіпрського підприємства наближа-

ється до фінального етапу, тобто до 

безпосередньо реєстрації кіпрської 

компанії в реєстрі компаній і отри-

мання документів: статут компанії, 

свідоцтво про реєстрацію компанії, 

свідоцтво про акціонерів, свідоцтво 

про директора.

Наступним кроком є оформлення 

рахунку у кіпрському банку. «Для 

відкриття рахунку потрібно надати в 

банк дуже докладну інформацію про 

засновника (бенефіціара) компанії. 

Банк вимагатиме копію паспорта, 

резюме бенефіціара, а також під-

твердження легальності його доходів. 

Після ретельного вивчення наданих 

документів банк ухвалить рішення 

про відкриття або про відмову у від-

критті рахунку компанії», – розповіла 

Марія Аксаітова.

На Кіпрі – одна з найнижчих податко-

вих ставок у ЄC – 12,5% (податок на 

прибуток). Певна річ, Кіпр є учасни-

ком угод про уникнення подвійного 

оподаткування з багатьма країнами, 

а ставка податку у разі виплати 

кіпрською компанією дивідендів на 

користь нерезидента становить 0%.

Юристи кажуть, що між Україною 

та Кіпром підписано Конвенцію про 

уникнення подвійного оподатку-

вання. Якщо українська компанія 

виплачуватиме дивіденди своєму 

засновнику – кіпрській компанії, 

податок не може перевищувати 5% 

загальної суми дивідендів, якщо 

власник має не менш як 20% капіталу 

компанії, яка сплачує дивіденди, або 

ж інвестував в корпоративні права 

не менш ніж 100 тис. євро. В інших 

випадках податок становитиме 15% 

суми дивідендів.  

Для реєстрації 
компанії на Кіпрі 
знадобиться уставний 
капітал – мінімум 
одна тисяча євро. 
Також потрібен статут 
компанії і назва 
латинськими літерами із
закінченням Ltd. Краще, 
якщо директором 
акціонер призначить 
громадянина Кіпру
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Більше податків, 
більше тиску
Платникам податків уряд та Рада приготували кошик податкових новин на 2019 рік. Влада буде наповнювати 
державний бюджет за всяку ціну. Щоб прогодувати бюджетників і роздати борги міжнародним кредиторам. 
Тому слід готуватися до зростання акцизів на тютюн і, швидше за все, алкоголь, на збільшення поборів з 
зарплати, до регулярних податкових перевірок і атак на спрощену систему оподаткування. Павло Харламов

2019 році податкові над-

ходження до державного 

бюджету в порівнянні з 2018 

роком зростуть майже на 89 

млрд. грн. або на 12%. І хоча Верхо-

вна Рада прийняла проект держбю-

джету-2019 поки що лише у першому 

читанні, до другого читання навряд чи 

щось кардинально зміниться. 

Держбюджету дуже потрібні гроші: 

перш за все – на фінансування соціаль-

них витрат у передвиборчий рік та на 

обслуговування боргів. Ще у вересні 

виконуюча обов’язки міністра фінансів 

Оксана Маркарова оголосила, що у 2019 

році Україна витратить на погашення 

та обслуговування зовнішнього боргу 

417,4 млрд. грн. (близько 15 млрд. дол.).

Причому серйозних змін у податко-

вому законодавстві не передбача-

ється, а ставки ключових бюджетоут-

ворюючих податків, таких як податок 

на доходи фізосіб, ПДВ, податок на 

прибуток (його заміна на ПнВК досі 

під питанням) та єдиний соцвнесок, у 

2019 році залишаться незмінними.

Що це означає? А те, що і з бізнесу, і з 

платників податків-фізичних осіб Дер-

жавна фіскальна служба буде вичав-

лювати все до останку – як і раніше. 

За рахунок перевірок, донарахування 

податкових зобов’язань і штрафів. 

«За 8 місяців 2018 року працівники 

ДФС встановили порушення подат-

кового законодавства у 46% переві-

рених суб’єктів господарювання. За 

результатами перевірок до бюджету 

донараховано майже 642 млн. грн. 

ПДФО, 173 млн. грн. ЄСВ і 28 млн. грн. 

військового збору», – наводить при-

клад Гліб Ботвінцев, юрист юридичної 

групи LCF.

Обіцяли, але не зробили
Рівно рік тому «Гроші» писали 

про те, що повинно змінитися в 

оподаткуванні у 2018 році (див. 

«Гроші» №360 від 23 листопада 2017 

року). Але Кабінет Міністрів і Вер-

ховна Рада дали «зелене світло» далеко 

не всім новаціям. Тому не виключено, 

що частина з них стане реальністю у 

2019 році.

Наприклад, так і не створена Служба 

фінансових розслідувань. Нагадаємо, 

цей орган повинен замінити 

ліквідовану податкову міліцію. Він 

отримає мінімум силових повнова-

жень і буде виявляти порушників 

податкового законодавства за допо-

могою аналітичних інструментів. Для 

того, щоб виключити тиск на бізнес. 

Такою була концепція Міністерства 

фінансів.

Наприкінці 2017 року Адміністрація 

Президента запропонувала створити 

Національне бюро фінансової без-

пеки. Більшість його функцій дублю-

ють ті, що повинна отримати Служба 

фінрозслідувань. Але при цьому силові 

повноваження НБФБ будуть шир-

шими. І підпорядковуватись бюро 

буде безпосередньо президенту та 

Верховній Раді.

У підсумку, обидві ініціативи 

«зависли» і жодну з них парламент 

не підтримав. Але Петро Порошенко 

на зустрічі з бізнесом 31 жовтня 2018 

року пообіцяв, що законопроект 

про нацбюро фінбезпеки (№8157) – 

пріоритетний, і президент має намір 

внести його в Раду як невідкладний. 

Тому все ж таки чекаємо у 2019 році 

появи наступника податкової міліції.

Дали перепочити
На щастя, влада лишила у спокої при-

ватних підприємців і спрощену систему 

оподаткування. Щоправда, Мінфін 

нещодавно оприлюднив ідею обме-

жити використання єдиного податку 

юридичними особами. Але її розкрити-

кував не тільки бізнес, а й президент.

Втім, це не означає, що закручування 

гайок для МСБ у 2019 році не буде. 

Мінфін відкрито виступає «за» повну 

фіскалізацію всіх платежів, які про-

ходять через підприємців-спрощенців. 

Ніна Южаніна, голова парламентсь-

кого комітету з питань податкової 

та митної політики, підрахувала, що 

завдяки фіскалізації бюджет щорічно 

зможе отримувати додатково близько 

100 млрд. грн.

Перш за все, мова про використання 

касових апаратів усіма без винятку 

підприємцями. З вересня 2017 року в 

парламенті знаходиться законопро-

ект №7142. Його норми зобов’язують 

практично всіх спрощенців прово-

дити розрахунки за допомогою касо-

вих апаратів. У тому числі й тих, які 

займаються реалізацією лікарських 

У

Для платників 
податків 2019 рік буде 
важким. Державна 
фіскальна служба 
вичавить з них 
все до останьої краплі. 
За допомогою перевірок, 
донарахування 
податкових зобов’язань 
і штрафів
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ЯКІ ПОДАТКОВІ НОВИНИ ГОТУЮТЬ НА 2019 РІК*

Підвищення на 9% 
ставок акцизів 

на тютюнові вироби

Заміна податку
на прибуток податком
на виведений капітал

Відшкодування бізнесу 

4,7 млрд. грн. ПДВ, 

сформованого станом

на 1 лютого 2016 року

Введення оподаткування 
ПДВ для посилок 

з-за кордону вартістю 
більше 100 євро

Збільшення ренти
на видобуток нафти

і конденсату (на 2 в.п.) 
та на видобуток залізної 

руди (на 0,8 в.п.)

Введення оподаткування 
прибутку офшорних 

компаній, які належать 
резидентам України

Зниження у декілька 
разів ставок акцизного 
збору при розмитненні 

авто

Збільшення на 50% 
рентної плати за 

спеціальне використання 
лісових ресурсів

Збільшення кількості 
перевірок платників 

податків з боку 
Державної фіскальної 

служби

Підвищення на 12% 
мінімальної зарплати, 

що спричинить 
зростання ЄСВ 

та єдиного податку

Введення штрафів за 
виробництво та продаж 
пального без ліцензії – 

від 0,25 до 1 млн. грн.

Поширення правил 
трансфертного 

ціноутворення на 
сільгоспвиробників

Переважно для фізичних осіб

Переважно для юридичних осіб

*Реалізація більшості нововведень залежить від прийняття Верховною Радою відповідних законопроектів

засобів, ювелірних виробів, інтернет-

магазини. А підприємцям другої 

та третьої груп до того ж хочуть 

нав’язати повноцінний бухоблік.

До сесійної зали парламенту цей 

документ так і не дістався. Воно й 

зрозуміло: бізнес на такі радикальні 

зміни може відреагувати проте-

стами. Оскільки проблема полягає 

не в ухиленні від податків, а в 

використанні корумпованою части-

ною податківців контролю за касо-

вими апаратами (РРО) задля вити-

скування так званої неправомірної 

вигоди. Відверто кажучи – «каса» є 

приводом для здирництва. І саме тому 

у свій час була запроваджена спро-

щена система оподаткування. 

Тож Кабмін вирішив зайти з тилу і в 

червні 2018 року анонсував пілотний 

проект щодо використання сучасних 

гаджетів в якості касових апаратів. 

Крім того, уряд хоче замінити 

паперові чеки електронними. ДФС 

почала тестувати цю технологію через 

два місяці, у вересні.

Фіскали переконують підприємців: 

такі рішення позбавлять їх від витрат 

на придбання і обслуговування касо-

вих апаратів. Експерти вважають, що 

за вивіскою інновацій криється та 

сама тотальна фіскалізація. І вона не 

за горами, швидше за все вже у 2019 

році. «Глобальна ідея явно у тому, 

щоб перевести на використання РРО 

весь бізнес і контролювати всі його 

операції», – впевнена Юлія Дроговоз, 

віце-президент Українського союзу 

промисловців і підприємців.
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Мінімалка знову вгору
Чого ще чекати платникам податків 

у 2019 році? Однозначно, чергового 

зростання мінімальної зарплати. 

У проекті держбюджету-2019 вказано, 

що «мінімалка» з січня 2019 року 

складе 4173 грн. Це на 450 грн. або на 

12% більше, ніж у 2018 році.

Підвищення МЗП автоматично потягне 

за собою зростання сум єдиного соці-

ального внеску. Як для компаній, які 

сплачують ЄСВ за найманих працівни-

ків, так і для підприємців, які платять 

ЄСВ за себе. Наприклад, підприємці у 

2017 році щомісяця повинні були від-

давати державі мінімум 704 грн. ЄСВ, у 

2018 році – вже 819 грн. щомісяця, а в 

2019 році вони будуть змушені платити 

не менше 918 грн. ЄСВ на місяць.

До «мінімалки» прив’язана також 

ставка єдиного податку другої групи – 

20% розміру МЗП. Відповідно, підпри-

ємці, які обрали цю групу ЄП, будуть 

у 2019 році щомісячно сплачувати не 

745 грн., а 835 грн. податку. За весь 

рік – понад 10 тис. грн.

Не дуже радісні новини і для СПД 

першої групи ЄП. У них суми податку 

прив’язані до прожиткового мінімуму, 

який з 1 січня 2019 року становитиме 

1853 грн. Станом на 1 січня 2018 року 

прожитковий мінімум був на рівні 

1700 грн. Ставка єдиного податку для 

першої групи – 10%. Тому щомісячні 

податкові платежі для підприємців під-

ростуть зі 170 грн. до 185 грн.

«Бляхи», акцизи і посилки
А ось хто точно зрадів, так це автовлас-

ники. Верховна Рада 8 листопада при-

йняла у другому читанні законопроект 

№8487 про зниження розміру акцизів 

на ввезення автомобілів в Україну.

Для порівняння, для нового бензи-

нового авто з двигуном об’ємом 1,6 л 

«стара» ставка акцизу становить 427 

євро. «Нова» ставка – 80 євро. Для авто 

5-річного віку з бензиновим двигуном 

3,5 л діючий акциз – 11,7 тис. євро 

(пільгова ставка – 7,7 тис. євро), новий 

– 875 євро. А розмір акцизу для 15-річ-

ного автомобіля на дизелі з дволітро-

вим двигуном складе 2,3 тис. євро.

Ті автомобілісти, які розмитнять тран-

спортні засоби протягом 90 днів після 

набуття чинності нових норм, змо-

жуть сплатити акциз зі знижкою 50%.

Тоді ж, 8 листопада, Верховна Рада 

прийняла у першому читанні законо-

проект №9260, який містить цілий 

калейдоскоп поправок до Податкового 

кодексу. По-перше, підвищення з 

1 липня 2019 року на 9% ставки акциз-

ного податку на тютюнові вироби. 

Це крім того, що з січня 2019 року 

зросте на 20% акцизне податкове 

зобов’язання на сигарети. Алкоголь 

поки що не чіпали. Але уряд вже іні-

ціював підвищення у 2019 році на 9% 

ставки акцизу на пиво, вина та спирт.

По-друге, збільшення ставки екологіч-

ного податку на викиди СО
2
 стаціонар-

ними джерелами з 0,41 грн./тонна до 

10 грн./тонна і поетапне підвищення 

ставки до 30 грн./тонна до 2023 року.

По-третє, зростання рентної плати за 

користування надрами для видобутку 

нафти та конденсату на 2 п.п. і для 

залізної руди – на 0,8 п.п. Ставки рент-

ної плати за спеціальне використання 

лісових ресурсів виростуть на 50%.

По-четверте, законопроект вводить 

ліцензування виробництва, зберігання, 

оптової та роздрібної торгівлі паливом. 

Ціна ліцензії на роздрібну торгівлю 

паливом складе 2 тис. грн., на оптову 

торгівлю – 5-10 тис. грн. Штраф за 

виробництво палива без ліцензії складе 

1 млн. грн., за несанкціоновану тор-

гівлю – від 250 до 500 тис. грн.

А ще в нормах законопроекту №9260 

ховається неприємний сюрприз для 

любителів інтернет-шопінгу. Посилки 

з-за кордону, вартість яких перевищує 

еквівалент 100 євро, будуть обклада-

тися ПДВ. Передбачений перехідний 

період: з 1 січня до 30 червня 2019 

року податок буде стягуватися з поси-

лок вартістю понад 150 євро, а з липня 

– з посилок дорожче 100 євро.

ПнВК – в довгий ящик
Під великим питанням впровадження 

з 2019 року податку на виведений 

капітал. Бізнес ніяк не може досягти 

компромісу з Міністерством фінансів. 

Мінфін, у свою чергу, нібито не може 

домовитися з МВФ. Головна перепона 

– відсутність компенсаторів, якими 

можна буде закрити «діру» у розмірі 

47 млрд. грн. (розрахунки Мінфіну), 

що нібито утвориться в бюджеті після 

запровадження ПнВК.

Втім, міністерство запропонувало 

Фонду так звану «нейтральну модель», 

при якій ПнВК будуть платити 

виключно компанії з обігом до 200 млн. 

грн. Мінфін оголошував, що на це вже є 

згода Фонду. До речі, саме під цю модель 

Мінфін просував свою ідею щодо скасу-

вання єдиного податку для юросіб.

Бізнес, зі свого боку, різко проти будь-

яких маніпуляцій з ПнВК і наполягає 

на тому, щоб парламент розглядав 

законопроект №8557 без змін. Згідно 

з ним платниками податку на виве-

дений капітал є резиденти і нерези-

денти, які зареєстровані в податкових 

органах України. Ставка ПнВК складе 

15% для операцій з виведення капі-

талу (дивідендів); 20% – для платежів, 

прирівняних до виведення капіталу, за 

винятком виплат пов’язаним особам-

нерезидентам. В останньому випадку 

застосовується ставка 5%. 

Єдина поступка, на яку готовий піти біз-

нес в обмін на ПнВК, – це сплата авансу 

в розмірі 50% суми податку на прибу-

ток за 2018 рік, що становить 45 млрд. 

грн. В теорії, цього має вистачити, щоб 

не допустити бюджетних втрат. Хоча 

кожний аванс – це у будь-якому випадку 

ризик корупції з боку податківців.

Проте, профільний комітет не під-

тримав жодну зі сторін і відклав 

узгодження законопроекту про ПнВК 

до моменту, поки Мінфін не досягне 

компромісу з МВФ.

Чекаємо перевіряючих
У 2019 році збільшиться частота подат-

кових перевірок. «Трусять всіх і за 

все. Перевіряють тих, хто подав заяви 

про ліквідацію навіть декілька років 

тому. Дуже відчувається, що бюджет 

порожній. А інспектори, які приходять 

з перевіркою касової дисципліни, пере-

творилися просто на рекетирів», – каже 

Олександра Томашевська, генеральний 

директор «Е.С.Консалтінг».

Слід очікувати на законодавчі зміни, 

які пов’язані з імплементацією в 

Україні плану BEPS. Іншими словами, 

боротьба з виведенням капіталів в 

офшори – триватиме. Мінфін і НБУ 

вже розробили законопроект про пра-

вила оподаткування контрольованих 

іноземних компаній.

Держава все ще 
винна платникам ПДВ 
близько 4,7 млрд. грн.
відшкодування. 
Мінфін вже другий рік 
поспіль обіцяє 
повернути ці гроші. 
Але, швидше за все, 
останнє слово скаже суд
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«Пропонується оподатковувати при-

буток офшорів, що належать подат-

ковим резидентам України, податком 

з доходів фізичних осіб. Серед важ-

ливих нововведень щодо трансферт-

ного ціноутворення – поширення 

правил ТЦУ на сільгоспвиробників, 

розширення критеріїв визнання осіб 

пов’язаними, введення трирівневої 

звітності по ТЦУ, включаючи звітність 

у розрізі країн», – розповідає Андрій 

Реун, партнер, керівник податкової 

практики юридичної фірми Evris.

ПДВ заморозили
Не все гаразд з блокуванням ПДВ-

накладних. Ще на початку 2018 року 

Кабмін, Мінфін і ДФС переглянули 

критерії призупинення реєстрації 

податкових накладних, які дозволили 

мінімізувати випадки блокування опе-

рацій сумлінних платників податків. 

Проте, ексцеси все одно трапляються, 

і досить часто. Юристи кажуть, що під 

блокування потрапляють у тому числі 

невеликі компанії.

«Наприклад, підставою для блокування 

ПДВ-накладної є невідповідність обсягів 

постачання товарів/послуг обсягам їх 

придбання. Зазначений критерій досить 

абстрактний і неоднозначний, що під-

тверджує загальноприйнята практика 

адміністративних судів з цього при-

воду», – каже Віктор Шляхта, адвокат 

податкової практики адвокатського 

об’єднання «Кролевецький і партнери».

Також вже більше року бізнес чекає 

на відшкодування заборгованості по 

ПДВ, сформованої до 1 лютого 2016 

року. Сума боргу держави перед плат-

никами – близько 4,7 млрд. грн. Вона 

не потрапила до нового реєстру подат-

кових накладних, який функціонує з 

1 квітня 2017 року. Мінфін пообіцяв 

створити тимчасовий реєстр, щоб роз-

блокувати відшкодування. Але реєстр 

досі не з’явився.

«30 жовтня 2018 року Велика палата 

Верховного Суду повинна була розгля-

нути справу № 826/7380/15 і прийняти 

рішення, яке дозволить захистити 

права платника податку на бюджетне 

відшкодування ПДВ шляхом прямого 

стягнення таких сум», – розповідає Гліб 

Ботвінцев. Проте палата перенесла дату 

засідання на невизначений термін. Тому 

перспективи повернення «старого» ПДВ 

до цього часу залишаються туманними. 

