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Доступність
державних
житлових
програм для громадян України –
головне питання сьогодення. Чимало
українських родин наразі витрачають
значні кошти на комерційну (приватний
сектор) оренду житлової нерухомості.
Держава при цьому втрачає значний
обсяг фінансових надходжень, які
могла б отримати на довгострокову
перспективу в разі проведення єдиної
державної житлової політики в Україні,
в тому числі - створивши державний
ринок орендного житла, запровадивши
різноманітні
державні
житлові
програми. Адже за останніми даними
Держкомстату більше 600 тисяч родин
потребують поліпшення житлових
умов. І ця потреба з кожним роком
зростає.
Крім того, варто пам’ятати що
активізація кредитування житлової
нерухомості
на
доступних
для
населення на умовах, запровадження
державної підтримки лізингу житла та
іпотечного кредитування активізують
діяльність будівельної галузі.
Доступність
державних
житлових
програм позитивно впливатиме і на
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економічний розвиток регіонів і на
трудову міграцію, адже значна частина
громадян виїжджає на заробіток саме з
метою
накопичення
коштів
на
придбання власного житла.
Однією з перепон участі в іпотечних
житлових програмах громадян України
завжди була готовність громадян
сплатити одразу 15-25% вартості об’єкту
нерухомості
(перший
внесок
за
іпотечним договором) та високий розмір
відсоткової ставки. Саме для соціальних
категорій громадян для яких сплата 200
тисяч гривень (що складає в середньому
перший внесок за іпотечним договором)
головною перешкодою для участі в
програмах кредитування придбання
житла, ДІУ запропонувала програму
фінансового лізингу нерухомості.
На власному досвіді, який показала
співпраця ДІУ і МВС України, можна
підтвердити
результативність
та
ефективність Програми із забезпечення
житлом на умовах фінансового лізингу,
оскільки середній щомісячний платіж не
перевищує
3
тисяч
гривень
(з
врахуванням
компенсацій,
що
передбачені роботодавцем), що не є

непосильним
тягарем
для
середньостатистичної
української
родини. Зазначена програма є найбільш
соціально
ефективною
державною
житловою програмою за весь період її
незалежності,
оскільки
житло
залишається у державній власності до
повної сплати його вартості, відсутність
першого внеску та розмір винагороди
за
використання цього фінансового
інструменту дозволить скористатися цією
програмою
сім’ям
із
середньостатистичними доходами.
«Житло у фінансовий лізинг» – новітній
фінансово-кредитний інструмент на
ринку нерухомості України, який
дозволяє громадянину заселитися та
проживати в обраній ним
квартирі
відразу після укладання стандартного
договору фінансового лізингу.
Ще одним із нагальних питань,
вирішення якого б активізувало
ринок
є
звільнення
від
оподаткування
операцій
з
компенсації роботодавцем частки
щомісячних платежів з фінансового
лізингу чи іпотеки житлової

нерухомості його співробітників.
Якщо на законодавчому рівні
дозволити
роботодавцю
компенсувати частину щомісячних
платежів
співробітників
що
приймають участь у державних
житлових програмах, (звільнивши
при цьому від оподаткування і
роботодавця і співробітника) це
забезпечило розширення кола
учасників житлових програм, а
кошти отримані від роботодавців
спрямовувались
на подальше
фінансування державних житлових
програм (що забезпечило б
додаткове
недержавне
фінансування). Роботодавець би в
свою
чергу
отримав
більш
довготривалу та плідну співпрацю зі
своїми співробітниками.
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Шановні колеги та партнери!
Держава іпотечна установа створена 8 жовтня 2004
року Урядом України за підтримки Світового банку (за
участю USAІD) за аналогом американської компанії
FNMA (Fannie Mae) в якості інституту запровадження
рефінансування
іпотечних
кредитів,
наданих
іпотечними
кредиторами
за
стандартними
процедурами для можливості емісії іпотечних цінних
паперів.
Відсутність щорічного бюджетного фінансування
діяльності вимагає від фінансової компанії на постійній
основі проводити аналіз діючих програм, їх
вдосконалення та розробки нових (альтернативних)
програм по забезпеченню житлом громадян України.
Закінчився непростий 2020 рік. Разом всі ми пережили
багато подій, сумних і радісних, подій, які дали нам
унікальний досвід. Досягнення допомогли нам знайти
впевненість у своїх силах, невдачі та труднощі - навчили
не опускати руки. В цей складний рік ми докладали всіх
можливих зусиль для того, щоб якісно виконувати свою
роботу.
В цей рік в нас були і вагомі досягнення і невдачі. Як
приклад успішної роботи можна відмітити, перш за все
результати реалізації нашої спільної з МВС програми
фінансового лізингу, яка стала одним з нових
механізмів, розроблених Установою, по забезпеченню
житлом громадян За 1,5 роки після впровадження цього
механізму, Державною іпотечною установою було
забезпечено 2 235 сімей поліцейських та рятувальників
квартирами на умовах фінансового лізингу, що є
найкращим показником виконання державних

