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Банки в Україні перестали банкрутувати і почали давати 
кредити – НБУ 

 Зростання роздрібного кредитування в Україні з початку 2017 року склало 30% завдяки 
низькій порівняльній базі в минулому році. Про це заявив заступник голови 
Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова на Ukrainian Banking Day в 
Лондоні, передає прес-служба НБУ. 

Нагадаємо, раніше українські банкіри заговорили про зниження ставок по кредитах. 
Сегмент споживчого кредитування є драйвером відновлення обсягів роздрібного 
кредитування. При цьому найбільшими темпами зростають короткострокові кредити до 
року: їх зростання, за даними банків, за рік склало 27%, а обсяг перевищив 44 млрд грн. 

https://n-auditor.com.ua/uk/novini/finansi/item/78427-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8-%E2%80%93-%D0%BD%D0%B1%D1%83.html
https://n-auditor.com.ua/uk/novini/finansi/item/78427-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8-%E2%80%93-%D0%BD%D0%B1%D1%83.html
https://n-auditor.com.ua/uk/novini/finansi/item/78427-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8-%E2%80%93-%D0%BD%D0%B1%D1%83.html
http://uazmi.org/news/post/dhqyxqgCYm98fcwHAc14Fs
https://news.finance.ua/ru/news/-/416110/banki-v-ukraine-perestali-bankrotitsya-i-nachali-davat-kredity-nbu
https://news.finance.ua/ru/news/-/416110/banki-v-ukraine-perestali-bankrotitsya-i-nachali-davat-kredity-nbu
https://newsyou.info/v-ukraine-vosstanavlivaetsya-kreditovanie-nbu
https://theqpost.com/in-ukraine-recovering-loans/1550
https://ukr.segodnya.ua/economics/finance/banki-v-ukraine-perestali-bankrotitsya-i-nachali-davat-kredity-nbu-1096072.html
https://ukr.segodnya.ua/economics/finance/banki-v-ukraine-perestali-bankrotitsya-i-nachali-davat-kredity-nbu-1096072.html
https://ukr.segodnya.ua/economics/finance/bankiry-zagovorili-o-snizhenii-stavok-po-krupnym-kreditam-1094320.html


Media: Укрінформ 
Reprints: ПрессОРГ 

  
В 2017 году в Украине начало восстанавливаться кредитование. 

Прирост розничных кредитов с начала года составляет более 30%. 
«С начала года прирост розничных кредитов составляет более 30%, но с низкой базы 
сравнения. Корпоративное кредитование начало активно расти, начиная со второго 
квартала этого года. На сегодня банки фиксируют от бизнеса здоровый спрос на новые 
кредиты», - отметила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в своем 
выступлении в ходе Ukrainian Banking Day в Лондоне. 
В будущем НБУ не ожидает банкротств крупных банков. Малые банки, акционеры которых 
не смогут предоставить дополнительный капитал, будут иметь возможность вернуть НБУ 
банковскую лицензию и продолжить финансовую деятельность в другом статусе. 

http://pressorg24.com/news?id=370610
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2358314-v-nbu-otmecaut-ozivlenie-kreditovania-v-etom-godu-prirost-30.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2358314-v-nbu-otmecaut-ozivlenie-kreditovania-v-etom-godu-prirost-30.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2358314-v-nbu-otmecaut-ozivlenie-kreditovania-v-etom-godu-prirost-30.html


Media: MindUA 
 

Приріст кредитування у 2017 році становить 30% 

Приріст роздрібних кредитів у 2017 році становить понад 30%, але з низької бази 
порівняння. Корпоративне кредитування почало активно зростати, починаючи з другого 
кварталу цього року. На сьогодні банки фіксують від бізнесу здоровий попит на нові 
кредити, розповіла заступник Голови НБУ Катерина Рожкова. 
В майбутньому НБУ не очікує банкрутств великих банків. Малі банки, акціонери яких не 
зможуть надати додатковий капітал, матимуть змогу повернути НБУ банківську ліцензію і 
продовжити фінансову діяльність в іншому статусі. 
 

https://mind.ua/news/20179303-pririst-kredituvannya-u-2017-roci-stanovit-30

	CFC Consulting��Media Monitoring for ��Strategy Council �
	Media: Segodnya�Reprints: Незалежгий Аудитор, UAZMI, FI.Новости, НовостиЮInfo, The Quebec Post��Банки в Україні перестали банкрутувати і почали давати кредити – НБУ�
	Media: Укрінформ�Reprints: ПрессОРГ� �В 2017 году в Украине начало восстанавливаться кредитование. Прирост розничных кредитов с начала года составляет более 30%.
	Media: MindUA��Приріст кредитування у 2017 році становить 30%