А поки інфляція жере заморожені кошти 

платників ПДВ. 

Дешевше – 
але не для всіх

авдяки законопроекту 

№8487 вартість розмит-

нення автомобілів зни-

зиться. Найбільше заоща-

дять ті автомобілісти, які ввезуть в 

Україну транспортні засоби віком 

2–8 років. 

Автомобілі «похилого віку» прига-

няти буде невигідно. Саме тому, до 

Марка й 

модель

Рік 

випуску

Об’єм 

та тип 

двигуна

Вартість 

до розмит-

нення

Розмитнення 

за стандарт-

ними ставка-

ми акцизу*

Пільгове 

розмитнення 

(закон 

№1389-VIII)*

Розмитнення 

за новими 

ставками акцизу 

(законопроект 

№ 8487)*

Volkswagen 
Polo

2012
1197 

куб. см, 
бензин

7400 
євро

12064 євро 9619 євро 9744 євро**

Skoda 
Octavia 
Combi

2011
1789 

куб. см, 
бензин

9900 
євро

17747 євро 13051 євро 12852 євро**

Audi A6 1996
2461 

куб. см, 
дизель

900 євро – – 4523 євро**

Вартість розмитнення деяких моделей авто за діючими 
ставками акцизу та згідно з нормами законопроекту 
№8487

* Указано вартість автомобіля з урахуванням мита, акцизу та НДС.
** За умови розмитнення авто протягом 90 днів після набрання чинності законопроекту № 8487.

З
речі, проти прийнятого законопро-

екту виступили власники авто на 

єврономерах. Адже вони наполягали 

на тому, щоб розмитнення «блях» 

коштувало 500-1000 євро. Але по 

факту для легалізації автомобілів 

15-20-річного віку доведеться спла-

тити до державного бюджету суму, 

яка більше їх вартості. 

Що зроблять користувачі машин на 
єврономерах після вступу в силу нового 
закону про розмитнення таких авто?*

* опрос нерепрезентативний, відповіді відвідувачів сайту korrespondent.net

Заплатять, як по закону 

Кинуть авто 
в лісосмузі

Спалять

Розберуть 
на запчастини

Влаштують нову 
блокаду Верховної Ради

Надалі 
їздитимуть 
на них без 
розмитнення

14%

21,2%
1,5%

2,8%13,8%

46,7%
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ЧОГО ВАРТЕ РОЗМИТНЕННЯ АВТОМОБІЛЯ 
НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОМЕРАХ ЗА НОВИМИ 
ПРАВИЛАМИ

Renault Megane
2007 р. в., 1,5 дизель, 250 тис. км пробігу

Зареєструвати авто в одному
з сервісних центрів МВС

Ввезти автомобіль в Україну
та розмитнити його, сплативши:

6052 грн. мита

39 430 грн. акцизу

25 671 грн. ПДВ

8500 грн. штрафу 

Вартість авто 
до розмитнення –

82 810 грн.

2600 євро

Вартість авто після 
розмитнення –

187 944 грн.

5900 євро

Вивезти автомобіль у країну

офіційної реєстрації – від 100 євро

Зняти автомобіль з обліку й отримати

документи для митниці – від 700 євро

Порушення строків транзиту

1 доба 170 грн.

2-10 діб 3,4 тис. грн.

11-20 діб 8,5 тис. грн.

20-30 діб 85 тис. грн.

більше 30 діб
170 тис. грн. 

або конфіскація

Порушення строків тимчасового ввезення

До 3 доби 850 грн.

4-10 діб 5,1 тис. грн.

11-20 діб 17 тис. грн.

20-30 діб 85 тис. грн.

більше 30 діб
170 тис. грн. 

або конфіскація

Нові штрафи за порушення 
митного законодавства 
(законопроект №8488)

Нова формула розрахунку акцизу 

на авто буде наступною. Є базова 

ставка для двигунів різного типу та 

потужності. Для бензинових авто з 

двигунами до 3000 куб. см базова 

ставка складе 50 євро, більше 3000 

куб. см – 100 євро. Для авто з дизель-

ними агрегатами об’ємом до 3500 

куб. см базова ставка – 75 євро, 

понад 3,5 л – 150 євро.

Базова ставка множиться на обсяг 

двигуна, розділений на 1000, а потім 

множиться на вік авто (віковий 

коефіцієнт). Причому для авто стар-

ших 15-ти років розмір вікового 

коефіцієнта все одно становить 15.

Автовласники, які розмитнять 

автомобілі протягом 90 днів після 

того, як почнуть діяти норми законо-

проекту №8487, заплатять не повний 

розмір акцизу, а лише його поло-

вину.

До речі, поки нові акцизи не набрали 

чинності, діють пільгові умови роз-

митнення за нормами закону №1389-

VIII. Нагадаємо, що він дає можливість 

ввезти в Україну за зниженою став-

кою акцизу один автомобіль на рік за 

умови, що авто вироблено після 

1 січня 2010 року не на території 

країни, визнаної агресором. Термін дії 

закону №1389-VIII закінчується 

31 грудня 2018 року.

Як будуть полювати на евроавто, 

див. на стор. 12.  
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Банківський сектор за підсумками третього кварталу має вигляд майже ідеальної прибуткової системи. Але за 
завісою ідеальності завжди є місце пересторозі. Адже йде нарощування портфелів споживчого кредитування, 
проте обсяг депозитів зменшується. І хто з банків тепер може отримати звання «надійний»? Наталія Богута 

ретій квартал 2018 року 

приніс банкам розу-

міння, як формувати 

свою подальшу кредитну 

та депозитну політику, а саме – як 

працювати в умовах нового підви-

щення ставок і за депозитами, і за 

кредитами. Тенденцією здорожчання 

грошей керував Національний банк, 

який під приводом зниження інфляції 

поступово підвищив облікову ставку 

у вересні-2018 до 18% річних.

Упродовж третього кварталу банки 

переважно працювали прибутково  – 

за липень–вересень загальний прибу-

ток системи становив 2,7 млрд.  грн. 

Якщо переглянути результат 

9 місяців 2018 року, то прибуток 

саме рентабельних банків стано-

вив 21,85 млрд. грн., тоді як збиток 

нерентабельних – 10,9  млрд.  грн. 

Збитки банків зросли порів-

няно з другим кварталом (тоді 

банки отримали збитки у розмірі 

8,98  млрд.  грн.). Загальний фінансо-

вий результат трьох кварталів – при-

буток 10,93 млрд. грн. 

У третьому кварталі система лиша-

лася ліквідною, хоча рівень ліквід-

ності трохи знизився порівняно 

з другим кварталом. «Ліквідність 

банківського сектора, тобто обсяг 

залишків на кореспондентських 

рахунках в НБУ плюс обсяг депозит-

них сертифікатів, за серпень – першу 

половину вересня 2018 року скоро-

тилася на 38 млн. грн. Щоденний 

звіт НБУ щодо ліквідності системи 

дає розуміння, що 40% скорочення 

зумовлено від‘ємним сальдо опе-

рацій НБУ з іноземною валютою у 

серпні, а решта – перерозподілом 

коштів на рахунки Державного каз-

начейства, що збільшило залишки 

на них з 2 млрд. грн. на 31 липня до 

27  млрд. грн. на 31 серпня», – розпо-

віли в ОТП Банку. 

Надлишкова ліквідність і досі є 

ознакою деяких великих банків, які 

змушені вкладати кошти у ОВДП та 

депозитні сертифікати НБУ через 

надвисокі відсотки по таких інстру-

ментах. Тому що знайти надійних 

позичальників під такі відсотки 

майже неможливо. На відміну від 

другого кварталу, банки у липні-

вересні мали підтримку НБУ – обсяг 

рефінансування за третій квартал 

становив 55,8 млрд. грн. 

До речі, кредитні портфелі по сис-

темі у третьому кварталі зростали 

у більшості великих та середніх 

банків. Обсяги вкладень у ОВДП 

поступово зменшуються.  ОВДП є 

цікавим інструментом для банків, що 

дає змогу, з одного боку, отримувати 

високий відсотковий дохід на рівні 

облікової ставки НБУ, з другого боку 

– формувати вторинний резерв лік-

відності. Разом із тим, ми очікуємо, 

що пік інвестицій в ОВДП з боку бан-

ків минув, оскільки головні гравці 

ринку вже сформували досить великі 

пакети. Сумарно, інвестиції банків-

ського сектора в ОВДП на 12  лис-

топада 2018 року становили вже 

359,7 млрд. грн.», – розповів керів-

ник напряму інвестиційного бізнесу 

УкрСиббанку Сергій Ягнич.

Нові правила 
Восени Нацбанк ухвалив декілька 

важливих нормативних докумен-

тів. Зокрема, з 1 вересня НБУ надав 

банкам можливість отримувати 

інформацію з Кредитного реєстру, це 

передбачено Законом України «Про 

внесення змін до деяких законів 

України щодо створення та ведення 

Кредитного реєстру Національного 

банку України та вдосконалення про-

цесів управління кредитними ризи-

ками банків». 

Т
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Залишилися 
найкрутіші. 
До кредитування – 
шикуйсь!

Спеціальний випуск
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БАНКИ: ПІДСУМКИ 9 МІСЯЦІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

За підсумками трьох кварталів 
2018 року банки отримали 
прибуток 21,85 млрд. грн. 
(після оподаткування). 
Найприбутковішими в липні–
вересні були ПриватБанк 
(+5,09  млрд. грн.) та Райффайзен 
Банк Аваль (+4,07 млрд. грн.) 

Частка непрацюючих кредитів 
дуже слабо знижується: з початку 
липня до початку жовтня 2018 року 
частка проблемних позик юросіб 
зменшилася на 0,83  в.  п.  – 
до 57%, а фізосіб і СПД – 
на 1,7  в.  п. до 49,62%

Ставки за кредитами для бізнесу 
в третьому кварталі 2018 року 
зросли на 0,5–1,5 в. п. Причина – 
зростання облікової ставки НБУ 
до 18%

Загальний обсяг кредитів 
клієнтам-фізособам за третій 
квартал 2018  року зріс на 8% – 
до 205,4 млрд. грн. – переважно 
за рахунок зростання портфеля 
працюючих кредитів до 103,47 
млрд. грн.

Збитки за підсумками трьох 
кварталів у сумі 10,9 млрд. грн. 
отримали 16 банків, найбільші – 
у Сбербанку (-6,99 млрд. грн.) 
та ВТБ Банку (-1,79 млрд. грн.). 
Обидва банки – з російським 
капіталом

Банкам у третьому кварталі-2018 
вдалося поліпшити не всі показники 
(нормативи). Норматив адекватності 
регулятивного капіталу (Н2) з 
16,44% на липень-2018 впав 
до 15,73% на початок жовтня. Але 
поліпшили банки показник кредитів 
пов,язаним особам (Н9): з 14,01% 
в липні до 12,04% на початку 
жовтня

Загальний обсяг кредитів 
корпоративним клієнтам
за третій кварал-2018 збільшився 
на 8% – до 980 млрд. грн. – 
переважно за рахунок збільшення 
портфеля працюючих кредитів, 
який сягнув 421,3 млрд. грн.

Попри поступове розширення 
кредитування малого і середнього 
бізнесу, банки все одно активно 
вкладають надлишкову ліквідність 
в держоблігації. Хоча за третій 
квартал портфель ОВДП у банках 
скоротився на 108,5 млрд. грн. 
до 251,4 млрд. грн.

Банки знменшують суми 
відрахувань до резервів. Найбільші 
відрахування за підсумками 
третього кварталу – у Сбербанку 
(8,02 млрд. грн.), ПриватБанку 
(7,17 млрд. грн.), Альфа-Банку 
(1,51 млрд. грн.) та Універсал 
Банку (1,03 млрд. грн.) 

Ставки за депозитами припинили 
своє зниження у вересні. 
За вересень-жовтень ставки 
за всіма типами вкладів підросли 
на 0,2–2 в. п. Це пов,язано
зі зростанням облікової ставки 
НБУ у вересні до 18%

Найпоширенішими кредитними 
програмами для фізосіб 
у третьому кварталі були кредити 
готівкою та карткові позики. 
Ставки – 34–82% річних

Банки з російським капіталом 
згортають свою діяльність. БМ Банк 
вже почав процедуру самоліквідації. 
ВТБ мав проблеми із ліквідністю 
на початку листопаду На початок 
жовтня 2018 року портфель 
вкладів фізосіб в росбанках з 
державним капіталом (Сбербанк, 
Промінвестбанк та ВТБ Банк) 
становив 12,06 млрд. грн., 
переважно, у першому із згаданих
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Рейтинг надійності великих банків за результатами третього кварталу 2018 року*

№ Банк Кошти ф/о*

Кошти ф/о 

у гривні, 

млрд. грн.

Кошти ф/о 

у валюті, 

млрд. дол.

Як 

змінилися 

всі кошти 

ф/о

Як 

змінилися 

кошти ф/о у 

гривні

Як змінилися 

кошти ф/о у 

валюті

Власний 

капітал, млрд. 

грн.

Відношення 

коштів ф/о 

до власного 

капіталу

Кошти 

НБУ на 

01.10.18

Зміна обсягу 

коштів НБУ 

за квартал 

Ставка за 

вкладами у 

грн. на 3 міс.

1 Ощадбанк 95,20 51,84 1,534 +3,46% -2,97% +12,36% 13,585 7,008 Немає Немає 13,25%

2
Райффайзен Банк 

Аваль
22,41 14,44 0,282 -1,23% -4,44% +5,16% 10,549 2,125 Немає Немає 8,65%

3 Укрсиббанк 14,33 6,87 0,264 +6,18% -4,67% +18,60% 5,964 2,402 Немає Немає 5,50%

4 ОТП Банк 11,07 4,96 0,216 +3,81% -4,89% +12,13% 4,781 2,315 Немає Немає 10,50%

5 Укрексімбанк 25,62 7,53 0,640 +5,88% -2,67% +9,90% 8,380 3,057 Немає Немає 14,60%

6 Кредобанк 5,84 3,18 0,094 +7,94% +1,20% +17,24% 1,855 3,150 Немає Немає 14,00%

7
Креді Агріколь 

Банк
6,94 2,83 0,145 +1,11% -6,48% +7,10% 3,927 1,768 Немає Немає 12,50%

8 ПриватБанк 180,70 103,20 2,741 +3,38% -0,21% +8,58% 26,021 6,945 9,801 0,042% 13,75%

9 Укргазбанк 20,07 8,53 0,408 +9,01 -3,11% +20,11% 5,560 3,609 3,189 1115% 10,50%

10 ПроКредит Банк 5,34 2,19 0,112 +8,99% -2,66% +18,84% 2,808 1,903 Немає Немає 17,50%

11 Таскомбанк 7,15 3,03 0,146 +14,95% +6,95% +21,63% 1,199 5,965 Немає Немає 14,50%

12 ПУМБ 16,79 7,21 0,339 +2,81% -6,81% +11,46% 6,094 2,756 Немає Немає 15,00%

13 Південний 9,11 3,12 0,212 +8,68% -2,40% +15,49% 2,452 3,717 0,480 100% 14,75%

14 Альфа-Банк 30,44 11,60 0,666 +15,80% +12,23% +18,10% 4,574 6,655 0,455 100% 15,25%

15 Укрсоцбанк 2,95 1,31 0,058 -54,91% -61,51 -47,76 3,409 0,865 Немає Немає 8,00%

16 Сбербанк 6,74 1,50 0,185 -2,48% -3,38 -2,22 5,322 1,266 Немає Немає 14,50%

17 Промінвестбанк 3,42 1,92 0,053 -4,19% -4,32 -4,03 6,041 0,566 Немає Немає 15,00%

*На базі даних банківської звітності на сайті НБУ. Лише роздрібні банки. Банки розділено та великі та середні і малі за розміром активів. Великі – ті, де розмір активів перевищує 
10  млрд.  грн. У рейтингу – лише банки, де портфель депозитів фізосіб дорівнює та перевищує 1 млрд. грн.
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Кінцеві бенефіціари банку за даними НБУ 

Сумарний 

рейтинговий 

показник

Держава (Кабмін) 1,00

Raiffeisen Bank International 
AG (Австрія), European Bank

 for Reconstruction 
and Development 

0,99

BNP Paribas S. A. (Франція), 
Europen Bank for Reconstruction 

and Development (ВБ) 
0,98

OTP Bank Plc. (Угорщина) 0,97

Держава (Кабмін) 0,93

PKO Bank Polskі SA (Польща) 0,92

Credit Agricole S. A. (Франція) 0,91

Держава (Кабмін) 0,84

Держава (Кабмін) 0,83

ProCredit Holding AG (Німеччина), 
KFW (Німеччина), 

Europen Bank for Reconstruction 
and Development (ВБ)  

0,82

Тігіпко С. Л. 0,74

Ахметов Р. Л. 0,73

Родін Ю. О., Беккер М. І., 
Ванецьянц А. Ю.

0,65

Фрідман М. М. (ВБ), 
Хан Г. Б. (ВБ), Кузьмічев А. Б. 

(РФ), Авен П. О. (РФ)
0,63

Фрідман М. М. (ВБ), 
Хан Г. Б. (ВБ), Кузьмічев А. Б. 

(РФ), Авен П. О. (РФ)
0,4

Сбербанк Росії (РФ) 0,3

Зовнішєкономбанк (РФ) 0,23

ТОП-5  за 9 місяців 2018 року

ПриватБанк +5,09

Райффайзен 
Банк Аваль +4,07

УкрСиббанк +1,89

ОТП Банк +1,54

ПУМБ +1,46   

Разом прибуток 
по системі +21,85

Сбербанк -6,99

ВТБ Банк -1,79

Укрсоцбанк -0,84

Банк 
Кредит Дніпро -0,48

Форвард -0,17

Разом збиток 
по системі    -10,9

Найприбутковіші 
банки*, 
млрд. грн.

Найзбитковіші 
банки*, 
млрд. грн.

* Не враховано Сітібанк, ІНГ Банк та РВС Банк, які не надають 
послуг фізособам, під час підрахунку прибутку по системі не 
враховано збиткові банки. 

* Не вказано банки з тимчасовою адміністрацією, збиток по 
системі без врахування прибуткових та неплатоспроможних 
банків.

Тепер банки можуть отримувати 

інформацію стосовно боржників, 

умов кредитних операцій, виконання 

зобов’язань за такими операціями, 

класу боржників. «Використання 

банками інформації з Кредитного 

реєстру НБУ сприятиме створенню 

умов для зниження рівня кредитного 

ризику, формування конкурентного 

ринкового середовища, в якому 

добросовісні позичальники мають 

переваги перед недобросовісними, а 

також сприятиме підвищенню рівня 

безпеки банківських  операцій. Все 

це, у свою чергу, забезпечує позитив-

ний вплив на надійність та стабіль-

ність банківської системи», – 

зазначила директор департаменту 

банківського нагляду НБУ Ната-

лія Дегтярьова. З 1 січня 2019 року 

банки зобов’язані використовувати 

інформацію з Кредитного реєстру 

НБУ для оцінки ризиків кредиту-

вання.

Ще одне важливе рішення стосу-

ється нормативу ліквідності – вста-

новлення коефіцієнта покриття 

ліквідності (LCR). Згідно з рішенням 

правління НБУ, на початку міні-

мальне значення нормативу LCR 

встановлено на рівні 80% із поетап-

ним його доведенням до рівня 100% 

у грудні 2019 року. Норматив LCR 

встановлено за всіма валютами, а 

також окремо за групою іноземних 

валют. Банки також розраховувати-

муть коефіцієнт LCR у гривні, проте 

НБУ не визначає його обов’язкове 

мінімальне значення. Банки розрахо-

вуватимуть LCR щоденно з 1 грудня 

2018 року. Першою звітною датою 

для нормативів LCR є 31 грудня 2018 

року. 