завдань при мінімальних витратах бюджетних коштів.
У 2020 році забезпечено придбання та передачу у
фінансовий лізинг Установою 1 124 квартири на суму 1,3
млрд. гривень. Придбання житла у 2020 р. було
здійснено за рахунок коштів, отриманих ДІУ від емісії
гарантованих облігацій серії «F3» (загальний обсяг - 1,3
млрд. гривень), отриманих у березні 2020 року. При
фінансуванні цих операцій ДІУ були задіяні власні та
залучені на ринкових умовах кошти. Ця програма діє по
всій території України: 78% придбаного житла
знаходиться в обласних центрах, 22% - в інших
населених пунктах. Наявні позитивні відгуки на
результати впровадження ДІУ нового механізму
«Житло у фінансовий лізинг» та відкладений попит
свідчать про необхідність подовження реалізації
Порядку № 1201 та розповсюдження цього механізму
на інші державні структури.
Реалізація програми фінлізингу ДІУ є найкращим
результатом державної підтримки у 2020 році по
забезпеченню
житлом
громадян
України.
Сподіваємося, що досвід та проектні напрацювання
ДІУ будуть і в-подальшому застосовуватися при
реформуванні державної житлової політики та
системи
фінансування
забезпечення
житлом
громадян. На сьогодні ще понад 13 тис. сімей
поліцейських та рятівників вже виявили бажання
отримати житло на умовах фінансового лізингу та
очікують від держави позитивного рішення. Наявні
позитивні відгуки на результати впровадження ДІУ
нового механізму «Житло у фінансовий лізинг»
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Законодавчі підстави створення

Засновник та власник

Орган управління майном

• ДІУ створена за підтримки Світового
банку відповідно до постанови КМУ
№1330 від 08.10.2004 р.

• держава Україна в особі Кабінету
Міністрів України

• Міністерство фінансів України
з 05.02.2020 року

Юридична адреса

Правовий статус

Ідентифікаційний код

• 01133, м. Київ, Печерський р-н, бульвар
Лесі Українки, будинок 34

• юридична особа

• 33304730

Види діяльності за КВЕД-2010

Інституційний сектор
економіки за КІСЕ

Організаційно-правова форма
за КОПФГ

• S.1311 Центральні органи
державного управління

• 425 Державна організація
(Установа, Заклад)

64.91 Фінансовий лізинг
64.92 Інші види кредитування.
64.99 Надання інших фінансових послуг
(крім страхування та пенсійного
забезпечення) н.в.і.у.
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері
фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення.

Основна мета діяльності

Діючі ліцензії

• рефінансування іпотечних кредиторів
(банків і небанківських фінансових
установ, які провадять діяльність з
надання забезпечених іпотекою
кредитів) за рахунок власних та
залучених коштів, у тому числі
коштів, що надійшли від розміщення
цінних паперів

• Ліцензії Нацкомфінпослуг:
• - на діяльність з надання
фінансових кредитів за рахунок
залучених коштів 16.09.14 №2666
• -на провадження господарської
діяльності з надання послуг
фінансового лізингу 26.09.17
№3856

Свідоцтво про державну
реєстрацію
• Серія А01 № 726839, виданого
Шевченківською районною у місті
Києві державною адміністрацією
28.12.2004
(дата державної реєстрації). Дата
державної перереєстрації: 26.10.2010
(зміна юридичної адреси)

Сторінка 7 з 55

РІЧНИЙ ЗВІТ 2020

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА

Розвиток ринку іпотечного кредитування в Україні почався в 2003 році із прийняттям 5 червня 2003 року Закону України «Про іпотеку» №898-IV, який набув чинності з 1
січня 2004 року та яким було встановлено правову основу здійснення іпотечного кредитування в державі. Концепцією розвитку національної системи іпотечного кредитування,
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 №559-р окрім іншого встановлено, що з огляду на міжнародний досвід, найефективнішою моделлю
функціонування ринку іпотечного кредитування в Україні доцільно визначити дворівневу модель його функціонування, яка також передбачає наявність та створення іпотечної
установи другого рівня. Відповідно до вищезазначеної Концепції, іпотечна установа другого рівня повинна забезпечити диверсифікацію ризиків іпотечних кредиторів, які діють
на первинному ринку іпотечного кредитування, та провадити діяльність з рефінансування іпотечних кредиторів за рахунок коштів, отриманих від розміщення іпотечних цінних
паперів, забезпечених іпотечним покриттям.
ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА – створена 8 жовтня 2004 року Урядом України (постанова КМУ №1330 «Деякі питання Державної іпотечної установи») за підтримки Світового
банку (за участю USAІD) за аналогом американської компанії FNMA (Fannie Mae) з метою рефінансування іпотечних кредиторів за рахунок власних та залучених коштів, у тому
числі коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів.
18 грудня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1054 про передачу Державної іпотечної установи в управління Міністерству фінансів України.

