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менти так і залишилися невикориста-
ними. Парламент через коронакризу 
вирішив пролонгувати ще на пів року 
мораторій на стягнення житла за 
валютною іпотекою — до 21 квітня 
2021 року. Це позбавляло позичальни-
ків будь-якої мотивації починати до-
мовлятися з банками.

У квітні 2021-го парламент ухвалив 
новий закон із пільговими умовами 
реструктуризації валютної іпотеки. 
Але не для всіх, а лише для тих по-
зичальників, які платили за курсом 
8 грн/$ до 2014 року і лише після де-

перевищити 30%, із яких 7% заплатить 
позичальник, а 23% — держбюджет.

І хоча банки вважають перспек-
тивним гривневе іпотечне кредиту-
вання, їх активність у цій сфері стри-
мувалася невирішеною проблемою 
валютних позичальників, більшість 
яких останні сім років не обслугову-
вали свої зобов’язання. Кодекс із про-
цедур банкрутства набув чинності 
ще в 2019 році. Він містить механізм 
реструктуризації проблемних боргів і 
регламент процедури банкрутства фі-
зичної особи. Але в 2020-му ці інстру-

Українці зможуть купувати в кредит 
як майнові права на квартири в об’єктах 
незавершеного будівництва, так і житло 
в новобудовах, введених в експлуатацію 
в останні три роки. Міністерство фінан-
сів очікує, що в 2021 році понад 5 тис. 
сімей візьмуть кредити сумарно на 
5 млрд грн. Цьогорічні витрати Фонду 
розвитку підприємництва, який опіку-
ється програмою, на компенсацію про-
центних ставок прогнозуються на рівні 
300 млн грн. І будуть щороку зростати зі 
збільшенням портфеля.

Технологія «Доступної іпотеки 7%» 
проста. Позичальники беруть креди-
ти під ринкову ставку, але щомісяця 
платитимуть відсотки за ставкою 7% 
річних. Різницю з договірною став-
кою банки будуть списувати з ес-
кроу-рахунків, які Фонд відкриває в 
банках-партнерах. Але якщо у Фонду в 
майбутньому виникне нестача коштів 
для поповнення цих рахунків, ніщо не 
заважатиме банкам вимагати від клієн-
тів продовження виконання умов до-
говору в повному обсязі, тобто сплати 
всієї ставки. Це потенційний ризик для 
охочих отримати дешеву іпотеку. В НБУ 
порахували, що за 5 років бюджет має 
витратити на програму 5 млрд грн.

На відміну від інших держпрограм, 
які були націлені на поліпшення жит-
лових умов працівників бюджетної 
сфери, тих, хто перебуває в «квартир-
ній черзі», чи молодих сімей з дітьми, 
«Доступна іпотека 7%» доступна майже 
всім платоспроможним українцям. 
Ставку 7% для позичальника зафіксо-
вано на весь період кредиту. У випадку 
появи прострочки понад 90 днів дер-
жава припинить виплачувати компен-
сацію банку, а позичальника змусять 
платити повну ринкову вартість запо-
зичення: для кредитів на первинному 
ринку вона становить щонайбільше 
UIRD +7%, на вторинному — UIRD +4,5% 
(на 28 квітня UIRD за річними депозита-
ми становив 8,38%). У разі гіперінфляції 
плаваюча ставка за кредитом не зможе 
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1 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 12,60% 10% 7 так 14 400

2 ОЩАДБАНК 13,00% 10% 7 так 26 500

3 КРЕДОБАНК 25,90% 10% 7 ні 12 650

4 ГЛОБУС 16,60% 10% 7 так 13 690

5 УКРГАЗБАНК 33,10% 15% 7 так 16 494

6 ОТП БАНК 29,91% 20% 6 так 14 555

7 ПРАВЕКС БАНК 16,40% 0% 5 ні 10 100

8 ЛЬВІВ 36,37% 0% 5 так 7 акредитація 
не потрібна

9 БАНК ФОРВАРД 53,00% 0% 5 так 3 акредитація 
не потрібна

10 РАДАБАНК 24,80% 30% 5 ні 14 30
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Для цілей дослідження під автокредитом мався на увазі продукт, який відповідає такій умові: позика на купівлю нового 

автомобіля іноземного (але не російського і не китайського) виробництва на суму 500 тис. грн на термін від трьох років. 