Вже у листопаді НБУ постановою 

правління НБУ від 01.11.2018 № 116 

«Про затвердження Змін до Поло-

ження про здійснення банками 

фінансового моніторингу» вніс 

зміни до Положення про здійснення 

банками фінансового моніторингу. 

Згідно зі змінами, фізичні особи 

можуть отримувати дистанційно не 

лише адміністративні, але й банків-

ські послуги (наприклад, відкриття 

рахунку). З цією метою впроваджу-

ється механізм віддаленої ідентифі-

кації клієнтів банків через Систему 

BankID НБУ. 

Новий механізм передбачає, що 

вперше ідентифікація фізичної особи 

має проводитися за її присутності 

одним із банків – учасників сис-

теми, і вже після цього ця фізична 

особа зможе замовляти сервіси та 

послуги на сайті будь-якої компанії 

або банку, підключених до Системи 

BankID НБУ. Ідентифікація прово-

дитиметься дистанційно на рівні 

банків, у яких клієнт обслуговується 

(bank-to-bank). Для надання банків-

ських послуг обов’язковими умовами 

є виконання вимог фінансового 

моніторингу, а саме: проведення 

перевірки ідентифікаційних даних, 

отриманих із різних джерел (ЕЦП/

кваліфікований цифровий підпис; 
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Рейтинг надійності середніх і малих банків за результатами третього кварталу 2018  

№ Банк
Кошти 

ф/о*

Кошти ф/о у 

гривні, млрд. 

грн.

Кошти ф/о у 

валюті, млрд. 

дол.

Як змінилися 

всі кошти ф/о

Як змінилися 

кошти ф/о у 

гривні

Як змінилися 

кошти ф/о 

у валюті

Власний 

капітал, 

млрд. грн.

Відношення коштів 

ф/о до власного 

капіталу

Ставка за 

вкладами у грн. 

на 3 міс.

1 Ідея Банк 2,40 2,09 0,011 +6,12% +4,42% +19,14% 0,659 3,636 15,00%

2 Правекс-Банк 1,20 0,53 0,024 -1,54% -11,26% +7,93% 2,099 0,571 9,00%

3
Міжнародний 

Інвестиційний Банк
1,78 0,49 0,05 -4,94% -15,78% -0,10% 0,35 5,56 11%

4 Глобус 1,10 0,80 0,010 +2,85% +2,864% +2,810% 0,542 3,119 10,00%

5 Мегабанк 3,90 1,97 0,068 +5,57% -1,76% +14,30% 0,976 3,992 15,00%

6 Універсал Банк 3,36 1,82 0,054 +27,23% +29,22% +24,94% 0,822 4,081 15,25%

7 Кредит Дніпро 4,18 1,99 0,077 +7,68+ +3,20% +12,11% 0,316 13,225 14,00%

8 МТБ Банк 2,11 0,61 0,053 +13,09% +7,64% +15,47% 0,321 4,660 14,80%

9 Індустріалбанк 1,74 0,87 0,031 -0,69% -5,30% +4,39% 0,452 1,456 13,50%

10
Банк інвестицій та 

заощаджень
1,79 0,65 0,040 +7,56% +3,596% +9,971% 1,197 3,309 13,75%

11 А-Банк 3,00 2,48 0,018 -4,95% -7,07% +6,65% 0,886 3,382 15,00%

12 Восток 2,65 0,66 0,070 +7,73% +5,41% +8,53% 0,680 3,888 10,50%

13 Форвард Банк 1,40 1,29 0,004 -3,81% -4,07% -0,74% 0,233 6,010 14,50%

14 ВТБ Банк 1,90 0,75 0,041 -3,50% -12,45% 3,41% 1,265 1,504 10,50%

Важливо: Кошти НБУ на 01.10.18 у банках відсутні, тобто банки не мають заборгованості з рефінансування від НБУ. На початку 3-го кварталу такої заборгованості також не було
* На базі даних банківської звітності на сайті НБУ. Лише роздрібні банки. Банки розділено та великі та середні і малі за розміром активів. Середні і малі – ті, де розмір активів менш ніж 10 млрд. грн. 
У рейтингу – лише банки, де портфель депозитів фізосіб дорівнює та перевищує 1 млрд. грн.

система BankID НБУ; копії докумен-

тів, завантажені на сайт надавача 

послуг та підписані ЕЦП клієнта).

А от нормативно-правові документи 

щодо майбутнього валютного регу-

лювання НБУ ще не ухвалив. Нага-

даємо, закон «Про валюту і валютні 

операції» набуває чинності 7 лютого 

2019 року. 7 листопада НБУ опри-

люднив для публічного обговорення 

три з семи проектів нормативно-

правових актів, які слугуватимуть 

основою нової системи валютного 

регулювання, передбаченої Законом 

України «Про валюту і валютні опе-

рації» (детально про нові принципи 

валютного регулювання – у номері 

журналу «Гроші» в січні 2019 року).

Прибуток зростає
За 9 місяців 2018 року банки отри-

мали прибуток після оподаткування 

10,9 млрд. грн. Чистий відсотковий 

дохід становив 50,6 млрд. грн., а 

чистий комісійний – 28,2 млрд. грн.  

Більшість банків працювали при-

бутково – загальний прибуток їх 

становив 21,85 млрд. грн., а збиток, 

банків, які залишилися в мінусі, – 

10,9 млрд. грн. Лідерами за підсум-

ками трьох кварталів стали Приват-

Банк (+5,09 млрд. грн.), Райффай-

зен Банк Аваль (+4,07 млрд. грн.), 

УкрСиббанк (+1,89 млрд. грн.), 

ОТП Банк (+1,54 млрд. грн.) та 

ПУМБ (+1,46 млрд. грн.). Також 

істотний прибуток за липень–вере-

сень отримали Креді Агріколь Банк 

(+1,18 млрд. грн.), Альфа-Банк 

(+0,88 млрд. грн.), Укрексімбанк 

(+0,706 млрд. грн.), ПроКредит 

Банк (+0,48 млрд. грн.), Укргазбанк 

(+0,42 млрд. грн.). 

Збитки за результатами трьох квар-

талів отримали 16 банків, та найіс-

тотніші – банки з російським капі-

талом: Сбербанк (-6,99 млрд. грн.), 

ВТБ Банк (-1,78 млрд. грн.), Укрсоц-

банк (-0,84 млрд. грн.). Зі збитком 

завершив три квартали і Банк Кре-

дит Дніпро (-0,476 млрд. грн.). Очі-

кувано в мінусі опинився БМ Банк 

(-216,5 млрд. грн.) – НБУ вже відкли-

кав у листопаді банківську ліцензію 

цього банку, який залишає ринок за 

рішенням акціонерів (банк належить 

російському ВТБ Банку). 

Збільшення доходів банків відбу-

валося завдяки кредитуванню, а 

надто роздрібному (про це – далі). У 

третьому кварталі банки зменшили 

відрахування до резервів, що також 

вплинуло на їхній дохід за результа-

тами 9 місяців 2018 року. «За 9  міся-

ців 2018 року сектор сформував 

резервів на 19,9 млрд. грн., що на 

24,2% менше за показник за ана-

логічний період минулого року»,  – 

повідомили у Нацбанку. Найбільші 

резерви сформували на початок 

жовтня Сбербанк (8,02 млрд. грн.), 

ПриватБанк (7,17 млрд. грн.), Альфа-

Банк (1,52 млрд. грн.), Універсал 

Банк (1,03 млрд. грн.) та Укргазбанк 

(1,02 млрд. грн.). 
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 року*

Кінцеві бенефіціари банку за даними НБУ 

Сумарний 

рейтинговий 

показник

Getin Holding S. A. (Польща) 0,99

Intesa Sanpaolo S. p. A. (Італія) 0,92

Порошенко П. О., Кононенко І. В. 0,88

Сильнягіна О. А. 0,81

Суботін В. Г., Суботіна О. О., ЄБРР, 
МФК, уряд Німеччини (через KfW)

0,79

Тігіпко С. Л. 0,78

Пінчук В. М. 0,76

Партікевич М. В., Згуров І. О. 0,75

Дворецька Роза (Ізраїль) 0,73

Івахів С. П., Лагур С. М., 
Попов А. В., Димінський П. П.

0,71

Суркіс І. Р., Суркіс Г. М., 
Суркіс С. Г., Суркіс М. І.

0,64

Костельман В. М., Мороховcька Л., 
Мороховський В. В.

0,63

Таріко Р. В. (РФ) 0,41

ВТБ Банк (РФ) 0,22

ТОП-5  за III квартал 2018 року

Форвард Банк +112,9%

Львів +55,88%

ПроКредит Банк +21,9%

Асвіо Банк +19,47%

Ідея Банк +15,23%

За системою +1,03%

Банк Кредит Дніпро -62,26%

Вернум Банк -36,6%

Місто Банк -32,57%

Сітібанк -24,4%

ВТБ -21,66%

За системою +1,03%

Банки, які наростили 
власний капітал, %

Банки, які скоротили 
власний капітал*

* Не вказані банки з тимчасовою адміністрацією.

* Банки з кредитним портфелем від 1 млрд. грн. 

Сітібанк +25,05%

Укргазбанк +23,8%

УкрСиббанк +22,58%

Креді 
Агріколь Банк +22,22%

Альфа-Банк +14,4%

За системою +9,8%

ВіЕс Банк  -8,88%

Укрсоцбанк  -7,08%

Полтава-банк  -6,52%

Банк 
Кредит Дніпро -4,64%

Глобус  -1,6%

За системою +9,8%

Банки, які збільшили 
кредитний портфель*

Банки, які скоротили 
кредитний портфель*

«Якби не відрахування до резервів 

семи мільярдів, прибуток Приват-

Банку за 9 місяців перевищив би 

15  млрд. грн.», – повідомила перший 

заступник голови правління Приват-

Банку Галина Пахачук. 

Кошти для розвитку
У третьому кварталі загальний обсяг 

коштів фізичних осіб збільшився 

на 3,7% – до 509,8 млрд. грн. Проте 

кошти у гривні зменшилися в бан-

ках на 1,9% (5,11 млрд. грн.)  – до 

258,2  млрд. грн. А от портфель коштів 

фізосіб в іноземній валюті упродовж 

третього кварталу зріс на 2,3% – до 

8,89 млрд. дол. Тобто упродовж квар-

талу населення знімало гривню, але 

вкладало у валюту (у другому квар-

талі тенденція була інша  – валютні 

портфелі скорочувалися з одночасним 

зростанням гривневих). 

За підсумками трьох кварталів ліде-

рами за збором коштів фізичних осіб 

стали ПриватБанк (+5,9 млрд. грн.), 

Альфа-Банк (+4,15 млрд. грн.), 

Ощадбанк (+3,18 млрд. грн.), 

Укргазбанк (+1,66 млрд. грн.), 

Укрексімбанк (+1,42 млрд. грн.), 

Таскомбанк (+0,93 млрд. грн.), 

УкрСиббанк (+0,83 млрд. грн.). 

Істотно зменшилися портфелі коштів 

фізосіб у декількох банках: Укрсоц-

банку (-3,59 млрд. грн.), ВіЕс Банку 

(-0,32 млрд. грн.), Райффайзен 

Банку Аваль (-0,28 млрд. грн.), 

Сбербанку (-0,17 млрд. грн.), 

А-Банку (-0,15 млрд. грн.), Промін-

вестбанку (-0,15 млрд. грн.). Клю-

чова причина зменшення портфе-

лів Укрсоцбанку – процес злиття з 

Альфа-Банком, а ВіЕс Банку – процес 

приєднання до Таскомбанку.  

Ставки за депозитами фізичних осіб 

у третьому кварталі активно зрос-

тали, що у банках пояснюють збіль-

шенням на початку вересня обліко-

вої ставки НБУ до 18% річних. 

За липень–жовтень індекс UIRD 

за вкладами у гривні зріс на 

0,8–1,12 в. п. – до 14–15,18% річних, 

за вкладами у доларах – на 0,07–

0,22 в. п. – до 2,9–3,55% річних. 

Майже не змінювали банки ставки 

за вкладами у євро, хоча й там 

ставки за депозитами зменшилися 

на 0,1в. п. – до 1,09–2,08% річних. 

«Ми очікуємо продовження зрос-

тання середніх депозитних ставок у 

гривні, оскільки ринок ще не повною 

мірою відреагував і на підвищення 

облікової ставки НБУ, і на зниження 

ліквідності, що відбувалося впро-

довж останніх місяців», – вважає 

Сергій Ягнич з УкрСиббанку. 

Про те, що депозитні ставки навряд 

чи зменшуватимуться, повідомили і 

в ОТП Банку. 

«Враховуючи зовнішні чинники, 

як-от зміна курсу валют, вартість 

ресурсів, сезонність, у листопаді-

грудні на ринку не очікується змен-

шення рівня депозитних ставок. Про-

гнозуємо тимчасове продовження 

тенденції до незначного збільшення 
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ТОП-5  за III квартал 2018 року

Укрсоцбанк -54,9%
А-Банк -4,95%
Міжнародний 
Інвестиційний Банк -4,93%
Комінвестбанк -4,73%
Промінвестбанк -4,2%

За системою** +3,73%

Банки, які скоротили 
портфель депозитів фізосіб*

* Банки з депозитним портфелем фізосіб 
   від 500 млн. грн. 
** Без урахування неплатоспроможних банків. 

* Банки з депозитним портфелем фізосіб 
   від 500 млн. грн. 
** Без урахування неплатоспроможних банків. 

Універсал Банк 27,22%

Альфа-Банк 15,79%

Таскомбанк 14,95%

МТБ Банк 13,09%

Львів 12,2%

За системою** +3,73%

Банки,  які наростили 
портфель депозитів фізосіб*

ПриватБанк -180,04

Промінвестбанк -44,88

Ощадбанк -35,89

ВТБ Банк -35,53

Укрексімбанк -30,35

Разом по системі   -385,2
* На 01.10.2018. Не вказано банки, в які введено ТА, сума 
по системі лише з урахуванням банків із негативною різницею 
(СК – статутний капітал, РК – регулятивний капітал). 

Банки  
з негативною різницею 
між СК и РК*, млрд. грн.

рівня відсоткових ставок за коротко-

строковими депозитами», – зазна-

чила Валентина Розанова, начальник 

управління розвитку роздрібного 

бізнесу та кредитування ОТП Банку.

Кредитна історія
Упродовж третього кварталу 

2018  року банки наростили кредиту-

вання. За три місяці портфель креди-

тів юридичних осіб у банках збіль-

шився на 9,9% – до 465,2 млрд. грн., 

а портфель кредитів фізосіб – на 

9,2% – до 105,6 млрд. грн. Найбільше 

кредитують великі державні та іно-

земні банки. Лідерами за обсягом 

зростання портфелів кредитів за під-

сумками кварталу стали Укрексім-

банк (+8,8 млрд. грн.), Укргазбанк

(+7,13 млрд. грн.), УкрСиббанк 

(+4,48 млрд. грн.), Райффайзен Банк 

Аваль (+4,3 млрд. грн.), Креді Агрі-

коль Банк (+4,2 млрд. грн.), Приват-

Банк (+4,18 млрд. грн.), Альфа-Банк 

(+4,16 млрд. грн.), Ощадбанк 

(+2,38 млрд. грн.). 

У кредитуванні юридичних осіб 

банки дедалі частіше орієнтуються 

на обслуговування середніх та неве-

ликих підприємств, яким вони про-

понують кредити на поповнення обі-

гових коштів, овердрафти, а також 

кредити на купівлю транспорту і 

техніки. Деякі банки розвивають 

програми спільно з міжнародними 

структурами (Європейським інвести-

ційним банком). І хоча ставки у тре-

тьому кварталі зросли на 0,5–2,5 в. п., 

у банках вважають, що зростання 

кредитування продовжуватиметься. 

«Попри незначне підвищення ставок 

Водночас швидке споживче кредиту-

вання забезпечує банки стабільним 

доходом та новими клієнтами. «Кре-

дити готівкою, як вид кредитування, 

цікавий для багатьох учасників 

фінансового ринку, оскільки зараз 

для нього характерна досить висока 

маржинальність за відносно корот-

ких термінів повернення коштів», 

– каже Дмитро Поліщук, директор 

департаменту з продуктів роздріб-

ного бізнесу ПУМБ. Деякі банки 

пропонують іпотечні кредити, але 

це, швидше, виняток. І 2018  року 

очікувати на бум кредитування 

купівлі нерухомості не варто – на 

ринку й далі працюватимуть кілька 

великих банків. Ставки за кредитами 

для фізосіб 2018 року вже зросли на 

0,3–3 в. п., тож до кінця року зміна 

відсоткових ставок малоймовірна. 

Хто прийде, хто піде
Російські банки продовжують 

згортати діяльність. Національний 

банк України рішенням правління 

від 06.11.2018 № 749-рш відкликав 

банківську та генеральну ліцензії на 

здійснення валютних операцій у БМ 

Банку та виключив цей банк із Дер-

жавного реєстру банків. Цей банк 

прийняв рішення про добровільне 

припинення банківської діяльності 

без ліквідації юридичної особи (банк 

належить російському ВТБ).

Інша «дочка» російського ВТБ – ВТБ 

Банк у листопаді відчула істотне 

зниження ліквідності, через це банк 

скоротив ліміти зняття за картками. 

У Нацбанку повідомили, що при-

чина – зменшення обсягу ліквідності, 

кредитування, ми розраховуємо на 

позитивну динаміку приросту кре-

дитного портфеля, про що свідчить 

постійне зростання кількості креди-

тів та обсягу кредитного портфеля. 

Якщо на початку року кредитний 

портфель МСБ Ощадбанку становив 

2,6 млрд. грн., то станом на 9  лис-

топада він майже досяг позначки 

4  млрд. грн.», – зазначила Наталя 

Буткова-Вітвіцька, директор депар-

таменту мікро-, малого та серед-

нього бізнесу Ощадбанку.

У кредитуванні фізичних осіб банки, 

як і на початку року, активно пропо-

нують беззаставні кредити – позики 

готівкою та кредитні картки. Не 

на диктофон у банках кажуть, що 

займатися автокредитуванням неви-

гідно через потенційно малий обсяг 

ринку, а іпотекою – через високі 

ризики. 

За п’ять років частка 
банків з українським 
приватним капіталом 
скоротилася з 51,3% 
до 12,3%, тоді як 
держава наростила 
свою участь у банках, 
завдяки націоналізації 
ПриватБанку, до 58%. 
У Мінфіні обіцяють 
продати держбанки –
до 2022 року 
зменшити частку 
держави до 24%
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Як ми рахували 

Банківська звітність не завжди 

відображає реальну ситуацію 

фінансового здоров’я банку, тому 

і цього разу кількість фінансових 

показників у нашому рейтингу 

було скорочено до жорсткого 

мінімуму – залишили найгостріші. 

Ми свідомо прибрали з розрахунків 

фінансовий результат, скоригований 

на відрахування до резервів, який 

належить до пасивів. 

Також не враховувалися приріст/

скорочення регулятивного капіталу і 

норматив адекватності регулятивного 

капіталу. На нашу думку, всі ці 

показники нині не відображають 

реальний фінансовий стан банку. 