Єдиним засновником та власником Установи є держава Україна в особі Кабінету Міністрів України. Діяльність Установи регламентується актами
Кабінету Міністрів України, зокрема Статутом Установи, затвердженим
Основною метою діяльності є рефінансування іпотечних кредиторів за рахунок власних та залучених коштів, у тому числі коштів що надійшли від розміщення цінних паперів.
Предметом діяльності Установи є:
придбання, відчуження, управління та здійснення інших операцій з іпотечними та іншими активами відповідно до законодавства;
надання фінансових кредитів, виконання зобов’язань, за якими забезпечене іпотечними та іншими активами;
випуск, емісія цінних паперів та організація їх обігу;
надання послуг з обслуговування міжнародних
кредитних ліній;
фінансовий лізинг стосовно об’єктів житлової нерухомості відповідно до законодавства;
здійснення функцій замовника будівництва житла;
розробка і впровадження стандартів, норм і процедур іпотечного кредитування та лізингу з метою зменшення ризиків учасників ринку.
Статутний капітал ДІУ станом на 31.12.2020 року складає 2 355,66 млн гривень. Розмір статутного капіталу Державної іпотечної установи встановлюється та змінюється виключно
за рішенням Кабінету Міністрів України.

Контактні дані:
Телефон : (044) 207-14-14, (044) 207-14-13
Факс: (044) 207-14-13
Офіційний веб-сайт: www.ipoteka.gov.ua
E-mail: office@ipoteka.gov.ua
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МІСІЯ
Забезпечення державної підтримки створення і розвитку ринку лізингу житла, та сприяння розвитку ринку
іпотечного кредитування, фінансування будівництва (добудови) житла

ЦІННОСТІ
•
•
•
•
•

Справедливість
Відкритість
Соціальна відповідальність
Професіоналізм
Командна робота

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
• Забезпечення житлом громадян – це пріоритетний напрямок діяльності соціально орієнтованої
держави !
• Приведення розміру власного капіталу до вимог регулятора
• Зниження частки непрацюючих активів
• Діджіталізація головних бізнес-процесів
• Збільшення обсягів фінансування житлових програм ДІУ, зокрема фінансового лізингу
• Зниження вартості іпотечного кредитування шляхом відновлення операцій з рефінансування іпотечних
кредиторів
• Доступність житлових програм
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КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ
придбано та передано у фінансовий лізинг

2 235 квартир

(2,4 млрд грн)
у фінансовий лізинг працівникам МВС за державною програмою співпраці з ДІУ
середня ставка - 9%

Рефінансування іпотечних кредитів

річних

видано понад 10 тисяч іпотечних кредитів
(майже 2 млрд грн) за Стандартами ДІУ

набуття прав вимоги за іпотечними кредитами, наданими банками відповідно Стандартів ДІУ
середня ставка - 14,56% річних

Стимулювання ринку іпотечного
кредитування

спрямовано 5,3 млрд гривень

фінансові кредити банкам на формування портфелю іпотечних кредитів за Стандартами ДІУ

спрямовано 1,12 млрд гривень
на фінансування добудови 40 будинків (670 тис. кв. м.)
фінансові кредити банкам для кредитування будівництва або завершення будівництва житлових об'єктів

5 568 квартир
було придбано та безкоштовно передано органами державної влади громадянам України у 115
населених пунктах (1,5 млрд. грн.)
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започатковано з 2019 року

Порядок № 1201
73

2 235

73

103
132

533
48

квартир

182

83

54
47

45
76
45

76

44
80

94

41

98

37
43

109
75
44

2,4
млрд.грн.
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ (ОЗДОРОВЛЕННЯ) ДІУ
З метою реалізації вищезазначених
стратегічних цілей Державною іпотечною
установою було розроблено основні засади
Програми розвитку, які
направлені на
досягнення цілей, визначених в Програмі
діяльності Кабінету Міністрів України,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України 29.09.2019 року № 849 та схваленої
постановою
Верховної
Ради
України
04.10.2019 року № 188, зокрема в частині
забезпечення комфортним та доступним
житлом громадян України на умовах
здешевлення вартості іпотечних кредитів та
запровадження надання житла на умовах
фінансового лізингу, законами України «Про
засади внутрішньої і зовнішньої політики»,
«Про основи національної безпеки України»,
«Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей», «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб» та ін.
Очевидною є відповідність пріоритетному
напряму державної політики у частині
забезпечення гарантованих Конституцією
України прав і свобод громадян України.
Установа прийматиме участь у формуванні
єдиної Програми, яка має дозволити
сформувати єдину державну фінансову