Під час розрахунку рейтингу використовувалися такі показники: середньорічна ефективна ставка; мінімальний початковий 

внесок (у % від суми покупки); максимальний термін позики; коефіцієнт покриття (співвідношення першого платежу за 

кредитом і суми доходів сім’ї позичальника); обов’язковість поручительства; готовність банку враховувати непідтверджені 

доходи; розмір штрафу в разі несвоєчасного погашення; час оформлення кредиту; абсолютна і відносна динаміка 

гривневого кредитного портфеля фізосіб банку за 2020 рік. До уваги бралися також кількість акредитованих страхових 

компаній, автосалонів-дилерів, з якими співпрацює банк, і автомобільних брендів, представлених у цих автосалонах. 

Ключовим фактором, що вплинув на розташування банків у рейтингу, стала кількість клієнтів, які скористалися послугою 

автокредитування минулого року. За рік у кредит було продано трохи більш ніж 17,4 тис. автомобілів, майже стільки само, 

як і у 2019-му (17,8 тис. автомобілів). Про роботу в сегменті автокредитування заявляють 18 банків, при цьому на три банки, 

які є лідерами в цьому сегменті, припадає 78% виданих автокредитів. 

Динаміка іпотечного кредитування фізичних осіб 
у 2020 році, млн грн   ДЖЕРЕЛО: НБУ
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вальвації 2014–2015 років припинили 
обслуговувати борг. Закон, ухвалений 
13 квітня, зобов’язав банки за першою 
вимогою проблемного позичальни-
ка реструктуризувати кредит за се-
реднім курсом конвертації (орієнтов-
но 16,5 грн/$) між курсом на момент 
отримання кредиту і курсом на день 
реструктуризації. Нова іпотечна став-
ка становитиме 12-місячний UIRD +1%, 
попередня валютна ставка скорочу-
ється ретроспективно, а всі процентні 
переплати, пені та штрафи зарахову-
ються у сплату тіла кредиту. Під рес-
труктуризацію підпадає іпотечне жит-
ло площею до 140 кв. м для квартир та 
250 кв. м — для будинків, що в рази 
перевищує будь-які соціальні норми.

У портфелі банків валютна іпотека 
на початок березня 2021 року зменши-
лася до 15 млрд грн, які заборгували їм 
9 тис. українців. 95% цих кредитів були 
непрацюючими. Але суттєва частка 
портфеля перебувала на позабалансо-
вих рахунках. Тому банкіри анонсува-
ли 10 млрд грн збитків і сподівалися 
на вето Президента. Проте Президент 
закон 21 квітня все ж таки підписав. 
При цьому ухвалений документ сто-
сувався також ФГВФО та всіх покупців 
прав вимоги до боржників.

СТРИМАНИЙ ОПТИМІЗМ
Банкіри очікують, що в 2021 році роз-
виток споживчого кредитування буде 
залежати від ситуації в економіці та 
рівня добробуту українців, середня 
зарплата яких продовжує зростати. 
Попри продовження в I кварталі ка-
рантинних обмежень, прогнози річно-
го зростання ВВП залишалися високи-
ми (+4%). Уряд наприкінці 2020-го — на 
початку 2021-го двічі виплачував ФОП 
компенсацію по 8 тис. грн. «Ми бачи-
мо зростання попиту на кредити з 
боку фізосіб-підприємців. А саме ця 
категорія осіб найбільше постраждала 
від зниження споживчого попиту під 
час попереднього весняного локдауну. 
З кінця минулого року підприємці зно-
ву звертаються за кредитами на розви-
ток бізнесу та споживчі цілі», — розпо-
віла Ольга Пархоменко.

82% банків, опитаних регулятором, 
очікують подальшого збільшення кре-
дитування населення на тлі несуттєво-
го зниження якості кредитного порт-
феля домогосподарств. Олег Клименко 
сподівається на зростання реальної 
купівельної спроможності населення 
до рівня позаминулого року і високий 
попит на споживче кредитування. 
Рівень схвалення споживчих креди-
тів збільшувався всю другу половину 
2020 року, що було пов’язано зі зни-
женням відсоткових ставок та подов-
женням строків кредитів.

При цьому чисті гривневі креди-
ти населенню в III кварталі вперше 
за останні роки зростали повільніше 
(+3,9%), ніж іпотека (+6,9%). Тому саме 
іпотечні кредити цьогоріч мають ста-
ти драйвером зростання кредитних 
портфелів. Справжній бум очікуєть-
ся через рік. «2021-й — це фінальний 
підготовчий рік, а 2022-й стане роком 
великого зростання іпотечних угод 
на первинному та вторинному рин-
ках», — упевнений Антон Тютюн.
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