Тому ми приділили увагу таким 

параметрам: 

• відношення коштів фізосіб до 

власного капіталу. Що більше 

це співвідношення, то менше 

шансів, що банк зможе самостійно 

розрахуватися з вкладниками. 

Ваговий коефіцієнт 0,2; 

• надійність (репутація) акціонера. 

Практика показує, що найбільш 

турботливими власниками банків 

є європейські банківські групи та 

держава. Саме вони готові в потрібний 

момент підтримати свій банк, вливши 

додаткову порцію капіталу. 

Наявність в акціонерів фінансових 

груп і/або фізосіб, що піддаються 

санкціям і/або кримінальним 

переслідуванням, – негативний чинник. 

Ваговий коефіцієнт 0,4; 

• проблеми з виплатою вкладів. 

Наявність скарг на складності з 

виплатою вкладів є хоч і дещо 

суб’єктивною, але цілком виразною 

ознакою фінансових проблем у банку. 

Ваговий коефіцієнт 0,2; 

• ставка залучення вкладів у гривні 

на три місяці. Показник оцінювався в 

зв’язці з Українським індексом ставок 

за вкладами фізосіб (UIRD). Банки, 

які залучають короткі гривні за ціною, 

яка нижча і дорівнює UIRD3 (3 міс. 

в гривні), отримали найвищий бал 

(1), інших оцінювали за принципом: 

що вища ставка, то менший 

бал. Завищена прибутковість за 

короткими владами свідчить про 

серйозні проблеми з ліквідністю у 

фінустанови. Ваговий коефіцієнт 0,2. 

яке відбувалося в процесі згортання 

діяльності банку вже тривалий час 

та було поглиблене рішенням Апеля-

ційного суду м. Києва від 5 вересня 

2018 року про блокування активів 

фінансової установи. «Це рішення 

суду фактично позбавило ВТБ Банк 

можливості поповнювати ліквідність 

за рахунок реалізації набутого у про-

цесі стягнення заставного майна та 

активів», – повідомили в НБУ. Най-

імовірніше ВТБ Банк залишить ринок 

так само, як і БМ Банк, – через добро-

вільну ліквідацію. 

А от Сбербанк Росії не полишає 

спроб знайти покупця на україн-

ський Сбербанк. У вересні НБУ 

відмовився погодити державному 

білоруському Паритетбанку набуття 

істотної участі Сбербанку. При-

чина – «недостатність документів та 

інформації для підтвердження відпо-

відності заявника вимогам зако-

нодавства України». Це вже друга 

відмова білорусам у спробі придбати 

Сбербанк – Паритетбанк раніше 

подавав документи на купівлю 

банку в грудні 2017 року, але в 

березні отримав відмову через 

«невідповідність заявника законо-

давству України». 

Поки росіяни намагаються піти, 

український бізнесмен Сергій 

Тігіпко розширює свій банківський 

бізнес. Окрім Таскомбанку та 

Універсал Банку, у Тігіпко є ще ВіЕс 

Банк. 30 жовтня НБУ відкликав 

банківські ліцензії ВіЕс Банку, 

адже відбувається реорганізація 

щляхом приєднання цього банку до 

Таскомбанку. 

А до МТБ Банку йде приєднання КБ 

«Центр» (у нього також НБУ вже від-

кликав ліцензії).

 Нагадаємо, МТБ Банк (екс-Марфін 

Банк) у Cyprus Popular Bank Public 

Co Ltd. у червні 2017 року придбали 

одеські бізнесмени Михайло Партіке-

вич та Ігор Згуров. 

А от Альтбанк (раніше – Неос Банк) 

невдовзі отримає австрійських акці-

онерів. Адже АМКУ вже видав дозвіл 

його акціонерам (трьом громадянам 

України, власникам мережі Moyo) 

заснувати в Австрії ERC Holding 

GmbH. Ця компанія і керуватиме 

в майбутньому усіма активами 

бізнесменів в Україні, зокрема і 

Альтбанком. Хоча, певна річ, банк 

залишиться українським, адже кін-

цеві бенефіціари банку – громадяни 

України.  

Як змінювалася структура української 
банківської системи

* Частка активів групи у загальній сумі активів банків 
рейтингу. За даними рейтингу банків за 9 міс. 2013 року, 
де частка активів учасників рейтингу у загальній сумі 
активів банківської системи дорівнює 85,4% («Деньги» 
від 21.11.2013 № 22).

** Частка активів групи у загальній сумі активів банків рей-
тингу. За даними рейтингу банків за 9 міс. 2018 року, де 
частка активів учасників рейтингу у загальній сумі активів 
банківської системи дорівнює 93,5%.

На 01.10.2013* На 01.10.2018**

Державний 
капіталІноземний 

капітал
Іноземний 

капітал

Державний 
капітал

Український 
капітал

Український 
капітал

Російський 
капітал

Російський 
капітал

12,3%12,3%
10,7%10,7%

12,82%12,82%

19,6%19,6%

51,27%51,27%
58,03%58,03%

16,28%16,28%
18,97%18,97%
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Хіба платити потрібно?
Національний банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжують боротися в судах із колишніми 
акціонерами, недобросовісними позичальниками та навіть вкладниками неплатоспроможних банків. Що 
відбувається? Світлана Слєсарук

омбі повертаються? Банки, 

які вже давно втратили 

ліцензію, намагаються її 

поновити в судах. Націо-

нальний банк України так само, як і 

Фонд гарантування вкладів фізичних 

осіб, продовжує активно відстоювати 

у судах власні інтереси. Адже з часом 

активи збанкрутілих банків лише 

втрачають у своїй вартості. І поки 

Фонд намагається реалізувати активи, 

позичальники у судах оскаржують 

правомірність кредитних договорів 

та виводять ліквідну заставу. Тобто 

роблять все, щоб не виконувати свої 

зобов’язання. Нагадаємо, що отри-

мана вкладниками банків загальна 

сума коштів, які було передано в 

управління Фонду відповідно до 

Закону України «Про систему гаранту-

вання вкладів фізичних осіб», у рам-

ках виплати гарантованого відшкоду-

вання станом на 1 жовтня 2018 року 

становила майже 90 млрд. грн. І єди-

ним джерелом повернення позичених 

на виплати коштів мав би бути продаж 

майна банків-банкрутів. Натомість 

загальна сума реалізованих активів 

Фондом не перевищує 10 млрд. грн.   

У Фонді гарантування вкладів повідо-

мили, що загальна кількість судових 

проваджень, відкритих за позовними 

заявами уповноважених осіб Фонду 

від імені неплатоспроможного банку 

та Фонду, становить 65 969 справ. 

Цікаво, що за останні роки ФГВФО 

подав до правоохоронних органів 

понад п’ять тисяч заяв про скоєння 

злочинів на понад 400 млрд. грн. 

Проте до суду направлено лише 1% 

цих справ, а звинувачувальні вироки 

суди винесли лише за 12 справами 

на суму 430 млн. грн. З 5,3 тисячі 

заяв 427 злочинів на 211 млрд. грн. 

скоїли власники та керівники банків, 

693  злочини на 59 млрд. грн — їхні 

працівники. Клієнти завдали збитків 

банкам на 115 млрд. грн. А звинувачу-

вальний вирок у категорії «власники 

та керівники банків» винесли лише 

один, на суму 211 млн. грн.

Недосконалість Феміди
Такий слабкий результат боротьби з 

власниками банків-зомбі представ-

ники Фонду пояснюють недосконалою 

судовою системою. Цю недосконалість 

у законодавстві часто використову-

ють недобросовісні позичальники 

чи колишні акціонери і таким чином 

виводять свої активи, щоб завадити 

Фонду реалізувати їх через аукціон. У 

Фонді констатують: наявність «абсурд-

них», або «болючих», судових рішень 

зашкалює. Саме вони породжують 

правову невизначеність у питаннях, 

пов’язаних із ефективним захистом 

прав та інтересів вкладників та креди-

торів неплатоспроможних банків.

Як розповів журналісту «Грошей» 

Андрій Оленчик, заступник дирек-

тора-розпорядника  Фонду, яскра-

вим прикладом може бути така 

справа. Ухвала Господарського суду 

міста Києва від 15.10.2015 року у 

справі №  910/26664/15 задоволь-

нила клопотання компанії «Перуста 

Констракшонс ЛТД» та заборонила 

членам виконавчої дирекції Фонду та 

іншим особам виносити на розгляд  

НБУ пропозиції і приймати рішення 

щодо ліквідації ПАТ «КБ «Фінансова 

ініціатива» та/або відкликання його 

банківської ліцензії. «Примітним є те, 

що таку ухвалу було прийнято навіть 

попри наявність прямих законодавчих 

норм у Господарському процесуаль-

ному кодексі України, якими не допус-

кається задоволення такого клопо-

тання», – розповідає Андрій Оленчик. 

Саме тому Фонд подав апеляційну 

скаргу на це судове рішення, продо-

вження розгляду якої призначили на 

07.11.2018 (через небезспірну необ-

хідність повідомлення нерезидента – 

учасника справи про наявність спору). 

Однак перейменування Київського 

апеляційного господарського суду 

на Північний апеляційний господар-

ський суд призвело до зміни колегії і 

перенесення на невизначений строк 

засідання з розгляду цієї апеляційної 

скарги. Як наслідок, вже понад три 

роки (попри чіткі законодавчі обме-

ження щодо строків здійснення тим-

часової адміністрації) Фонд не може 

розпочати ліквідаційну процедуру 

«Фінансової ініціативи» (реалізувати 

активи та задовольнити вимоги кре-

диторів).

Особливе занепокоєння викликає 

велика кількість справ щодо ска-

сування рішень НБУ та Фонду про 

запровадження процедур тимчасо-

вої адміністрації/ліквідації неплато-

спроможних банків. Деякі справи вже 

понад рік (подекуди навіть два роки) 

перебувають на розгляді Верховного 

Суду (раніше – Верховного Суду Укра-

їни та Вищого адміністративного суду 

України). «Кожна з цих справ зачіпає 

інтереси тисяч вкладників та кредито-

рів, які справедливо очікують на отри-

мання компенсацій своїх грошових 

коштів, що опинилися в неплатоспро-

можних банках», – відзначає Андрій 

Оленчик. 

Право на ліквідацію
Яскравим прикладом таких справ є 

судове рішення про неправомірність 

запровадження процедур тимчасо-

вої адміністрації/ліквідації в Укрін-

банку. В результаті усі ліквідні активи 

За рахунок високих 
ставок за кредитами 
Мінфіну Фонду 
гарантування 
з банків-банкрутів 
виводять кошти, 
які насправді належать 
вкладникам 200+
та юрособам

З
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Укрінбанку перейшли до власників, 

що зареєстрували компанію «Укрін-

ком», яка доводить, що є прямим 

правонаступником ПАТ «Укрінбанк» 

та вимагає від позичальників здійсню-

вати платежі на свою користь. Тоді 

як зобов’язання у сумі 3,03 млрд. грн. 

перед вкладниками та кредиторами 

залишилися за Фондом гарантування. 

З них 1,8 млрд. грн. Фонд вже випла-

тив вкладникам у межах гарантованої 

суми 200 тис. грн. 

Принципи роботи Укрінкому з пози-

чальниками Укрінбанку, як вважають 

у Фонді,  мають ознаки фіктивної 

діяльності. На сайті компанії повідо-

мляється, що за окремими кредитами, 

відповідно до договору від 31 березня 

2017 року, право вимоги перейшло  

до ТОВ «ФК «Афінаж». У свою чергу 

компанія «Афінаж» укладає 17 серпня 

2018 року договір про відступлення 

прав вимоги на користь ТОВ «Ефек-

тивне повернення». Як свідчить 

практика, подібні схеми використову-

ються для виведення активів з непла-

тоспроможних банків. «Такі справи 

можуть розглядатись у судах каса-

ційної інстанції роками, наслідком 

чого є втрата Фондом повноцінного 

контролю над активами таких банків 

та неспроможність належним чином 

виконувати покладені на нього чин-

ним законодавством обов’язки ліквіда-

тора», – пояснює Андрій Оленчик. 

Тим часом Національний банк під-

тверджує в судах законність виве-

дення неплатоспроможних банків 

та здійснення належного нагляду за 

ними. У прес-службі НБУ повідомили, 

що протягом 2014–2018 років Націо-

нальний банк виграв 69 судових спо-

рів, у яких позивачі вимагали визнати 

протиправною бездіяльність НБУ 

стосовно 25 банків, визнаних непла-

тоспроможними. Проте 88 справ за 

позовами клієнтів неплатоспромож-

них банків перебувають на розгляді у 

судах різних інстанцій.

Наразі суди ухвалили 8 рішень щодо 

шести банків у цій категорії справ не 

на користь НБУ. В Нацбанку не повідо-

мили, про які саме банки йде мова. 

Зараз Національний банк оскаржує ці 

рішення в апеляційному та касацій-

ному порядку. 

Також в НБУ повідомили, що за період 

з червня до листопада 2018 року суди 

ухвалили три рішення, якими підтвер-

дили правомірність дій Національ-

ного банку. До речі, українські суди 

19 разів підтвердили правоту Нац-

банку в суперечках зі структурами, 

пов’язаними з екс-акціонером Приват-

Банку Ігорем Коломойським, на суму 

близько 1 млрд. грн. 

Судові битви залишили за дужками 

таку проблему, як виведення коштів 

банків-банкрутів за рахунок надвисо-

ких ставок за кредитами, які надавали 

Фонду гарантування. Фонд отриму-

вав позики для розрахунків за вкла-

дами фізичних осіб «до 200 тис. грн.». 

Обслуговуються такі позики за раху-

нок коштів, отриманих від продажу 

майна та активів ліквідованих банків. 

Тож замість повернення коштів вклад-

никам з сумами 200 000+ та юросо-

бам гроші виводять до державного 

бюджету, і мова йде про суми понад 

тіло позики ФГВФО у Мінфіну. 

№ Банк До кого позов та з якого приводу
Суд та розгляд 

справи
Рішення суду

Дата ухвалення 

рішення

1
Дельта 

Банк, справа 
№  914/3217/16

Позов до ТОВ «Яблуневий дар» про 
визнання недійсним одностороннього 

зарахування зустрічних однорідних 
вимог на суму понад 0,5 млн. євро

Велика палата 
Верховного Суду 

України

Вирішено на 
користь Фонду та 

неплатоспроможного 
банку

30.10.2018 

2
Київська 

Русь, справа 
№  826/22323/15

Спір щодо скасування рішень НБУ про 
неплатоспроможність та ліквідацію банку 

Верховний Суд
України

Вирішено на користь 
НБУ

02.11.2018

3
Дельта 

Банк, справа 
№  910/23321/17

Спір між АТ «Дельта Банк» та 
Державною іпотечною установою щодо 
визнання нікчемності договорів застави 
та договорів відступлення права вимоги 
на загальну суму понад 3,8 млрд. грн. 

Верховний Суд 
України

Вирішено на 
користь Фонду та 

неплатоспроможного 
банку

20.09.2018

4
Омега, справа 

№  910/10364/16

Позов ліквідатора банку щодо визнання 
недійсними двох договорів на загальну 

суму 10,1 млн. грн.

Господарський 
суд Києва

Вирішено на 
користь Фонду та 

неплатоспроможного 
банку

04.09.2018

5 Брокбізнесбанк

Касаційна скарга вкладника банку 
щодо вимоги до НБУ про стягнення 
104,7 млн.  грн. як компенсацію за 

майнову шкоду, яку, на думку позивача, 
було завдано йому «неправомірною 

бездіяльністю» Нацбанку

Верховний Суд
України

Відхилив вимоги 
вкладника

05.09.2018

6 Платинум Банк

Вимоги вкладників банку до 
Національного банку України про 

визнання протиправною бездіяльність 
щодо невжиття належних заходів із 

забезпечення захисту законних інтересів 
вкладників та кредиторів цього банку

Окружний 
адміністративний 

суд Києва

Відмовив у задоволенні 
позовних вимог 

вкладників
17.10.2018

Найбільш резонансні судові спори за вересень-жовтень 2018 року
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Кадри осені-2018
Цієї осені найбільш важливі кадрові призначення відбулися в українських 
офісах Європейского банку реконструції та розвитку та компанії 
Masterсard. Приватні банки також восени робили кадрові ротації. 
Світлана Слєсарук 

омпанія Masterсard ого-

лосила про призначення 

Інги Андреєвої на посаду 

генерального директора 

представництва Masterсard Europe 

в Україні з 26 вересня 2018 року. Як 

зазначили в компанії, Віра Плато-

нова, яка обіймала посаду генераль-

ного директора представництва з 

2013  року, вирішила продовжити 

свою кар’єру за межами Mastercard. 

Інга Андреєва має більш ніж 16-річний 

досвід роботи в галузі. Вона приєд-

налася до Masterсard  2013 року на 

позиції старшого менеджера по роботі 

з клієнтами, а з листопада 2014 року 

обіймала посаду директора по роботі 

з клієнтами Mastercard в Україні та 

Молдові.

Главою представництва Європей-

ського банку реконструкції і роз-

витку (ЄБРР) в Україні з 16 жовтня 

став Маттео Патроне, який був до 

цього часу директором по Румунії та 

Болгарії. Тепер як керуючий дирек-

тора Патроне відповідатиме за таку 

групу країн: Вірменія, Азербайджан, 

Білорусь, Грузія, Молдова, Україна. 

Патроне змінить на цій посаді Фран-

сіса Маліжа, який з 2014 року був 

керуючим директором ЄБРР в регіоні 

та нещодавно став керуючим дирек-

тором у секторі фінансових установ 

у штаб-квартирі ЄБРР у Лондоні. 

«Потреби в наших послугах зна-

чні, і ми маємо, що запропонувати. 

Нашим завданням буде продовження 

роботи з підвищення конкуренто-

спроможності місцевих економік у 

міру їх подальшої євроінтеграції», – 

так прокоментував своє призначення 

Патроне. 

Зміни відбулись і в приватних бан-

ках. Головою правління банку «Укра-

їнський капітал» з 3 вересня став 

Іван Корякін. Він у  2014–2017 роки 

обіймав посаду заступника фінансо-

вого директора агропромислового 

холдингу «Астарта-Київ», а з 2006 до 

2008 року був головою правління СЕБ 

Банку. Раніше у березні наглядова 

рада банку «Український капітал» 

вирішила звільнити з посади голови 

правління фінустанови Олександра 

Тихомирова, оскільки НБУ наклав на 

банк штраф за виявлені ознаки ризи-

кової діяльності в сфері фінансового 

моніторингу, а також ухвалив рішення 

про невідповідність глави правління 

вимогам законодавства.

Наглядова рада Сбербанку з 25 жовтня 

призначила безстроково Андрія Білого 

членом правління, який відповідає за 

проведення фінансового моніторингу. 

Андрій Білий має більш ніж 25-річний 

досвід роботи в банківській системі, 

з них 21 рік – на керівних посадах. У 

Сбербанку працює з 2013 року. Був 

начальником управління валютного 

контролю центру супроводу клієнт-

ських операцій. З червня 2018 року 

працював заступником начальника 

відділу аналізу та контролю валют-

них операцій управління комплаєнс і 

фінансового моніторингу. 

А ось екс-глава Національного банку 

України Валерія Гонтарєва, яка пере-

їхала до Лондона, з 1 жовтня  стала 

співробітником Інституту міжнарод-

них відносин Лондонської школи 

економіки.Тепер вона консультує 

центробанки з питань монетарної та 

валютної політики. За словами екс-

очільниці НБУ, на цей час вона працює 

з владою Тунісу, який переживає еко-

номічну кризу. 