політику щодо розвитку ринку фінансових
послуг по забезпеченню житлом громадян
України та надання державної підтримки тим
громадянам, які на те потребують згідно
діючого законодавства.
На ринку
іпотечного житлового
кредитування Установа планує відновити
рефінансування іпотечних житлових, наданих
іпотечними кредиторами за стандартами
Установи. Стандарти надання, рефінансування
та обслуговування іпотечних кредитів будуть
реформовані та оновлені відповідно вимог
сьогодення з урахуванням платоспроможності
та очікування громадян. Процентні ставки по
державній
іпотеці
(програмами
ДІУ)
планується знизити до рівня 5-7% річних.
Програма «Житло у фінансовий лізинг»
планується
визначити
флагманською
програмою для забезпечення житлом
державних службовців та внутрішньо
переміщених осіб та запровадити її на інші
категорії громадян.
Міжнародний
досвід
показує,
що
інтегровані кредитні та орендні ринки житла,
в яких немає адміністративних бар’єрів між
прибутковим та неприбутковим секторами,
успішно забезпечують доступ до житла для
різних категорій населення. Із зростанням

частки публічного сектору лізингового житла в
житловому
фонді він
успішно
конкуруватиме з прибутковим сектором і
матиме непрямий вплив на нього з точки
зору якості, термінів та цін на лізинг житла.
Міжнародний
досвід і результати
опитувань показують, що за умови браку
податкових та інших економічних стимулів
власності лізинг житла може бути ефективним
способом забезпечення житлом для значної
кількості домогосподарств.
Для обмеження інвестиційного попиту на
житло та забезпечення його використання
рекомендується
прийняти
зміни
до
Податкового кодексу.
Відновлення Програми «Фінансу-вання
будівництва (добудови) житла», згідно якої
будуть на прозорих умовах добудовані та
придбані квартири для реалізації програм
іпотечного кредитування та фінансового
лізингу. Для зменшення вартості збудованого
житла
планується
залучити
зовнішні
запозичення.
Програмою
розвитку
пропонується
знизити до 30% частку отриманих державних
гарантій при здійсненні ДІУ внутрішніх
запозичень.

Проведення засновником докапіталізації
забезпечить виконання пруденційних вимог
регулятора фінансових послуг та вимог
інвесторів (кредиторів) щодо достатності
власного капіталу.
Відновлення капіталу є необхідністю для
розвитку ДІУ та відновлення ліквідності.
Докапіталізація надає також можливість
зменшення відсоткових ставок за іпотечними
кредитами та винагороди за отримання житла
у фінансовий лізинг для громадян.
СТРАТЕГІЧНА МЕТА ДІУ - «Іпотечні цінні
папери ДІУ – ліквідні цінні папери з низьким
кредитним ризиком» - без додаткового
забезпечення у вигляді державних гарантій.
Цінні папери ДІУ, забезпечені житловою
нерухомістю, стануть одним із основних
джерел
довгострокової
ліквідності
Державного та недержавних пенсійних
фондів, страхових компаній, українських
інвестиційних банків та прийматися в якості
забезпечення з низьким коефіцієнтом
інвестиційного ризику Національним банком
України, іноземними та українськими
інвесторами (кредиторами), які займаються
житловим та комерційним будівництвом.
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МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ОГЛЯД

Макроекономічний огляд за підсумками 2020 року
Облікова НБУ
ОВДП
Інфляція
Ринок нерухомості та іпотечного кредитування
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Макроекономічний огляд за підсумками 2020 року
Економіка України виявилася більш стійкою
до кризи, ніж очікувалося на початку
пандемії COVID-19.
У 2020 році відбулася низка потрясінь:
швидке розгортання пандемії, карантинні
обмеження, глибокі кризові явища та
масштабні
заходи
фіскального
та
монетарного стимулювання у відповідь. Для
України коронакриза була далеко не
першою кризою, але ледь не вперше країна
увійшла до неї зі значним запасом міцності.
Фінансовий сектор успішно проходить
коронакризу та належним чином виконує
свої функції. Банки увійшли в період
пандемії без помітних дисбалансів,
достатньо
капіталізованими
та
високоліквідними. Робота з очищення та
підвищення стійкості банківської системи,
проведена
від
2015
року,
дала
беззаперечний
позитивний результат.
Уперше в історії під час кризи українські
банки не стали фактором посилення
економічної нестабільності. Навпаки, вони
підтримували бізнес до цього часу та
сприятимуть відновленню економічного
зростання в майбутньому, надаючи
кредити. З часу розгортання кризи більшість
банків досить швидко переорієнтувалася на
роботу онлайн. До певної міри відбулася
структурна зміна у форматі роботи
банківського сектору.
Незважаючи на тимчасове скорочення
кількості
працюючих
відділень,
доступність банківських сервісів не
знизилася.