К

Банк/компанія Кого призначили Посада Коли Попереді посади

Mastercard Інга Андреєва
Генеральний директор 

представництва Masterсard 
Europe в Україні

26.09.2018
Директор по роботі з клієнтами Mastercard 

в Україні та Молдові

ЄБРР
Маттео 
Патроне

Глава представництва ЄБРР 
в Україні

16.10.2018
Директор представництва ЄБРР по Румунії 

та Болгарії

Банк «Український 
капітал»

Іван Корякін Голова правління банку 03.09.2018

2014–2017 – заступник фінансового 
директора агропромислового холдингу 

«Астарта-Київ»
2006–2008 – голова правління СЕБ Банку

Сбербанк Андрій Білий
Член правління банку, який 
відповідає за фінансовий 

моніторинг
25.10.2018

З 2013 р. – Сбербанк, начальник управління 
валютного контролю. З червня 2018 р. – 
заступник начальника відділу аналізу та 
контролю валютних операцій управління 

комплаєнс і фінансового моніторингу

Інститут міжнародних 
відносин Лондонської 

школи економіки

Валерія 
Гонтарєва

Консультант 01.10.2018

2007–2014 – голова ради директорів групи 
компаній «Інвестиційний Капітал Україна» 

(ICU)
З червня 2014 р. до березня 2018 р. – 
голова Національного банку України

Кадрові призначення осені-2018
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Банкрут за 
новим кодексом
Новий кодекс про процедури банкрутства запроваджує для юридичних осіб якісніші правила виведення 
боржників зі стану неплатоспроможності та впроваджує нову процедуру продажу майна боржника. Проте 
ефективність нових норм залежатиме від підзаконних актів та судової практики. Зокрема, від майбутніх рішень 
та узагальнень Верховного Суду. Світлана Слєсарук



роцедуру банкрутства вико-

ристовують досить часто 

і юридичні особи, і фізо-

соби-підприємці, якщо вони 

не мають можливості розрахуватися 

за борги з кредиторами. Але наявне 

правове регулювання процедури бан-

крутства за чинним Законом України 

«Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкру-

том», на думку правників, має низку 

недоліків. Чинний закон давав змогу 

боржникам ухилятися від виконання 

своїх зобов’язань перед кредиторами, 

ефективність процедури низька, і вона 

тривала. 

У цифрах це має досить тривожний 

вигляд: за оцінкою експертів Наці-

ональної інвестиційної ради, нині в 

Україні процедура банкрутства три-

ває, у середньому, 2,9 року, тоді як в 

інших країнах Східної Європи – 

2,3 року. А середня вартість процедури 

банкрутства в Україні – до 40% вар-

тості бізнесу, а в сусідніх країнах – 

до 13%. Також процедура продажу 

майна боржника не завжди дає змогу 

продати його за найвищою ціною та 

не забезпечує захист права власності 

нового власника цього майна. До речі, 

ці негативні чинники тісно щільно 

пов’язані: відсутність захисту прав 

нового власника збільшує ризики, що 

впливає на ціну попиту на таке майно 

та інші активи.

Банкрутство по-новому
Недоліки колишнього законодав-

ства щодо банкрутства юридичних 

осіб має виправити новий Кодекс 

про процедури банкрутства, який у 

другому читанні ухвалив парламент 

18 жовтня 2018 року. Президент 

Петро Порошенко пообіцяв підписати 

кодекс після його вивчення. Документ 

набере чинності через шість місяців 

з моменту його офіційного опубліку-

вання (у разі його підписання прези-

дентом), тобто орієнтовно у середині 

травня-2019.  

На думку юристів, кодекс увібрав у 

себе значну кількість прогресивних 

ідей, які впроваджено в європейських 

державах. Кодекс має підвищити 

ефективність процедури банкрутства, 

рівень захищеності прав кредито-

рів, удосконалити процедуру про-

дажу майна боржника на аукціоні, 

підвищити рівень виконання судо-

вих рішень. «Кодекс спрямовано на 

посилення захисту прав сторін про-

цесу банкрутства, підвищує рівень 

відкритості та впроваджує запобіж-

ники проти зловживань», – розмірко-

вує Олександр Ткачук, партнер ЮК 

«Алєксєєв, Боярчуков та партнери». 

«Завдяки прийняттю кодексу ми під-

німемося на 10 позицій у рейтингу 

Doing Business», – переконаний глава 

комітету з питань економічної полі-

тики Андрій Іванчук, який представ-

ляв документ у парламенті.

Слід зазначити, що процедура при-

йняття кодексу була терниста. Зага-

лом законопроект до другого читання 

отримав понад 1,3 тис. поправок, із 

яких близько 40% парламент відхи-

лив. Під час доопрацювання кодексу 

змінилась і його структура. З тіла 

законопроекту випали цілі норми, 

наприклад мирова угода, і всі правки, 

пов’язані з мировою угодою, втратили 

свою актуальність. Глава комітету роз-

повів, що було відхилено блок попра-

вок про введення системи автомати-

зованого арешту рахунків, оскільки 

вона раніше не отримала підтримки в 

парламенті. 

Безпосередньо напередодні голосу-

вання Іванчук повідомив, що Головне 

юридичне управління Верховної Ради 

підготувало свої зауваження до доку-

мента, які комітет оперативно враху-

вав ввечері 17 жовтня. У зв’язку з цим 

він зачитав з голосу ще п’ять сторінок 

правок, із якими кодекс і ухвалили 

парламентарі. Саме тому у статті ми 

аналізуємо текст до другого читання, 

а не кінцевий варіант закону (іншого 

способу вивчити зараз норми закону, 

окрім того, що є наразі у відкритому 

доступі, немає). 

Удосконалити та спростити
Загалом процедура банкрутства 

юридичних осіб не зазнала карди-

нальних змін. Серед новел юристи 

відзначають такі норми: виклю-

чення інституту мирової угоди та 

банкрутства в порядку самоліквіда-

ції, запровадження системи елек-

тронних торгів із продажу майна в 

процедурі банкрутства, спрощення 

процедури банкрутства з точки зору 

її ініціювання, зменшення кількості 

рішень, що підлягають оскарженню 

в процедурі банкрутства. Це має 

істотно скоротити строки розгляду 

справи. Вадим Кізленко, адвокат ЮФ 

«Ілляшев та Партнери» також виділяє 

такі позитивні зміни, як погодження 

з комітетом кредиторів умов про-

дажу майна та здійснення процедури 

банкрутства винятково за участю 

арбітражного керуючого (без мож-

ливості призначення ліквідатором 

колишнього керівника боржника), а 

ще звітування арбітражного керую-

чого перед комітетом кредиторів.

Важливим є те, що кодекс нарешті 

встановлює гарантії виплати винаго-

роди арбітражному керуючому. Так, 

документ визначає джерела, порядок 

виплати, розмір такої винагороди, 

передбачається також додаткова 

винагорода за повернення неза-

конно виведених активів боржника 

та винагорода за задоволення вимог 

кредиторів. «Такі положення, споді-

ваюся, зроблять центральну фігуру 

конкурсного процесу справді неза-

лежною і мотивованою. А це, в свою 

чергу, зробить ефективною саму 

процедуру банкрутства», – коментує 

Олена Волянська, радник юридичної 

групи LCF.

Новий кодекс значно спрощує проце-

дуру порушення справи про банкрут-

ство. «Кодекс скасовує вимоги щодо 

безспірності вимог кредитора. Раніше 

безспірність вимог підтверджувало  

судове рішення про стягнення суми 

не менше 300 мінімальних зарплат, 

яке не виконане боржником у при-

мусовому порядку протягом трьох 

місяців», – коментує пані Волянська. 

Однак не слід думати, що порушити 

справу про банкрутство тепер може 

будь-хто. До звернення із відповідною 

заявою ініціатор процедури (креди-

тор або боржник) мають авансувати 

на депозитний рахунок суду або 

нотаріуса суму, яка покриє витрати 

на виплату винагороди арбітражного 

керуючого (щонайменше три міні-

мальні заробітні плати за один місяць) 

строком на три місяці. Тобто депозит 

у сумі не менш як 33,5 тис. грн. 

Очікується, 
що норми Кодексу 
про банкрутства 
наберуть чинності 
з середини травня 
2019 року. 
Та готуватись 
потрібно вже зараз
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«Окрім того, суд відмовить у пору-

шенні справи, якщо у підготовчому 

засіданні встановить між боржником 

та ініціюючим кредитором спір про 

право, який належить вирішувати у 

позовному проваджені», – поясняює 

Олена Волянська.

Найважливіші зміни закон запрова-

джує у сфері реалізації майна банкрута 

у ліквідаційній процедурі. Оскільки 

продаж активів банкрута за найвищою 

ціною та максимальне задоволення 

кредиторських вимог є одним із голо-

вних завдань конкурсного процесу. У 

минуле ідуть літігатори з молотком, 

майно банкрута можна буде реалі-

зувати винятково через процедуру 

електронних торгів. «Законодавство 

передбачає гарантії прозорості і без-

сторонності цієї процедури, яку буде 

реалізовано через дворівневу електро-

нну торгову систему. Роботу системи 

забезпечуватиме державний орган із 

питань банкрутства, і складатиметься 

вона з центральної бази даних та 

авторизованих торгових майданчи-

ків. Така побудова системи відповідає 

найбільш прогресивному світовому 

досвіду продажу майна на аукціоні», – 

коментують у юридичній групі LCF.

Значних змін також зазнала про-

цедура досудової санації боржника. 

Закон вдосконалює механізми пого-

дження кредиторами плану досудо-

вої санації, встановлює запобіжники 

щодо впливу на процедуру зацікавле-

них осіб боржника, деталізує роль Гос-

подарського суду під час затвердження 

плану санації. Правники сподіваються, 

що цей інститут стане реальним спо-

собом для відновлення платоспромож-

ності боржника поза судовою проце-

дурою. 

Серед позитивних змін також збіль-

шення до трьох років строку, упро-

довж якого можливо спростувати 

сумнівні правочини боржника, що 

погіршили його майновий стан та 

були вчинені у період, що передував 

справі про банкрутство. 

Що стосується процедури банкрутства 

фізичної особи-підприємця, то вона 

є аналогічною до процедури бан-

крутства фізичної особи. Головною 

відмінністю є те, що провадження про 

банкрутство може ініціювати лише 

сам боржник (детально див. «Гроші» 

від 08.11.2018 №21, стор. 38).

Спірні наслідки
Загалом застосування нового кодексу 

має дещо дисциплінувати бізнес та 

його власників. Юристи сподіва-

ються, що зловживань буде менше, і 

справи про банкрутство суди розгля-

датимуть швидше. «Від прийняття 

кодексу ми маємо очікувати покра-

щення рівня кредитування, однак 

казати про це передчасно. Означені 

зміни процедур банкрутства навряд 

чи зможуть бути прямим чинником 

стимулювання системи кредиту-

вання, яке напряму залежить від 

інших, економічних, чинників», – 

вважає Олександр Ткачук. Згоден 
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ПРОЦЕДУРА БАНКРУТСТВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПІСЛЯ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА

Заява
про відкриття 
провадження 
у справі про 
банкрутство

Відзив 
боржника

Відкриття 
провадження
у справі про 
банкрутство

Забезпечення
вимог 
кредиторів

Подається боржником або 
кредитором у письмовій 
формі. Заява кредитора 
повинна містити відомості про 
розмір вимог до боржника із 
зазначенням окремо розміру 
неустойки (штрафу, пені) 

Господарський суд за клопотанням 
розпорядника майна, кредиторів або 
з власної ініціативи може заборонити 
боржнику вчиняти без згоди 
арбітражного керуючого правочини, а 
також зобов’язати його передати цінні 
папери, майно на зберігання третім 
особам. Про це суд виносить ухвалу

Боржник має право направити 
до господарського суду 
відзив на заяву про відкриття 
провадження у справі про 
банкрутство. До відзиву він має 
додати докази та аргументи 
заперечення щодо вимог 
заявника

Перевірка обґрунтованості 
вимог заявника, а також 
з’ясування наявності підстав 
для відкриття провадження 
у справі про банкрутство 
здійснюються господарським 
судом у підготовчому засіданні

Мораторій
на задоволення 
вимог 
кредиторів

Мораторій на задоволення вимог 
кредиторів вступає в дію одночасно 
з відкриттям провадження у справі 
про банкрутство. Забороняється 
стягнення майнових вимог, не 
нараховується неустойка (штраф, 
пеня), не застосовуються інші 
фінансові санкції тощо



із ним і Євген Міщенко, начальник 

сектора з врегулювання корпора-

тивних кредитів ОТП Банку. «Новий 

кодекс переважно захищає інтереси 

кредиторів. Проте введення його 

запровадження не вплине значним 

чином на процедуру кредитування у 

зв’язку з тим, що порібно побачити 

на практиці дію нових норм, а також 

врахувати всі недоліки кодексу, які 

можуть використати шахраї», – каже 

пан Міщенко.

Після набуття чинності кодексом 

судова практика буде дуже неодно-

рідна, оскільки, на думку юристів, 

закон про відновлення платоспромож-

ності містить багато неузгодженос-

тей із положеннями Господарського 

процесуального кодексу України, а 

також багато оціночних понять. Це 

дає можливості окремому судді при-

ймати рішення на свій особистий роз-

суд, що призведе до винесення цілком 

різних судових рішень за аналогічних 

ситуацій. Також новий кодекс, на від-

міну від чинного закону, не передба-

чив спрощеної процедури банкрутства 

в процесі «самоліквідації» юридичної 

особи, що матиме негативні наслідки. 

Досить спірним є і питання мінімаль-

ного розміру суми боргу для юридич-

них осіб, який є підставою для початку 

процедури банкрутства. «Така ситуа-

ція може створити умови для певних 

зловживань, і з боку кредиторів, і з 

боку боржника», – прогнозує Олек-

сандр Ткачук. 

«У новому кодексі є ряд нюансів, 

які вимагають врегулювання підза-

конними актами. Зокрема, аспекти 

здійснення електронних аукціонів з 

продажу майна підприємств-банкру-

тів, здійснення досудової процедури 

санації, процедур реалізації іпотеч-

ного майна тощо», – зазначає Валерій 

Присяжний, адвокат, старший парт-

нер АО «SupremaLex».

До суперечливих моментів кодексу 

адвокат ЮФ «Ілляшев та Партнери» 

Вадим Кізленко зараховує  питання 

чинності загальних зборів (перших, 

повторних та наступних). Так, згідно 

з положенями кодексу, наступні збори 

вважаються повноважними у разі при-

сутності на них кредиторів, що мають 

понад чверть голосів. «Ця норма дає 

можливість кредиторам, яким нале-

жить три чверті голосів, блокувати 

проведення загальних зборів, а отже і 

подальший рух у справі про банкрут-

ство. Встановивши граничні строки 

процедур банкрутства, законодавець 

не встановив наслідки виходу за їх 

межі», – наголошує пан Кізленко. 

Врегулювати вказані недоліки мож-

ливо шляхом внесення змін до кодексу 

або через формування усталеної судо-

вої практики у відповідних спірних 

питаннях. Адвокати та юристи очіку-

ють, що Верховний Суд у найближчий 

рік після новим законом чинності роз-

гляне та винесе не одне рішення, що в 

майбутньому посприяє становленню 

зрозумілої судової практики у питан-

нях банкрутства юридичних осіб. 
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Санація 
боржника

Господарський суд затверджує схвалений 
план санації боржника. Санація — система 
заходів з метою запобігання визнанню 
боржника банкрутом та його ліквідації, 
спрямована на оздоровлення фінансово-
господарського становища боржника

Продаж 
майна

Після проведення інвентаризації
та отримання згоди на продаж майна 
ліквідатор здійснює продаж майна 
банкрута на аукціоні. Початковою 
вартістю продажу майна банкрута
є його вартість, визначена у звіті про 
оцінку майна або акті оцінки майна. 
Продаж майна відбувається
в електронній торговій системі

Визнання 
недійсними 
правочинів 
боржника

Правочини боржника, які були вчинені 
ним після відкриття провадження 
у справі про банкрутство або 
протягом трьох років, що передували 
відкриттю провадження у справі 
про банкрутство, суд може визнати 
недійсними у межах провадження у 
справі про банкрутство за заявою 
арбітражного керуючого або 
кредитора

Ліквідація

Суд приймає постанову про визнання 
боржника банкрутом, відкриває 
ліквідаційну процедуру та призначає 
ліквідацію. Ліквідатор зобов’язаний 
здійснити ліквідацію боржника 
упродовж наступних 12 місяців

Закриття
провадження

Випадки, коли суд 
закриває провадження:

1) якщо боржник – 
юридична особа 
не внесена до Єдиного 
державного реєстру 
юридичних осіб;

2) якщо юрособа-
боржник припинила 
діяльність (про що
є відповідний запис 
в держреєстрі);

3) у провадженні 
господарського суду
є справа про банкрутство 
того ж боржника;

4) боржник припинив 
платоспроможність 
та погасив борги



Гра на 
мільйони
Як українська компанія Ugears змогла організувати експорт своїх 
3D-пазлів в 40 країн і почала продавати їх в Діснейленді. 
Павло Харламов

В
ласники компанії Ugears, 

яка займається створен-

ням дерев’яних 3D-пазлів, з 

самого початку планували 

виводити свою продукцію на експорт. 

«Я розумів, що бізнес потрібно масш-

табувати і масштабувати його саме за 

межами України», – говорить співвлас-

ник Ugears Геннадій Шестак.

Але для того, щоб вийти на нові 

ринки, потрібно було підготувати 

продукт для продажу в інших країнах. 

«По-перше, гарантувати стабільно 

високу якість. По-друге, адаптувати 

його під вимоги європейського зако-

нодавства. Тому ми в першу чергу 

націлилися на ринок ЄС», – пояснює 

Геннадій Шестак.

Сертифікуватись!
Компанія вирішила отримати євро-

пейський сертифікат CE. Маркування 

СЕ, нанесене на продукцію, підтвер-

джує, що товар відповідає вимогам 

європейського законодавства і для 

нього відкритий доступ на ринок 

Європейської асоціації вільної торгівлі 

та ЄС.

«Це був 2015 рік. Ми знайшли в Києві 

кілька фірм, які пропонували видати 

такий сертифікат. Я навіть спробував 

співпрацювати з парою з них. Але всі 

вони виявилися шахраями, які ще й 

вимагали за свої послуги під 20 тис. 

євро», – згадує Шестак.

У результаті співвласник Ugears купив 

квиток на літак до Латвії, зібрав валізу 

зразків і вирушив до державного цен-

тру сертифікації Риги. «Його співро-

бітники поставилися до мого візиту 

привітно, приділили мені цілий день 

і допомогли адаптувати наш продукт 

під європейський ринок. Врахували 

навіть ті вимоги, про які ми не здо-

гадувалися», – говорить Геннадій 

Шестак.

Причому як з’ясувалося, марку-

вання СЕ для пазлів виявилось 

необов’язковим. Однак знадобився 

протокол випробувань, який підтвер-

джує якість товару, його нетоксич-

ність.

«Взагалі, поїздка в Ригу нам дуже 

допомогла. У подальшому, коли під час 

перемовин деякі партнери починали 

брати під сумнів якість продукції, ми 

надавали їм протокол випробувань. 

Це одразу заспокоювало людей і у них 

більше не виникало підозри», – розпо-

відає співвласник Ugears.
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Перший крок
Дебютом пазлів Ugears за межами 

України став вихід компанії на крауд-

фандінговий майданчик Kickstarter. 

«Нас надихнув проект українських 

хлопців, які зробили дерев’яний 

кулемет, що стріляє канцелярськими 

гумками. Вони зібрали на Kickstarter 

140 тис. дол. І я подумав: «А чим ми 

гірші?», – згадує Геннадій Шестак.

Наприкінці 2015 року Ugears анонсу-

вали свою першу кампанію, яка при-

несла підприємцям 400 тис. дол. «Крім 

того, ми отримали покупців з 68 країн 

світу, і уклали перші контракти. Це 

були Гонконг, Польща, Німеччина, Гол-

ландія, США, Чехія. На даний момент 

у нас налагоджена дистрибуція у 40-ка 

країнах», – говорить Шестак.

Експорт дав серйозний поштовх бізнесу 

Ugears. У 2016 році обіг у порівнянні з 

2015 роком збільшився в 11 разів. 

У 2017 році зростання склало 1,7 рази. 

У 2018 році власники компанії роз-

раховують, що виручка збільшиться 

в 1,5 рази. Портфель моделей за цей 

період теж значно зріс – у 3 рази.

Підкорити світ
Геннадій Шестак зізнається, що роз-

виток дистрибуції за кордоном – про-

цес повільний і непростий. Це у першу 

чергу пов’язано з тим, що до україн-

ського продукту в світі висока недовіра. 

За словами підприємця, на Україну 

повісили ярлик негативу, стереотип, що 

наша країна може продавати хіба що 

металопрокат і сільгосппродукцію. А ось 

товари масового попиту українського 

виробництва покупці в інших країнах 

сприймають з великою недовірою.

«Був цікавий випадок з Японією. Ми 

налагодили продажі в Китаї, Південній 

Кореї, а з японцями ніяк домовитися 

не могли. Але я дуже хотів туди потра-

пити. І одного разу прийшов лист від 

дистриб’ютора з Японії, який попро-

сив вислати йому прайс. Коли він його 

отримав, то заявив, що для україн-

ського продукту ціна зависока. Якби 

товар був зроблений у Німеччині або 

Італії – питань немає. Але для України 

занадто дорого», – розповідає Шестак.

Минуло декілька тижнів і компанія 

отримала від японця ще один лист 

з вибаченнями. Він все-таки купив 

кілька головоломок, зібрав і був здиво-

ваний високою якістю. Проте, контр-

акт з Ugears укладати відмовився, тому 

що ціна його все одно не влаштувала.

Правила бізнесу 
від Ugears

•  Завжди шукай нові ринки збуту

•  Конкуруй якістю, а не ціною

•  Вивчай культурні та ментальні 

особливості своїх партнерів

•  Використовуй e-commerce для пошуку 

клієнтів за межами України

«Японію ми «продавили». Знайшли 

там дилера. Хоча продажі йшли досить 

мляво. Але восени 2018 року на 

виставці Toys&Hobby в Токіо наша про-

дукція отримала Гран-прі як кращий 

імпортний товар. І тільки після неї 

стався справжній вибух. За декілька 

днів до нашого дилера надійшло десь 

100 пропозицій про співпрацю від міс-

цевих рітейлерів», – говорить Геннадій 

Шестак.

Підприємець пояснює, що в експорті 

важливе не тільки знання ринку, але 

ще й ментальність. Саме тому україн-

цям простіше домовлятися зі Східною 

та Західною Європою, зі США та Кана-

дою. Азія, як Південно-Східна, так і 

Середній Схід, сильно відрізняються від 

України у підходах до ведення бізнесу. 

«Досить швидко почали зростати про-

дажі в Чехії та Іспанії. А ось у США і 

Великобританії, навпаки. В Англії, 

до речі, нам велику послугу надала 

мережа магазинів John Lewis&Partners. 

Вона як флагман. І коли Ugears 

з’явилася там, до нас вже самі потягну-

лися інші продавці. Тож коли про тебе 

знають, це добре допомагає дистрибу-

ції», – міркує Геннадій Шестак.

Отримала Ugears пропозицію і від 

Auchan в Західній Європі. Але компанія 

поки що відмовилася від контракту, 

тому що фізично не змогла б постачати 

в цю мережу необхідний обсяг товару.

Ще один інструмент пошуку партнерів 

за кордоном – виставки. «Хто б що не 

говорив, але виставки працюють. Наші 

партнери в одній з країн Середнього 

Сходу спостерігали за нами три роки. 

І тільки минулої весни на виставці в 

Дубаї ми підписали з ними контракт», – 

наводить приклад Шестак.

Від Amazon до eBay
Великий внесок у розвиток продажів 

і дистрибуцію за межі України дає 

e-commerce. Пазли Ugears продаються 

в європейському Amazon, на eBay, в 

Touch of Modern. «На жаль, далеко не 

всі маркетплейси і аукціони дають 

можливість українським продавцям 

торгувати напряму. У цьому випадку 

доводиться шукати дилерів, з якими 

ми потім ділимо прибуток», – гово-

рить Шестак.

У цілому, інтернет-продажі дають 

непогану виручку. За 2017 рік частка 

онлайна досягла 20-25%. І продовжує 

зростати. «Я розраховую, що ця цифра 

в результаті складе 50%. Це цілком 

реально», – упевнений підприємець.

В Європі Amazon зацікавився про-

дукцією Ugears настільки, що з ним 

компанія працює без посередників. 

«Тобто, продаємо йому, після чого 

вже сам Amazon реалізує нашу про-

дукцію кінцевим покупцям. Плану-

ємо, що у 2019 році на аналогічних 

умовах почнемо співпрацювати з 

Amazon і в США», – розповідає Генна-

дій Шестак.

Важливим періодом для компанії 

стала осінь 2018 року. У листопаді 

стартували продажі пазлів у Дісней-

ленді. Переговори з Disney велися ще з 

весни 2017 року. Корпорація провела 

ретельний аудит компанії за 400-ма 

пунктами. У підсумку, Ugears ство-

рили кілька моделей ексклюзивно для 

Disney.

Для себе та для друзів
«Ми вирішили спробувати себе в 

настільних іграх. Зараз у нас про-

ходить нова кампанія на Kickstarter. 

І хоча на цьому ринку нас поки що 

ніхто не знає, за перші два тижні кра-

удфандінгу ми зібрали 140 тис. дол. 

(станом на 13 листопада 149 тис. дол. 

– прим. ред.)», – говорить Шестак.

Ugears покладає на сегмент настіль-

них ігор великі надії, і бачить в ньому 

величезний ринок збуту. «На ці роз-

ваги люди хочуть і готові витрачати 

гроші, вони дуже часто купують гру 

для себе і ще одну в подарунок. Тому в 

нас є шанс зачепити величезну аудито-

рію потенційних клієнтів, які знають, 

що купити не тільки собі, але й близь-

кій людині», – пояснює співвласник 

Ugears.

Крім того, в 2019 році компанія має 

намір створити підрозділ, який буде 

консультувати підприємців з питань 

експорту. «Ми готові надавати таку 

допомогу безкоштовно, але тільки тим 

проектам, які нам сподобаються», – 

ділиться планами Геннадій Шестак. 
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ростання відсоткових 

ставок відбувається не 

лише через подорожчання 

ресурсів (збільшення облі-

кової ставки НБУ до 18%), але й тому, 

що у третьому кварталі було змен-

шено портфелі депозитів у гривні у 

багатьох банках (див. стор. 22). А 

оскільки гривня є головною валю-

тою для кредитування, банки нама-

гаються залучити більше ресурсів у 

нацвалюті. 

За даними НБУ, у третьому квар-

талі загальний обсяг коштів фізич-

них осіб збільшився на 3,7% – до 

509,8  млрд.  грн., але саме кошти у 

гривні зменшилися в банках на 1,9% 

(5,11 млрд. грн.) – до 258,2 млрд. 

грн. Хоча портфель коштів фізосіб 

у іноземній валюті протягом тре-

тього кварталу банки збільшили на 

Зростання ставок за депозитами у гривні розпочалося у вересні, але й у листопаді банки продовжують 
збільшувати ставки. Стелла Кириченко 

ТОП-10 найприбутковіших 
вкладів у гривні 
на три місяці у великих 
і найбільших банках 

ТОП-10 найприбутковіших 
вкладів у гривні на 6 місяців 
у великих і найбільших 
банках 

ТОП-10 найприбутковіших 
вкладів у гривні 
на 12 місяців у великих
і найбільших банках 

№ 

п/п
Назва банку Ставка

Рейтинг 
надій-
ності

1
ПУМБ 

pumb.ua
15,00% 12

2
Південний 

bank.com.ua
14,75% 13

3
Альфа-Банк 
alfabank.ua

14,75% 14

4
Таскомбанк  

tascombank.com.ua
14,50% 11

5
Укрексімбанк 

eximb.com
14,40% 5

6
Кредобанк 

kredobank.com.ua
14,00% 6

7
Укргазбанк 

ukrgasbank.com
13,95% 9

8
ПриватБанк
privatbank.ua

13,75% 8

9
Ощадбанк 

oschadbank.ua
13,25% 1

10
Креді Агріколь 
credit-agricole.ua

12,50% 7

№ 

п/п
Назва банку Ставка

Рейтинг 
надій-
ності

1
Таскомбанк 

tascombank.com.ua
15,50% 11

2
ПУМБ 

pumb.ua
15,50% 12

3
Альфа-Банк 
alfabank.ua

15,50% 14

4
Південний

bank.com.ua
15,25% 13

5
Укргазбанк 

ukrgasbank.com
15,20% 9

6
Укрексімбанк 

eximb.com
14,60% 5

7
Кредобанк 

kredobank.com.ua
14,50% 6

8
ПриватБанк 
privatbank.ua

14,50% 8

9
Ощадбанк 

oschadbank.ua
13,50% 1

10
Креді Агріколь 
credit-agricole.ua

13,00% 7

№ 

п/п
Назва банку Ставка

Рейтинг 
надій-
ності

1
ПроКредит Банк 

procreditbank.com.ua
17,50% 10

2
ПУМБ 

pumb.ua
16,20% 12

3
Альфа-Банк
alfabank.ua

16,00% 14

4
Таскомбанк  

tascombank.com.ua
15,75% 11

5
Південний 

bank.com.ua
15,50% 13

6
Укрексімбанк 

eximb.com
15,40% 5

7
Укргазбанк 

ukrgasbank.com
15,20% 9

8
Кредобанк 

kredobank.com.ua
15,00% 6

9
Ощадбанк 

oschadbank.ua
14,00% 1

10
ПриватБанк 
privatbank.ua

13,00% 8

У гривні досі зростають 

З
2,3% – до 8,89 млрд. дол. Втім банкам 

потрібна гривня, щоб кредитувати. 

Тож ставки  за депозитами у нацва-

люті, найімовірніше, зростатимуть у 

листопаді-грудні.

Індексні зміни
Український індекс за депозитами 

фізичних осіб UIRD у гривні підріс за 

всіма термінами за місяць, з 16  жов-

тня до 16 листопада. Індекс за вкла-

дами на три місяці зріс на 0,06 в.  п.  – 

до 14,39% річних, за депозитами 

на півроку – на 0,09 в. п., до 15,15% 

річних. UIRD за вкладами в гривні 

на дев’ять місяців збільшився на 

0,44  в.  п. – до 15,4% річних, а за річними 

депозитами – на 0,05 в. п., до 15,5%. 

Основне підвищення банки реалізу-

вали у вересні-жовтні, тож у листо-

паді лише деякі підтягували ставки.  

Як і раніше, найнижчі відсотки про-

понує УкрСиббанк, де ставка за річ-

ним вкладом – 5,5% річних. У Райф-

файзен Банку Аваль ставки трохи 

підросли – до 8,65–10,25% річних. 

Ще минулого місяця підвищив ставки 

Креді Агріколь Банк – на 2 в. п., до 

12–13% річних. У ПроКредит Банку 

наразі найвигідніша ставка за вкла-

дом на один рік серед усіх банків-іно-

земців – 17,5% річних. Щоправда, 

сума депозиту для отримання такого 

доходу має становити 100 тис. грн.

Тягнуться вгору
У листопаді-2018 у великих та серед-

ніх банках відсоткові ставки за 

депозитами в гривні перебувають 

у межах 12–15,5% за вкладами на 

три місяці та 14–16,5% – за депози-

тами на шість місяців та на один рік. 
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ТОП-10 найприбутковіших 
вкладів у гривні 
на три місяці в середніх 
і невеликих банках  

ТОП-10 найприбутковіших 
вкладів у гривні на 6 місяців 
у середніх і невеликих 
банках 

ТОП-10 найприбутковіших 
вкладів у гривні 
на 12 місяців у середніх 
і невеликих банках 

№ 

п/п
Назва банку Ставка

Рейтинг 
надій-
ності

1
Універсал Банк 

universalbank.com.ua
15,50% 6

2
Банк інвестицій 
та заощаджень 
bisbank.com.ua

15,20% 10

3
Ідея Банк 

ideabank.ua
15,00% 1

4
Мегабанк 

megabank.ua
15,00% 5

5
Акцент-Банк 
a-bank.com.ua

15,00% 11

6
Форвард 

forward-bank.com
14,50% 13

7
Індустріалбанк 
industrialbank.ua

13,50% 9

8
Кредит Дніпро 

creditdnepr.com.ua
11,00% 7

9
Восток 

bankvostok.com.ua
10,50% 12

10
Глобус 

globusbank.com.ua
10,00% 4

№ 

п/п
Назва банку Ставка

Рейтинг 
надій-
ності

1
Ідея Банк 

ideabank.ua
16,25% 1

2
Форвард 

forward-bank.com
15,80% 13

3
Універсал Банк 

universalbank.com.ua
15,75% 6

4
Банк інвестицій 
та заощаджень 
bisbank.com.ua

15,70% 10

5
Мегабанк 

megabank.ua
15,50% 5

6
Акцент-Банк 
a-bank.com.ua

15,30% 11

7
Глобус 

globusbank.com.ua
15,00% 4

8
Кредит Дніпро 

creditdnepr.com.ua
15,00% 7

9
Індустріалбанк 
industrialbank.ua

14,00% 9

10
Восток 

bankvostok.com.ua
11,50% 12

№ 

п/п
Назва банку Ставка

Рейтинг 
надій-
ності

1
Кредит Дніпро 

creditdnepr.com.ua
17,00% 7

2
Ідея Банк

ideabank.ua
16,75% 1

3
Мегабанк 

megabank.ua
16,40% 5

4
Універсал Банк 

universalbank.com.ua
16,00% 6

5
Глобус 

globusbank.com.ua
15,50% 4

6
Акцент-Банк 
a-bank.com.ua

15,50% 11

7
Банк інвестицій 
та заощаджень 
bisbank.com.ua

15,00% 10

8
Індустріалбанк 
industrialbank.ua

14,50% 9

9
Форвард 

forward-bank.com
14,50% 13

10
Восток 

bankvostok.com.ua
12,00% 12

Державні банки утримують серед-

ньоринкові ставки за вкладами. 

Ставки Ощадбанку – 13,25–14% 

річних, ПриватБанку – 13–14,5% 

річних, Укрексімбанку – 14,4–15,4%, 

а Укргазбанку – 13,9–15,5%. Най-

вища ставка – в Укрексімбанку, який 

пропонує за річним депозитом 16,6% 

річних. Мінімальна сума вкладу – 

30  тис.  грн. 

Досить високі відсотки – за вкла-

дами у деяких банках із приватними 

українськими акціонерами. У Таском-

банку ставки у межах 14,5–15,75% 

річних, у банку «Південний» – 14,75–

15,5%.  У російському Альфа-Банку 

ставки вищі: за вкладом на рік – 16% 

річних. Банк може собі дозволити 

високі депозитні ставки, адже спеці-

алізується на дорогому високомар-

жинальному споживчому кредиту-

ванні. Власне, і стратегія ПУМБу, яка 

передбачає споживчі кредити, також 

має високі ставки за вкладами. У 

банку кошти можна розмістити на 

три місяці за ставкою 15% річних, 

а на півроку – 15,5%.  В Універсал 

Банку ставка за річним вкладом – 

16% річних, у Мегабанку – 16,4%, а в 

польському Ідея Банку – 16,75%. Та 

лідером за рівнем ставки за депози-

тами у гривні в листопаді став Банк 

Кредит Дніпро, який пропонує 17% за 

вкладом на один рік. 

Строк має значення
Найвищі ставки банки у листопаді 

пропонують за умови розміщення 

на один рік. Особливо, коли мова 

йде про акційні пропозиції. Напри-

клад, Місто Банк встановив 17,5% 

річних для депозиту на один рік, але 

це – акційний вклад (зі строком дії 

до 30  листопада).  Ще один спосіб 

привернути увагу клієнта – зробити 

вклад з градацією відсотків. Так 

вчинив Укрексімбанк, де є депозит 

«Новорічний» на 6  місяців. Згідно 

з умовами, з 1-го до 31-го дня вкла-

дення ставка – 20,19% річних, а 

кожен наступний місяць ставка ниж-

чає й нижчає – до 17% річних протя-

гом 4–6 місяців.

Інколи підвищені відсотки банки про-

понують за вкладами на строк понад 

один рік. 

У Альфа-Банку ставка для вкладу 

на 18 місяців – 17% річних, для 

депозиту на два роки – 17,5%. Це – 

умови для вкладу без можливості 

дострокового розірвання договору, 

а також зі сплатою відсотків після 

завершення строку дії договору. Ну 

й важлива деталь – банки за остан-

ній рік істотно підвищили мінімаль-

ний ліміт для розміщення депозиту. 

Наприклад, в Укрексімбанку щонай-

менше – 30  тис.  грн., у Прокредит 

Банку – 100  тис. грн., а в Альфа-

Банку – 250  тис. грн. Окремо банки 

пропонують депозити з підвищеними 

відсотками для сум істотно вищих за 

мінімальні, наприклад, для вкладів 

від 500 тис. грн. (або й від мільйона). 

Та лише потрібно пам’ятати: гаран-

тована виплата у разі банкрутства 

банку – 200 тис. грн. Все, що переви-

щує цей ліміт, найімовірніше, клієнт не 

отримає. Адже виплати таким вклад-

никам Фонд гарантування проводить у 

межах виплат четвертій черзі кредито-

рів (зазвичай активів банків-зомбі для 

таких виплат не вистачає).  

P. S. Дані в таблицях – станом на 

16.11.2018. Вказано місця в рейтингу 

надійності, опублікованому в журналі 

«Гроші» № 22 (стор. 22). Окремо для 

великих, а також невеликих роздрібних 

банків.



Особистий бюджет

Платити 
за дідька? Досить!
Індивідуальний лічильник тепла коштує всього 5-6 тис. грн., а процедура його монтажу потребує кілька тижнів. 
У підсумку, економія на опаленні до 70%. Які підводні камені? По-перше, постачальники тепла навіть у цьому 
випадку намагаються брати хабарі. По-друге, у «старих» будинках індивідуальний облік можливий тільки в тому 
разі, якщо тепломірами будуть користуватися не менше половини мешканців. Світлана Шмельова

ід українців поки що не 

вимагають в обов’язковому 

порядку встановлювати 

індивідуальні лічильники 

на тепло в багатоквартирних 

будинках. Але все до цього йде. Та й 

тарифи на комунальні послуги зму-

шують економити. За підрахунками 

експертів, зростання ціни газу 

(нагадаємо, з 1 листопада газ для насе-

лення коштує 8,55 тис. грн./куб. м) 

призведе до подорожчання опалення 

на 18-20%.