Внаслідок пандемії в 2020 році економіка
України скоротилась на 4,4%.
Цей показник –"середня температура" для
європейських країн. Наприклад, скорочення економіки ЄС, ймовірно становитиме
понад 7%.
Усі держави понесли значні втрати від
пандемії і Україна не є виключенням.
Жорсткий карантин, який припав на березень
– травень із фактичною забороною на
діяльність значної частини ВЕД призвів до
скорочення доходів населення і прибутків
підприємств, погіршення споживчих та
ділових настроїв. На тлі невизначеності щодо
подальшого розвитку пандемії COVID-19 це
зумовило
зменшення
споживання
населенням,
призупинення
окремих
інвестиційних проєктів та призвело до
глибокого падіння усіх видів діяльності.
Довготривала пандемія коронавірусу, стрімке
підвищення
рівня
захворюваності
та
повернення до жорсткіших карантинних
заходів як в Україні, так і в світі може
призвести до суттєвішого та тривалішого
охолодження глобальної та української
економіки. Відповідно постане потреба в
посиленні фіскальних та монетарних стимулів
для підтримки економіки і населення.
Основні зовнішні ризики на сьогодні теж
пов’язані з успішністю приборкання пандемії
на глобальному рівні.
Актуальними залишаються також інші ризики:
✓ посилення інфляційного тиску з боку

країн – торговельних партнерів;
✓ ескалація військового конфлікту на сході
країни чи її кордонах;
✓ збільшення волатильності світових цін на
продукти харчування з огляду на глобальні
зміни
клімату
та
ризик
посилення
протекціонізму у світі.
На відміну від попередніх криз, коли експорт
був одним з основних драйверів падіння
економіки, у 2020 році український експорт
продемонстрував певну стійкість до кризових
явищ. Це стало наслідком низки зовнішніх та
внутрішніх факторів.
По-перше, у структурі експорту поступово
збільшилася частка продовольчих товарів,
який є стійкішим до економічних криз через
порівняно низьку еластичність попиту на такі
товари за доходом.
Водночас попри поліпшення стійкості
українського експорту важливим залишається
підвищення його конкурентоспроможності
шляхом
збільшення
частки
високотехнологічної продукції
У грудні, незважаючи на погіршення
епідемічної ситуації та запровадження
локдауну окремими країнами, зовнішнє
середовище продовжувало поліпшуватися
завдяки пожвавленню в промисловості на тлі
оптимізму, пов’язаному з початком вакцинації
від COVID-19 у окремих країнах.
Масштабні світові антикризові заходи
призвели
до
суттєвого
пом'якшення
монетарних умов у світі, що на тлі новин про
успішне випробовування вакцини, закінчення
виборів у США та інформації про нові фіскальні

стимули в США пожвавили інтерес іноземних
інвесторів до країн ЕМ. Україна не стала
винятком – у грудні були розміщені
єврооблігації з найнижчою доходністю в
історії країни та відновився приплив
нерезидентів до гривневих ОВДП. Це дало
змогу профінансувати дефіцит бюджету та
наростити
міжнародні
резерви
до
восьмирічного
максимуму,
уникнувши
значного тиску на інфляцію та обмінний курс.
Утім, попри оптимізм на міжнародних ринках
капіталу, такі залучення стали можливими
завдяки
міжнародній
підтримці
та
макрофінансовій стійкості, досягнутій у
попередні роки.
Для
пожвавлення
кредитування
та
підтримки економічного відновлення НБУ
зберігав стимулюючу монетарну політику та
застосовував нові інструменти, зокрема
довгострокове рефінансування, процентні
свопи, активно співпрацював з банками над
удосконаленням
корпоративного
управління. У результаті у 2020 році, за
винятком періоду жорсткого карантину,
банки нарощували гривневе кредитування.
Проте за даними грошово-кредитної
статистики НБУ у 2020 році, другий рік
поспіль залишки за банківськими кредитами
знижувалися. Складається враження, що дію
стимулюючих
заходів
переважили
протилежні
фактори:
посилення
невизначеності у зв'язку із коронакризою,
ризики погіршення якості позичальників та
наявного кредитного портфеля, невирішені
питання у сфері захисту прав кредиторів
тощо.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/makroekonomichniy-ta-monetarniy-oglyad-gruden-2020-roku
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Глибший аналіз свідчить, що головними
причинами цього зниження були суто
статистичні ефекти, спричинені головним
чином
подальшим
очищенням
банківської системи, активізацією роботи
банків з проблемними кредитами та
курсовою переоцінкою.

ОБЛІКОВА НБУ
Для підтримки економіки під час кризи з
початку року Національний банк знизив
облікову ставку з 13,5% до 6%. Це –
найнижчий рівень ставки в історії України.
Зниження облікової ставки НБУ робить
гроші для банків дешевшими. Це спонукає
їх до зниження ставок за депозитами та
кредитами.
Сьогодні ставки за депозитами як для
бізнесу, так і для громадян вже
перебувають
на
однознаковому
рівні. Паралельно дешевшають і кредити:
найбільше – для бізнесу, але й для
громадян також, зокрема іпотека.
Що буде з відсотковими ставками далі?
Національний
банк
налаштований
утримувати інфляцію в прийнятних межах
–
близько
5%
із
незначними
відхиленнями. Тож гривневі депозити
навіть з однознаковими ставками будуть
привабливими для вкладників.
А банки зможуть знижувати ставки за
кредитами й надалі. Здешевити кредити
можна також реформами – судовою та з
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підвищення захисту прав кредиторів.
Сьогодні банки недостатньо захищені від
недобросовісних
позичальників
і
закладають ці ризики у вартість позик.
Як результат, добросовісні позичальники
сплачують більше, ніж могли б. Оновлений
прогноз облікової ставки передбачає її
утримання нижче нейтрального рівня до
кінця 2020 року та впродовж більшої частини
2021 року. Це забезпечить стимулюючі
монетарні
умови,
необхідні
для
пом’якшення негативних наслідків кризи та
пожвавлення ділової активності. Ефект
трансмісії від низької ключової ставки
посилюватиметься завдяки збереженню
доступу банків до раніше запроваджених
інструментів з управління ліквідністю та
стимулювання кредитування реального
сектору. В умовах високого рівня
невизначеності монетарна політика НБУ
надалі залежатиме насамперед від розвитку
епідемічної ситуації та затверджених
параметрів бюджетної політики.
Якщо пожвавлення внутрішнього попиту та
ділової активності виявиться нестійким
унаслідок збільшення захворюваності, НБУ
зможе підтримати економіку подальшим
зниженням облікової ставки. Водночас НБУ
також готовий підвищити облікову ставку у
2021 році в разі посилення інфляційного
тиску. Баланс між стимулюванням економіки і
підтриманням
помірної
інфляції
зберігатиметься і надалі. Вагомим фактором
для рішень НБУ стануть затверджені

параметри фіскальної підтримки економіки,
яка передбачається значною й у наступному
році.
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Графік. Динаміка зміни облікової ставки
НБУ.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/makroekonomichniy-ta-monetarniy-oglyad-gruden-2020-roku
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Інфляція
З кінця 2019 року в Україні зберігається
невисока інфляція. Упродовж 2020 року
інфляція перебувала переважно нижче
цільового діапазону 5% ± 1 в.п. Ціни на деякі
товари підвищилися, деякі залишилися на
минулорічному рівні, а дещо навіть
подешевшало. В останні місяці 2020 року
зростання цін дещо пришвидшиться.
Ймовірно, дорожчим стане паливо та інші
енергоносії. Через гірший врожай вищими
темпами зростатимуть ціни на окремі
продукти харчування.
Водночас інфляційного сплеску не станеться.
Зростання цін буде помірним. Збереження
помірної інфляції убезпечує від знецінення
доходи та заощадження населення. Також це
сприяє здешевленню кредитів. Національний
банк переглянув

прогноз зростання інфляції у 2021 році у бік
підвищення з 6.5% до 7%.
Прискорення інфляції в першому півріччі
буде зумовлене жвавим споживчим попитом,
подорожчанням енергоносіїв та гіршим
минулорічним
врожаєм
сільськогосподарських культур. Крім того,
збільшаться виробничі витрати бізнесу,
зокрема на оплату праці. Втім, вихід за
верхню межу цільового діапазону буде
тимчасовим. НБУ допускає короткочасне
відхилення інфляції від цілі задля збереження
монетарних стимулів для відновлення
економіки. У другому півріччі вплив
проінфляційних чинників слабшатиме, що
розверне інфляційну динаміку. Завдяки
нарощуванню пропозиції внаслідок кращих
врожаїв сповільниться продовольча інфляція,

-4,4%

Графік 1. ІСЦ (станом на кінець періоду, % р/р) та інфляційні цілі
Джерело: ДССУ, розрахунки НБУ.

а наприкінці року вичерпається ефект низької
бази порівняння для окремих товарів.
Монетарна політика Національного банку
України також
буде спрямована
на
послаблення фундаментального інфляційного
тиску з боку погіршення очікувань і стійкого
споживчого попиту. У результаті показник
базової інфляція на кінець 2021 року
становитиме 5.9%, а загальна інфляція знову
повернеться до цільового діапазону в першій
половині наступного року. У 2022–2023 роках
інфляція
перебуватиме
поблизу
середньострокової цілі в 5%.
Скасування жорстких карантинних обмежень з
кінця травня та уведення адаптивного
карантину зумовило поступове відновлення
економічної активності та поліпшення стану