І хоча лічильник тепла – не панацея, 

він дійсно дає суттєву економію. Зви-

чайно, багато що залежить від віку 

будинку і його енергоефективності 

(будівельних матеріалів та оздо-

блення, наявності зовнішнього уте-

плення), а також від того, як власник 

квартири вміє берегти тепло. Якщо 

він відкриває навстіж вікна в мороз і 

викручує батареї на максимум, коли 

на вулиці відлига, дешевше точно не 

буде. Але якщо користуватися опален-

ням з розумом, рахунки за опалення 

можуть знизитися на 50-70%.

Почнемо з проекту
Процедура встановлення лічильника 

досить проста. Власнику квартири 

необхідно звернутися із заявою в ЖЕК 

або до голови ОСББ. Вони повинні 

дати «добро» на обладнання вузла 

обліку.

Після цього потрібно вибрати 

компанію, яка буде займатися вста-

новленням. Вона повинна мати на 

це відповідну ліцензію і достатній 

досвід (про те, чому це важливо 

– нижче). Сам лічильник можна 

В
придбати окремо або безпосеред-

ньо у підрядника. Другий варіант 

краще, тому що компанія, яка про-

дасть і встановить лічильник, швидше 

за все, дасть на нього гарантію, і за 

необхідності зможе його обслужити.

Проектна організація відправляє до 

замовника свого фахівця, він вивчає 

систему опалення квартири, власне 

місце, де буде проведений монтаж, 

підбирає необхідне обладнання і 

розробляє проект на облаштування 

вузла обліку.

Проект містить обґрунтування 

вибору конкретного типу лічильника, 

гідравлічний розрахунок вузла обліку 

теплової енергії, розрахунок тепло-

вих втрат, методику розрахунку плати 

за спожите тепло за показаннями 

лічильника, комплект креслень, мон-

тажну схему, специфікації обладнання 

та матеріалів. Проект теж необхідно 

узгодити з ЖЕКом або ОСББ.

За місяць – встигнуть
Наступний етап – звернення до поста-

чальника тепла, який обслуговує 

будинок. Господар квартири повинен 

написати заяву, надати проект облад-

нання вузла обліку, технічний паспорт 

на житло, паспорт лічильника (якщо 

він вже є на руках) та квитанцію про 

сплату опалення за останній місяць.

Теплопостачальна організація 

розглядає документи, у тому числі 

направляє своїх спеціалістів для 

вивчення місця монтажу, і схвалює 

проект, або вносить у нього свої 

корективи. Після цього постачальник 

тепла видає технічні умови на облад-

нання вузла обліку. Всі ці процедури 

за законом повинні тривати не більше 

місяця.

Коли техумови на руках, підрядник 

може займатися встановленням 

лічильника. Фінальний етап – це 

перевірка вузла обліку представни-

ками теплопостачальної організації. 

Якщо у постачальника тепла немає 

ніяких претензій, його фахівці оплом-

бують лічильник. Крім того, сторони 

підписують акт-прийому передачі та 

укладають договір про індивідуальний 

облік тепла.

«До речі, підрядник найчастіше 

вирішує всі питання і з проектом, і з 

дозволом на установку, і з опломбу-

ванням лічильника», – підказує Олег 

Попенко, голова комітету ЖКГ, благо-

устрою, екології та охорони навко-

лишнього середовища Громадської 

ради при КМДА.

Це зручно, тому що власнику квар-

тири не потрібно витрачати час на 

поїздки до постачальника тепла 

Лічильник тепла – 
не панацея, але
він дійсно дає суттєву 
економію нa опаленнi. 
Для тих квартир, 
якi мають зовнiшнє 
утеплення,  а також 
енергоефективнi 
склопакети, рахунки 
за тепло знизяться на 
50-70%. Для всiх iнших 
платiжки зменшаться 
мiнiмум на 20-30%
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і вистоювати там багатогодинні 

черги.

Вартість встановлення лічильника 

залежить від обраної моделі та 

цінника, який зажадає за свої 

послуги підрядник. У середньому ціна 

тепломіру – 5-10 тис. грн., і ще 1,5-2 

тис. грн. – це монтаж (якщо лічильник 

купувати окремо, наприклад). Але 

найчастіше компанія-підрядник 

вказує вартість «під ключ». Тобто 

разом за обладнання та монтаж. 

Дешевий чи надійний?
Теплові лічильники є двох видів 

– механічні та ультразвукові. 

Механічні при цьому поділяють 

на гвинтові, турбінні або 

крильчасті. Принцип роботи 

механічного лічильника полягає 

у тому, що теплоносій приво-

дить вимірювальний елемент у 

рух. Наприклад, у крильчастому 

лічильнику потік води обертає 

крильчатку, а обчислювач фіксує 

кількість обертів, які вона зробила.

Головна перевага механічних 

лічильників – відносно невисока 

вартість. Від 3-4 тис. грн. У той же 

час, такий тепломір не можна вико-

ристовувати для «жорсткої» води, 

а також у воді, де присутня іржа 

або накип. Ці частинки засмічують 

рухливі елементи лічильника, і він 

починає «брехати». Взагалі, стан-

дартний термін служби механічного 

лічильника – 10-13 років. За умови, 

що його експлуатують згідно з вимо-

гами та інструкціями виробника. 

Міжперевірочний інтервал – 4 роки.

Ультразвукові лічильники вимірюють 

час, який рідина проходить від дже-

рела до приймача сигналу. Так, ці 

пристрої більш дорогі (до 10-15 тис. 

грн.), але вони надійніше і точніше, 

ніж механічні лічильники. Хоча макси-

мально достовірні показники можна 

отримати, коли теплоносій чистий. 

Тобто у ньому немає піску, іржі та 

інших домішок.

Термін служби ультразвуко-

вого лічильника – до 15 років. 

Міжперевірочний інтервал – теж 

4 роки. Основний недолік таких 

тепломірів у тому, що вони про-

довжують фіксувати показання 

навіть у порожніх батареях. Тому 

не рекомендується спускати воду в 

радіаторах між опалювальними сезо-

нами.
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ЯК ВСТАНОВИТИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЛІЧИЛЬНИК
НА ОПАЛЕННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Узгодити проект з балансоутримувачем будинку
(ЖЕК, ОСББ)

Подати заяву на обладнання вузла обліку тепла
у ЖЕК або голові ОСББ

Отримати у компанії-підрядника
проект обладнання вузла обліку

Компанія-підрядник виконує усі необхідні роботи
по обладнанню вузла обліку

Власник квартири та постачальник тепла
підписують угоду про індивідуальний облік опалення

Представники теплопостачальної організації
перевіряють та опломбовують лічильник

Теплопостачальна організація у строк до 15 днів
видає технічні умови на встановлення лічильника

Звернутися із замовленням до компанії-підрядника,
яка має право (ліцензію) на встановлення лічильників

Звернутися до постачальника теплової енергії,
який обслуговує будинок, та подати йому:
• заяву на встановлення лічильника
• узгоджений проект обладнання вузла обліку
• технічній паспорт квартири
• паспорт лічильника (якщо він вже придбаний)
• останню квитанцію про сплату за опалення

Постачальник тепла до 7 днів розглядає документи
та відправляє спеціалістів для обстеження місця 
обладнання вузла обліку



Витрати часу
на встановлення 
лічильника –

2-3 місяці

Вартість обладнання 
вузла обліку –

5-10 тис. грн.

ВАЖЛИВО!
Процедура обладнання вуз-
лів обліку у будинках з гори-
зонтальною та вертикальною 
системою опалення – іден-
тична. Але у будинках з 
вертикальною розводкою 
використовуються не лічиль-
ники, а розподілювачі тепла. 
Вони дозволяють визначити 
споживання тепла, вимірю-
ючи температуру поверхні 
батареї та температуру пові-
тря в приміщенні.

Без хабарів
Встановлення лічильника далеко не 

завжди проходить гладко. Найгірше, коли 

будинок знаходиться у веденні ЖЕКу, 

біля нього часто «пасуться» компанії, які 

нав’язують свої послуги. У тих, хто від-

мовиться, ЖЕК може не прийняти заяву 

або не погодиться узгоджувати проект на 

встановлення. Виникають проблеми і з 

теплопостачальними компаніями. Вони 

затягують розгляд документів на місяці, 

і навіть повертають проект заявнику 

без жодних на те причин. Нібито на 

доопрацювання. Насправді ж, з власника 

квартири просто намагаються вичавити 

хабар. Ось 500-1000 грн. можуть значно 

прискорити процес.

Тож ще раз нагадаємо: краще замовляти 

встановлення лічильника «під ключ». 

Нехай всі питання з постачальником 

тепла залагоджує компанія-підрядник.

Можуть виникнути складнощі і після 

того, як лічильник вже встановлено, і 

його повинні схвалити співробітники 

теплопостачальної організації. Якщо 

вони захочуть, то знайдуть і помилки 

в монтажі, і невідповідність готового 

вузла обліку узгодженому проекту. Ось 

чому важливо, щоб установкою займа-

лася досвідчена компанія, яка знає, які 

бувають причіпки, і як їх уникнути.

«Хрущовкам» пощастило
До недавнього часу індивідуальний 

облік тепла був можливий тільки в 

нових будинках з горизонтальною роз-

водкою системи опалення. У будинках 

«старого» фонду, де використовується 

вертикальна подача тепла, встанов-

лення індивідуальних лічильників 

було заборонено.

Але Кабінет Міністрів на засіданні 

10 жовтня ухвалив постанову, 

яка дозволяє використовувати 

індивідуальний облік тепла в будинках 

з вертикальною розводкою.

Проте, мова йде не про лічильники-

тепломіри, а про розподільники 

тепла. Це прилад, який кріпиться 

зовні радіаторної батареї, фіксує 

температуру її поверхні в місці 

кріплення і температуру повітря в 

приміщенні. «Розподільник дозволяє 

розрахувати обсяг отриманого 

приміщенням (кімнатою) тепла на 

підставі різниці в показаннях, з ура-

хуванням коефіцієнта тепловіддачі 

батареї. Дані наводяться в кіловат-

годинах і гігакалоріях», – пояснює 

Сергій Свистюк, менеджер проектів 

енергосервісної компанії ДТЕК ЕСКО.

Відмінність розподільника від 

індивідуального лічильника тепла в 

Досвід читачів

Євгенія Тичинська, Київ

Поки ми не купили в 2013 році квартиру, то 

навіть не знали, який сенс в лічильниках на 

опалення. На практиці ж це реальна економія. 

Але тільки в тому випадку, якщо сам будинок 

утеплений. Мені здається, що якби не теплі стіни, то гріли б 

ми квартиру як усі. 

А так зараз за зиму вмикаємо батареї всього 1-2 рази, 

коли за вікном мороз до -20°С. У чому головна перева-

га лічильника: ви грієте свою квартиру тільки тоді, коли 

в цьому є необхідність, і платите виключно за власне 

споживання тепла. Наприклад, жовтень, на вулиці + 5°С, 

всім централізовано включають опалення. Через тиждень 

температура піднялася до + 15°С, в квартирі спекотно. 

Але людина без лічильника або зовсім не може вимкнути 

опалення і гріє вулицю, відкриваючи вікна, або, вимикаючи 

опалення, все одно продовжує платити за те, що їй зараз 

непотрібно. Така ж ситуація навесні. Та й протягом зими 

перепади температури трапляються. До речі, крім опалення 

своєї квартири, все одно доведеться доплачувати за обігрів 

місць загального користування – коридорів, сходових 

клітин. Цю суму розкидають на всіх мешканців, і в холодні 

місяці ми платили 100-150 грн. Хоча за опалення квартири у 

нас майже завжди «нуль».

Тетяна Сидоренко, Вишгород

У нашій новій квартирі горизонтальна розводка опален-

ня. Тому ми відразу після купівлі вирішили встановити 

лічильник на тепло. Знайшла через знайомих фірму, яка 

в цьому будинку вже встановлювала лічильники, і за-

мовила його разом з проектом і послугами з установки. Паралельно 

написала заяву в ОСББ. Схвалили одразу. А через два тижні нам вже 

встановили лічильник й опломбували. За все ми заплатили 6500 грн. 

Мені здається, що лічильник за дві зими вже окупився. У найхолодніші 

місяці я за опалення платила 550-600 грн. І це за 100 квадратів. Плюс 

ще доплачуємо 180 грн. за місця загального користування. Але це все 

одно набагато дешевше, ніж в іншій квартирі, де ми за опалення 

50 кв. м площі сплачували на місяць 1000-1500 грн.

Леся Панченко, Київ

Встановити лічильник нам порадили сусіди. Сказали, що 

це дуже вигідно. До речі, коли ставили, то звернули увагу, 

що наша квартира єдина на поверсі, яка була без тепло-

вого лічильника. Сам лічильник нам обійшовся у 4000 грн., 

встановлення – ще 1200 грн. Якою буде економія поки сказати складно. 

У нас будинок теплий, фасад утеплений мінватою. Тому опаленням цієї 

осені ще не користувалися. Вмикали батарею тільки в дитячій – вона 

найхолодніша за розташуванням. Але сусіди кажуть, що в середньому 

платіжки зменшуються з 2000 грн. на місяць до 400-800 грн.
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тому, що теплолічильник підраховує 

обсяг гарячої води, що пройшла по 

трубі опалення в квартиру. Тобто 

різницю температури теплоносія на 

вході і на виході.

Вартість розподільників становить 

500-600 грн. Цю суму потрібно помно-

жити на кількість батарей в квартирі 

(в кімнатах, кухні і т.д.).

Також необхідно встановити термо-

регулятори на кожну батарею (до 

речі, в будинках з горизонтальною 

подачею вони теж потрібні). А ще 

знадобляться концентратори даних 

в будівлі. «Вони будуть збирати 

свідчення з розподільників через 

радіосигнал. Якщо будинок великий, 

то таких концентраторів знадобиться 

кілька», – уточнює Сергій Свистюк. 

Вартість одного концентратора ста-

новить 20-30 тис. грн. Зрозуміло, 

його повинні купити за свій рахунок 

мешканці.

Все б було добре, але є одна 

неприємна норма, яка значно усклад-

нить використання розподільників 

тепла. «Право на оплату по цих при-

строях отримають мешканці багаток-

вартирного будинку, якщо ними буде 

оснащено не менше 50% опалюваль-

них приладів у будинку (п.4 ч.2 ст.10 

ЗУ «Про комерційний облік теплової 

енергії та водопостачання» – прим.

ред.)», – пояснює Євген Ріяко, керу-

ючий партнер юридичної компанії 

Riyako&Partners.

Тобто поки мінімум половина 

мешканців не придбає собі 

розподільники, вони будуть платити 

за усередненими показниками загаль-

нобудинкового лічильника. 

Як знімати показники?

Обсяг спожитого тепла відображається 

на шкалі лічильника або на рідкокрис-

талічному екрані (залежить від його 

моделі). Лічильники ведуть облік тепла 

в Гкал чи в кіловат-годинах, рідше в 

гігаджоулях. Оскільки теплопостачаль-

ні організації приймають дані в Гкал, 

краще обирати модель, яка використо-

вує саме ці одиниці. В крайньому випад-

ку, показання потрібно буде перевести. 

1000 кВт* годин = 0,86 Гкал. 1 ГДж = 

0,24 Гкал. Наприклад, лічильник «накру-

тив» 1500 кВт*годин. Це дорівнюватиме 

1,29 Гкал. Згідно з чинним в Києві тари-

фом потрібно буде заплатити за опален-

ня 1748 грн. «Дані лічильника потрібно 

передавати кожен місяць. Головне не 

забувати, тому що нараховувати будуть 

за середньодобовим споживанням. 

А це навіть більше, ніж тариф з 1 кв. м», 

– попереджає Олег Попенко. До речі, 

власник квартири у будь-якому випадку 

сплачує за опалення місць загального 

користування. Сходових прольотів, па-

радного і т.д. Залежно від будинку і його 

тепловтрат, це буде додатково 150-200 

грн. на місяць.

Досвід читачів

Олег Єфімов, Київ

Тепловий лічильник я встановив одразу після отримання 

прав власності на квартиру в новобудові в лютому 2016 

року. Свої послуги мені запропонував сусід. Ставив він 

відносно недорогі німецькі лічильники за ціною 6 тис. грн. 

Крім цього необхідно було заплатити 300 грн. в ЖЕК за затверджен-

ня проекту. У наступному сезоні почали приходити платіжки, і багато 

сусідів скаржилися на високі тарифи через те, що ЖЕК розкидав всі 

втрати на квартири без лічильників. До того ж у багатьох квартирах 

ще не було мешканців, а вони опалювалися. Завдяки лічильнику я 

дійсно заощадив чимало, тому що проживав в цій квартирі не постійно 

і на час моєї відсутності перекривав радіатори. В середньому я платив 

по 500-600 грн. на місяць, тоді як сусіди – по 1,5-2 тис. Другий досвід, 

вже не такий вдалий, я отримав місяць тому, коли вирішив встановити 

лічильник у квартирі подружжя в будинку на Позняках, який був побу-

дований у 1999 році. У цій квартирі нестандартна розводка опалення, 

тому довелося приварювати з’єднувач і встановлювати два лічиль-

ники на два стояка. За 9 тис. грн. ми встановили два лічильника, але 

майстер від фірми при ЖЕКу при огляді сказав, що цей проект не при-

ймуть у «Київтеплоенерго», оскільки підключення було неправильним 

і необхідно проводити зварювання. Він ці роботи (невелика сполучна 

трубка) виконав за 2 тис. Після цього співробітник ЖЕКу опломбував 

лічильники і прийняв проект. Щодо економії поки що не можу сказати 

– чекаємо на перші платіжки.

Олександр Макаренко, Київ

Про установку лічильника тепла я замислився 

рівно рік тому. Всі умови цьому сприяли: го-

ризонтальна розводка комунікацій, утеплений 

панельний будинок і ОСББ. 

Додатковим стимулом був досвід сусідів, які встановили 

лічильники раніше і змогли оцінити всі «за» і «проти». Всі 

одноголосно були «за». Сам процес оформлення і встанов-

лення виявився напрочуд простим. В ОСББ мені дали на 

вибір кілька компаній. При поверхневому аналізі цінових 

пропозицій особливої різниці не виявив, тому обрав першу 

у списку. 

Далі: дзвінок у компанію, рекомендація по вибору облад-

нання і коротка інструкція з планом дій, переказ коштів та 

дата контрольного дзвінка. Через тиждень отримав дзвінок, 

що «все зроблено і можна підписати документи», куди 

входили проект установки і акт прийому наданих послуг. 

У підсумку я витратив 5100 грн. – це плата за німецький 

лічильник, проект і установку. 

Додатково купив за 400 грн. регулятори на батареї. Про-

тягом всього процесу, я (!) жодного разу ні з ким очно не 

спілкувався (тільки по телефону), нічого не заповнював і 

нічого нікуди не возив – абсолютно все зробила компанія-

підрядник. 

Кабмiн надав 
можливiсть вести 
iндивiдуальний облiк 
у «старих» будинках 
з вертикальною 
розводкою опалення. 
Але це зможуть робити 
мешканці тiльки 
тих житлових 
комплексiв, 
де приладами 
для вимiрювання 
спожитого тепла 
буде користуватися 
не менше 50% квартир
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У снігові гори або 
в гарячі тропіки

Ще є час обрати місце для новорічного відпочинку. Але в будь-якому випадку дешево не буде. На гірськолижних 
курортах за тиждень відпустки доведеться залишити на менше 25-30 тис. грн., а поїздка кудись поближче до 
океану буде коштувати як мінімум 35-40 тис. грн. Світлана Шмельова

ерша ідея, яка спадає на 

думку при розмірковуванні 

про новорічну відпустку, – 

лижний курорт. Причому 

не обов’язково їхати далеко за кордон. 

Навіть в Україні є місця, де можна із 

задоволенням покататися на лижах.