ринку праці. Підтримали бізнес-активність
і стимулюючі заходи НБУ та уряду.
Так, фіскальна політика пом’якшилася,
хоча і не так суттєво, як очікувалося –
нарощення
видатків
відбувалося
насамперед
за
рахунок
раніше
накопичених коштів.
Застосування найжорсткіших карантинних
обмежень призвело до падіння ВВП до
рівня -4,4% та скорочення економіки за
підсумками 2020 року.
Водночас ділова активність помітно
пожвавилася в умовах поступового
пом’якшення обмежень в другій половині
2020. Відновлення споживчого та
інвестиційного попиту в другому півріччі

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-sichen-2021-roku
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компенсує гірший урожай та менший
фіскальний імпульс. У 2021–2022 роках
українська економіка зростатиме на рівні
близько
4%.
Основним
драйвером
зростання
залишатиметься
приватне
споживання на тлі стрімкого підвищення
мінімальної заробітної плати у 2021 році.
Економічне
зростання
підтримають
фіскальні стимули, м’яка монетарна
політика та відновлення зовнішнього попиту
за умов відсутності жорстких карантинних
обмежень як в Україні, так і у світі.
Протягом 9 місяців 2020 року за зовнішніми
зобов’язаннями з урахуванням відсоткових
платежів урядом було сплачено більше 5.5
млрд дол., із них 3.1 млрд дол. – у ІІІ кварталі.
Успішному проходженню пікових виплат
2020 року сприяла співпраця з МФО, завдяки
чому Україна протягом 9 місяців отримала
близько
3
млрд
дол.
офіційного
фінансування. Крім того, на тлі підтримки з
боку МФО та більшої макрофінансової
стійкості порівняно з попередніми кризами
уряд двічі вдало виходив на ринки
єврооблігацій. Завдяки цьому міжнародні
резерви станом на кінець червня сягнули
найвищого за останні вісім років рівня.
Зовнішня позиція України залишалася
стійкою: резерви перевищували рівень
початку року, а їх співвідношення до
композитного критерію достатності МВФ
(ARA metrics) досягло майже 90%. Попри те,
що пікові виплати залишилися позаду,
боргове навантаження залишається високим.
Так
виплати
уряду
за
зовнішніми
зобов’язаннями
у
2021
році
перевищуватимуть 5 млрд дол., що разом із

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА

закладеним значним дефіцитом бюджету
потребуватиме
значного
фінансування,
зокрема зовнішнього.
Подальша співпраця з міжнародними
партнерами забезпечить нижчу вартість
нових залучень, стабільний доступ на світові
фінансові ринки, навіть в умовах несхильності
інвесторів до ризику, що знижуватиме
потенційні ризики для макрофінансової
стабільності.

Ринок нерухомості та
іпотечного кредитування
Попит на ринку відновився та поволі
зростає,
адже
доступність
житла
залишається високою за історичними
мірками. Ціни на нерухомість також
помірно зросли, попри пандемію та
сповільнення
економічної
активності.
Поступово набирає ваги новий фактор, що
може суттєво вплинути на попит –
відновлення іпотеки. Ключовий ризик
сектору – зволікання із впорядкуванням
первинного
ринку
нерухомості
та
посиленням прав інвесторів у житло. Крім
того, повільна реформа системи контролю в
будівництві може зменшити пропозицію
нового житла в майбутньому. Комерційна
нерухомість зазнала помітнішого впливу
кризи, подальший стан ринку залежатиме
від тривалості пандемії.
Із липня 2020 року спостерігається швидке
зростання іпотеки, що є унікальним для

України явищем, зважаючи на глибину
кризи та значну невизначеність. Ключовий
сприятливий для іпотеки фактор – суттєве
зниження її вартості. Стандарти іпотечного
кредитування в банків на сьогодні
достатньо консервативні – вони переважно
орієнтуються
на
офіційні
доходи
домогосподарств та вимагають значного
першого внеску вартості житла від
позичальників.
Розвитку кредитування надалі сприятиме
зниження кредитних ставок. Із 2020 року
банківська
система
працює
з
однознаковими процентними ставками за
депозитами. Інфляція протягом року
залишалася низькою, а монетарна політика
стимулюючою. На сьогодні ставки за
вкладами та активами є найнижчими в
історії українського банківського сектору. За
збереження макроекономічної стабільності
ставки за кредитами знижуватимуться і
надалі. Водночас простір для зниження
депозитних ставок дуже обмежений.
Український
банківський
сектор
залишається високоприбутковим завдяки
стійкості
операційних
прибутків
та
відсутності значних кредитних втрат
Після стрімкого падіння в ІІ кварталі цього
року майже на третину в річному вимірі
попит на нерухомість почав поволі зростати.
У ІІІ кварталі 2020 року вже було укладено
на 2.8% більше угод купівлі-продажу житла,
ніж рік тому – відкладений попит поступово
реалізується.