Наприклад, Буковель. У цьому сезоні 

туристів, які туди поїдуть, чекають 62 

траси загальною протяжністю 50 км з 

П
16-ма підйомниками. Вісім «чорних» 

трас для професіоналів, 41 «червона» 

середньої складності та 12 «синіх» трас 

для новачків. Цей курорт має досить 

розвинену інфраструктуру, багато 

готелів та ресторанів. Та й їхати неда-

леко.

Втім, і ціни на проживання в Буко-

велі вже зовсім «європейські». За ніч 

у готелі на двох у самий «гарячий» 

період з 28 грудня 2018 року до 8 січня 

2019 доведеться викласти від 3 тис. 

грн. до 7 тис. грн. Зустрічаються й вза-

галі захмарні пропозиції – 10-12 тис. 

грн./ніч. Маленьким бонусом буде 

хіба що сніданок, який вже включений 

у вартість номера.

Але якщо підшукати житло в одному з 

довколишніх сіл (Микуличин, Татарів, 

Ворохта) у радіусі 15-20 км, цінник 
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Вартість одного місця в купейному 

вагоні з Києва до Ворохти – майже 

400 грн. При бажанні можна долетіти 

до Івано-Франківська літаком. До 

Буковеля залишиться ще 100 км. Ціна 

авіаквитка в один бік на особу (рейс з 

Києва) – від 1,7 тис. грн.

Недалеко від дому
Є в Карпатах і менш розкручені 

курорти, де можна відпочити відносно 

бюджетно. Наприклад, Воловець. 

Він знаходиться у високогір’ї Карпат, 

у долині річок Вича і Волівчик. Тут 

усього одна траса довжиною близько 

300 м. Тому Воловець – це місце для 

новачків. Досвідченим лижникам 

буде нудно. А ось у сусідньому селі 

Подобовець вже кілька трас різного 

рівня складності. У селищі Ждені-

єво, до якого від Воловця 25 км, є 

800-метрова траса з перепадом висот 

близько 200 м.

Зовсім поруч з Воловцем розташова-

ний курорт Пилипець. Для лижників 

обладнані схили гір Гимба та Жид-

Магура. Найдовша траса – на Гимбі, 

її протяжність 4000 м. На горі Жид-

Магура – чотири траси довжиною до 

1500 м.

У Воловці та Пилипці навіть у ново-

річні свята проживання коштує 1,3-2 

тис. грн. на добу за номер, як правило 

зі сніданком. 700-800 грн. – витрати 

на обід і вечерю. Прямувати до цих 

курортів найзручніше через Львів. 

Наприклад, з Києва – поїздом (340 

грн. за квиток у купе) або літаком (від 

1,4 тис. грн. за квиток). А далі – елек-

тричкою або автобусом до місця при-

значення.

Ще один варіант порівняно недо-

рого відпочинку – Ясіня. Дістатися 

до курорту можна з Яремче або 

Ворохти. Проїхати транзитом Буко-

вель і потім ще 23 км в напрямку 

Закарпаття через Яблунецький пере-

вал. У Ясіні дві траси. На горі Кости-

рівка (центр Ясіні), її довжина – 400 

м, перепад висот – 70 м. Друга траса 

– в урочищі Млаки (2,5 км від центру 

Ясіні). Довжина – 800 м, перепад 

висот – 150 м.

Проживання в Ясіні коштує від 2-2,5 

тис. грн. на добу. Трохи дорожче, ніж 

в Воловці, але значно дешевше, ніж в 

Буковелі. Серед недоліків – дефіцит 

місць, де можна смачно поїсти і не 

спустошити при цьому вщент гама-

нець. 

Татри й Фарта
Трохи західніше? Серед прихильників 

лиж великою популярністю корис-

тується Словаччина. У цій країні, 

площею як дві Київських області, 

понад десять гірськолижних курортів. 

Найбільший з них – Ясна в Низьких 

Татрах. Там більше ніж 40 трас загаль-

ною довжиною 50 км різної категорії 

складності. Від «чорних» до «синіх». Є 

також 12 зон для фрірайду. На трасах 

працюють 23 підйомники.

Штрбське Плесо – курорт у Високих 

Татрах. Він розташований на березі 

озера льодовикового походження. Це 

один з найбільш високогірних курор-

тів у Східній Європі. Максимальна 

висота – до 1860 м над рівнем моря. 

Всього на курорті дев’ять трас: чотири 

легких і п’ять спусків середнього рівня 

складності. Перепад висот – до 1250 м. 

Окремо обладнаний сніговий парк для 

сноубордистів.

Гірськолижний курорт Доновали зна-

ходиться на кордоні національних 

парків Низькі Татри та Фатра. 

У Доновалах розташований другий за 

величиною в Європі дитячий лижний 

комплекс рухомими доріжками і кару-

селями для навчання. Довжина спусків 

на курорті – 11 км, бігових трас – 

18 км.

Ціни на проживання в словацьких 

готелях коливаються в широких 

межах. Від 40-50 до 300 євро за ніч. 

Ще 70-90 євро в день – на їжу. Швидше 

за все дістатися до Словаччини можна 

на літаку. Переліт на одну особу з 

Києва до аеропорту Попрад коштує 

від 3,5 тис. грн. Переліт до Братислави 

дешевше – від 1,5 тис. грн. з особи 

(Ryanair). Якщо їхати машиною – це 

1000 км шляху в один бік і близько 

3 тис. грн. на бензин.

Якщо брати пакетний тур, то 5-денна 

поїздка до Словаччини буде кошту-

вати від 200-250 євро на особу з транс-

фером на автобусі та від 500-600 євро 

з перельотом. Зрозуміло, харчування в 

ціну не включено.

Батьківщина вампірів
Далеко не всі знають, що гірськолиж-

ними курортами рясніє й Румунія. 

Там їх майже 30. Але найбільших три: 

Сіная, Пояна Брашов, Предял.

Сіная – це курорт в долині Прахови в 

Південних Карпатах. Висота курорту – 

900 м над рівнем моря. Він оточений 

горами, які покриті сосновим лісом.

буде вже набагато приємнішим. Від 

1,3-1,5 тис. грн. на добу. Щоправда, 

у цьому випадку варто закласти ще 

й витрати на дорогу. Оренда мікро-

автобуса (в легковий автомобіль з 

лижами-сноубордами буде вмісти-

тися складно) – це 200-400 грн. в 

один бік. Тобто 400-800 грн. на день. 

Харчування теж не особливо дешеве. 

Навіть якщо сніданок входить у ціну 

проживання, обід і вечеря – це ще 

800-1000 грн.

Дістатися до Буковеля можна авто-

мобілем або поїздом. У другому 

випадку доїхати до Яремче або 

Ворохти, а звідти вже взяти таксі. 
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Курорт Тривалість Проживання Вартість

Буковель (Україна) 7-8 днів Готель 4**** + сніданки 28 тис. грн.

Пилипець (Україна) 7-8 днів Готель 3*** 18 тис. грн.

Штрбське Плесо 
(Словакія)

7-8 днів Готель 4**** + сніданки 23 тис. грн.

Сіная (Румунія) 7 днів Готель 3*** 22 тис. грн.

Шрі-Ланка 9 днів Готель 4**** + сніданки 42 тис. грн.

Єгипет 8 днів Готель 5***** + AI 20 тис. грн.

Таїланд 9 днів Готель 3*** + сніданки 37 тис. грн.

Філіппіни 9 днів Готель4**** + сніданки 73 тис. грн.

Об’єднані 
Арабські Емірати

8 днів Готель 4**** + сніданки 33 тис. грн.

Варіанти та вартість відпочинку на новорічні свята*

* ціни вказані з урахуванням витрат на дорогу, без харчування (крім готелів з AI)

У цілому на курорті понад два десятки 

трас довжиною 40 км. Пояна Брашов 

знаходиться на висоті 1020 м над рів-

нем моря недалеко від міста Брашов, 

біля гори Посревару. Курорт засно-

ваний ще у 1895 році, він порівняно 

невеликий, там 14 км трас. Але  там 

є спуски на будь-який смак, як для 

новачків, так і професіоналів. Предял 

в Долині Прахова в Південних Карпа-

тах – найменший з цих трьох курортів. 

Довжина спусків – 11 км. Предял роз-

ташований в захищеному від сильних 

вітрів міжгір’ї. Тому клімат тут дуже 

сприятливий: середня температура в 

січні близько – 5°C. Буревії – рідкість, 

а сніговий покрив сягає декількох 

метрів і тримається понад 100 днів.

Слід врахувати, що румунські курорти 

відкриваються тільки в грудні, і лиж-

ний сезон триває до березня. Готелі в 

Румунії досить дорогі. Середня ціна на 

номер в нелюксовому готелі – 60-90 

євро на добу. 



Гроші №22 (70)
22 листопада – 5 грудня

49

До новорічних свят 
залишились лічені 
тижні. І тому цікаві 
умови завчасного  
бронювання вже 
не діють. Підшукати 
тур на 20-30% дешевше 
стандарту можливо. 
Або чекати кінця 
грудня й ловити 
«гарячі» пропозиції

На харчування теж доведеться розще-

дритися і закласти близько 100 євро в 

день.

Чим ще розважити себе в Румунії? 

Можна влаштувати невеликий тур по 

замках, якими особливо багата Тран-

сільванія, або оглядову екскурсію по 

Бухаресту. Відвідати площу Конститу-

ції, площу Революції, монумент Відро-

дження й палац першого румунського 

короля Карла Першого.

Добиратися до Румунії, як і до Словач-

чини, можна на автомобілі. До лижних 

курортів – близько 1000 км. Якщо літа-

ком, то вартість квитку – від 3,5 тис. 

грн. в один бік.

Враження та чорний чай
Полетіти на Новий Рік подалі від 

снігу і холоду – теж чудовий варіант. 

Наприклад, на Шрі-Ланку. У порів-

нянні з таким популярним зимовим 

напрямком як Єгипет тут, звичайно, 

дорожче. Однак клімат набагато 

комфортніший. Температура вдень 

на узбережжі не піднімається вище 

30-32°C, вночі не опускається нижче 

25-27°C. Вологість – 80-90%. Ще на 

Шрі-Ланці завжди можна знайти 

місця для усамітненого відпочинку. 

Навіть у курортний сезон.

За останні кілька років рівень інфра-

структури на Цейлоні дуже сильно 

підріс, та зможе задовольнити навіть 

найвибагливіших туристів. При цьому 

ціни і на проживання, і на харчування 

не захмарні.

Житло прямо на березі океану можна 

зняти від 30-35 дол. на добу. За 50-100 

дол. в день вже буде відмінний готель 

зі сніданком, який входить у вартість. 

Обід або вечеря на двох у прибереж-

ному ресторанчику – близько 15 дол. 

Відтак в день можна без особливих 

проблем харчуватися на 40 дол.

На Шрі-Ланці, крім широких піщаних 

пляжів і теплого океану, де темпера-

тура води цілий рік + 26-27°C, є маса 

чудових місць. Наприклад, скельне 

плато Сігірія в центрі острова висо-

тою 370 м, гірський масив Елла, чайні 

плантації Нувара-Елія, деревний 

масив тропічних лісів Сінхараджа в 

південно-західній частині острова, 

слонячий притулок Піннавела та 

національний парк Удавалаве, де в 

природних умовах живе безліч видів 

диких тварин.

Переміщатися по Шрі-Ланці можна 

громадським транспортом (авто-

буси, поїзди) або на моторикшах-таксі 

(«тук-тук»). Проїзд – від 10 центів у 

громадському транспорті й 

0,5-1 дол./км на таксі. Наприклад, 

поїздка до пляжу, який розташований 

в п’яти хвилинах ходьби від готелю, 

у два боки буде коштувати близько 

300 рупій (1 долар – 170 ланкійських 

рупій).

Хто сміливіше, може взяти в оренду 

моторолер або автомобіль. Прокат 

невеликого авто А-класу типу Suzuki 

Alto (за габаритами він схожий на 

Daewoo Matiz) буде коштувати від 12 

дол./день з механічною коробкою 

передач та від 15 дол./день з «автома-

том». Застава за автомобіль – 200 дол., 

незалежно від терміну оренди.

Організувати відпустку на Шрі-

Ланці самостійно – не проблема. Але 

оскільки переліт дорогий, від 600 дол. 

на особу в два боки, для того, щоб 

із задоволенням відпочити на ост-

рові днів 9-10, потрібно приготувати 

мінімум 55-60 тис. грн. Бюджет на два 

тижні – від 70 тис. грн.

Тому для економії є сенс пошукати 

пакетний тур. Дев’ятиденну поїздку 

на Цейлон для двох з проживанням 

у готелі рівня «4 зірки» і сніданками 

можна виловити за 42-44 тис. грн. 

Для тих, хто згоден на більш скром-

ний готель, ціна буде ще приємніше – 

36-38 тис. грн.

Далекі береги
Незабутні емоції принесе поїздка у 

Таїланд. Ця країна рясніє тропічними 

пляжами, розкішними палацами, 

стародавніми руїнами й буддійськими 

храмами. Ось невеличкий список 

того, що можна і потрібно подивитися 

в Таїланді. Стародавнє місто Аюттайя, 

заповнене руїнами, королівський 

палац у Бангкоку, гарячі джерела Сан 

Камфаенг, де з-під землі піднімається 

вода температурою близько 100°С, 

збагачена сіркою.

Острів Самуї в Сіамській затоці зди-

вує первозданною природою, білими 

піщаними пляжами і блакитною мор-

ською водою. Місцеві жителі назива-

ють Самуї Островом кокосових пальм. 

Тут же знаходиться знаменитий буд-

дійський храм Лем Со.

У північній частині Таїланду роз-

ташований Білий храм – творіння 

тайського художника. Сам храм і 

скульптури в його оточенні декоро-

вані шматочками дзеркал. Стежка, яка 

веде до входу, називається «дорога з 

пекла в рай» через характерне скуль-

птурне оформлення.

Обов’язково потрібно побувати на 

острові Джеймса Бонда в затоці 

Пханг Нга. Він отримав таку назву 

після того, як на ньому в 1974 році 

проходили зйомки чергової частини 

«бондіани». Ще одне місце, яке 

повинно увійти в екскурсійну про-

граму, це Великий Будда, статуя з 

білого мармуру заввишки 45 м, яка 

встановлена на честь одного з коро-

лів Таїланду.

Ціна туру в Таїланд на двох на 8-9 

днів – від 35-40 тис. грн. Це переліт, 

проживання в готелі рівня «3 зірки» зі 

сніданками. Готель «4 зірки» коштує 

від 45-50 тис. грн. і вище.

Якщо хочеться ще більшої екзотики 

– варто злітати на Філіппіни. Це 

країна в Тихому океані на 7000 

островів. Острів Боракай – один 

з найпопулярніших туристичних 

центрів Філіппін. Тут збираються 

шанувальники дайвінгу та 

віндсерфінгу. На Боракаї безліч 

готелів, кафе та ресторанів. Але 

візитна картка острова – Білий 

пляж довжиною близько 4 км. 

Свою назву він отримав завдяки 

білому піску і кристально чистій 

воді. Острів Палаван знаменитий 

своїми джунглями, мангровими 

лісами, горами і печерами Табон, в 

яких були знайдені останки древніх 

людиноподібних істот. На Палаван 

приїжджають туристи, які люблять 

спокійний відпочинок ближче до 

природи.

Відпустка на Філіппінах – дороге задо-

волення. Дев’ятиденний відпочинок 

на двох на островах буде коштувати 

70-100 тис. грн.  
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Знижки – є і будуть
Будівельні компанії продовжують тримати привабливі ціни на квартири та активно пропонують безвідсоткові 
розстрочки. Світлана Шмельова

удівельна компанія 

«Укрбуд» до 30 листопада 

пропонує купувати житло з 

5% знижкою. Спецпропози-

ція розповсюджується на квартири в 

ЖК Urban Park, «Злагода», La Manche, 

Lake House, Solar City. 

«Київміськбуд» обіцяє 10% знижки 

на квартири у житловому комплексі, 

що розташований по вул. Марини 

Цвєтаєвої, 5 у Деснянському районі 

Києва.

Зі знижкою у 153 тис. грн. можна 

придбати квартиру у житловому 

комплексі «Малахіт». Однокімнатна 

квартира у цій новобудові коштує 1,3 

млн. грн. Відтак знижка складе майже 

12%. Ціна двокімнатної – 1,87 млн. 

грн. Знижка у цьому випадку буде 

близько 8%.

При купівлі трикімнатної квартири 

у ЖК Karaway Tower компанія Resa 

Development подарує 10% знижки. 

У «живих» грошах це буде більше 200 

тис. грн.

До кінця листопада у ЖК Continent, 

який будує у Бучі (Київська обл.) 

Strakhovskyi Group, можна придбати 

квартиру зі знижкою 21 тис. грн. 

А в Обухові (теж Київська обл.) у ЖК 

«Квартал Парковий» знижки на квар-

тири сягають 10%. Акція триватиме 

до 31 грудня.

У Львові у ЖК Avalon 2Day стартував 

продаж квартир. Ціна – 17,4 тис. грн./

кв. м. Однокімнатна квартира пло-

щею 39 кв. м у цьому будинку наразі 

коштує 679 тис. грн., двокімнатна 

площею 44 кв. м – 766 кв. м.

У ЖК «Нова Європа», що знаходиться 

в Одесі, квартиру у зданому будинку 

можна купити у розстрочку на два 

роки, та ще й отримати 5% знижки. 

Безвідсоткова розстрочка доступна й 

на квартири у ЖК «32 Перлина». Пер-

ший внесок – всього 4%. Це близько 

70 тис. грн.

У Дніпрі будівельна компанія Daytona 

Development гарантує знижки покуп-

цям квартир, які готові внести за 

* станом на 16 листопада 2018 року

Б

житло 100% його вартості. А у Хар-

кові забудовник «Житлобуд-3» про-

понує безвідсоткову розстрочку на 

квартири у ЖК «Фелічіта». Вартість 

квадратного метра у цьому будинку – 

від 25,8 тис. грн. 

Акції та спецпропозиції від українських забудовників*

Місто Назва ЖК
Забудовник/

Девелопер
Клас Суть акції

Київ Lake House Укрбуд бізнес
Знижка 5% на 
квартири до 30 

листопада

Київ Малахіт Інтергал-Буд комфорт
При купівлі квартири – 

знижка 153 тис. грн.

Київ Karaway Tower
Resa Develop-

ment
комфорт

При купівлі 
трикімнатної квартири 

– знижка 10%

Київ М. Цвєтаєвої, 5 Київміськбуд комфорт
При купівлі квартири 
на першому поверсі – 

знижка 10%

Буча 
(Київська  

обл.)
Continent

Strakhovskyi 
Group

комфорт
До кінця листопада 
знижка на квартири 

21 тис. грн.

Обухів 
(Київська 

обл.)

Квартал 
Парковий

Новий Дім економ
При купівлі квартири 

до 31 грудня – 
знижка 10%

Львів Avalon 2Day Avalon Inc комфорт Старт продажу квартир

Львів Америка Ріел комфорт
Старт продажу 

нової черги – ціни від 
15 тис. грн./кв. м

Одеса Нова Європа
Planeta 

Development
економ

Розстрочка на 2 роки 
на квартири в зданому 

будинку 

Одеса 32 Перлина Kadorr Group бізнес
Безвідсоткова 

розстрочка, перший 
внесок – від 4%

Дніпро Geneve
Daytona 

Development
бізнес

Знижки на квартири 
при 100% оплаті

Харків Фелічіта Жилбуд-3 еліт
Безвідсоткова 
розстрочка на 

квартири