З початку карантину в Києві було виставлено
на продаж близько півсотні житлових
комплексів (+11% р/р) – і це попри
тимчасове зниження попиту на піку
карантинних обмежень та обмежену роль
іпотеки на ринку житла.
Висхідний тренд попиту обумовлений зпоміж іншого зростанням доступності
житла, яка за десятиліття збільшилася більш
ніж у два рази. За рік показник Pricetoincome майже не змінився, оскільки темпи
зростання номінальних доходів населення
та цін на житло були майже тотожними. А от
Price-to-rent – зріс, адже ціна оренди житла
росла більш повільно, ніж його вартість.
Ціни на житло і далі стабільно зростають У
столиці вартість нового житла в гривні у
вересні 2020 року була вищою на 5–10%, ніж
рік тому, на вторинному ринку, в доларі, –
до 5%. Хоча фундаментальні фактори, що
зумовлюють динаміку цін, як то рівень
безробіття, дещо погіршилися. Збільшення
вартості житла цьогоріч було передусім
обумовлене
зростанням
цін
на
будматеріали: на 5.3% р/р на кінець
вересня.
Крім того, свою роль відіграли пожвавлення
іпотечного кредитування та зростання рівня
заощаджень населення в умовах кризи.
Також ріст цін певною мірою пояснюється
помітним зниженням ставок за депозитами,
що є альтернативним напрямом для
інвестування в житло. Висхідний тренд цін
збережеться і надалі, підігрітий звуженням
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кредиту на вторинному ринку становила
Маржинальності
забудовників
та
14% (у грудні 2019 року – 20,6%), на
поступовим відновленням іпотеки.
первинному – 16,9% (у грудні 2019 року –
Темпи
введення
в
експлуатацію
21,5%).
уповільнилися. Пандемія та пов’язані з нею
Також зросла видача нових іпотечних
карантинні обмеження мали помітний
кредитів: у ІІІ кварталі цьогоріч їх було
вплив на будівництво. Первинний ринок
видано на 64% більше, ніж рік тому. Проте
нерухомості залишається неврегульованим
поки це зростання відбувається з дуже
та непрозорим, це створює ризики як для
низької бази: відношення портфеля іпотеки
приватних інвесторів, так і для банківдо ВВП є вкрай малим. Крім того, банки
кредиторів. З’являється дедалі більше
віддають перевагу роботі із вторинним
ошуканих осіб – цього року їхня кількість
ринком: лише близько десятої частини
нових кредитів надається на житло в
зросла
на
понад
новобудовах. Це свідчить про високі
12 тисяч інвесторів Аркади (додатково до
ризики, які несе первинний ринок як для
майже 30 тис. постраждалих інвесторів у
банків, так і для інвесторів у житло.
забудови Укогруп та Укрбуду).
В останні місяці з’явилося кілька
законопроєктів, покликаних урегулювати
Україна
0,7%
ринок
та
вдосконалити
механізми
Молдова
3,9%
фінансування будівництва житла, проте
Угорщина
8,6%
помітного прогресу в цьому напрямі немає.
Румунія
8,7%
Без підвищення прозорості в галузі,
Болгарія
10,6%
посилення відповідальності забудовників
Латвія
15,2%
та впровадження механізмів фінансування
Литва
19,6%
будівництва,
що
унеможливлюють
Польща
21,8%
шахрайство, іпотека на первинному ринку
Чехія
25,8%
нерухомості не стане масовою. Іпотека все
Греція
30,6%
ще не впливає на роботу ринку За рахунок
Австрія
33,3%
іпотеки на сьогодні фінансується менше 5% Німеччина
43,5%
угод з купівлі житла.
Франція
54,9%
Швеція
Тож потенціал зростання іпотечного
77,6%
Данія
109,4%
кредитування суттєвий. Протягом 2020 року
середньозважена ефективна відсоткова
ставка за новими іпотечними кредитами
знизилася. Згідно з даними банків у грудні
Графік 2.2.6. Співвідношення іпотеки до
2020 року середня ставка іпотечного
ВВП в 2020 році за країнами
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В грудні 2020 року банки видали 743
іпотечні кредити на загальну суму 521 млн
грн. З них на новобудови припадає лише
близько десятої частини – банки
тримаються осторонь первинного ринку.
За підсумками 2020 року банки видали
іпотечних кредитів на суму 3,8 млрд грн.
Це на 36% більше порівняно з 2019 роком.
Ринок житлової іпотеки залишається
концентрованим: трохи менше 90% нових
кредитів видають п’ять банків. Майже всі
нові видачі – це кредити на вторинне
житло. Середня сума кредиту зростає, але
умови
кредитування
залишаються
консервативними. Якщо у 2019 році
середня сума кредиту становила близько
516 тис. грн, то у 2020 році – 663 тис. грн.
Середній розмір іпотечного кредиту на
купівлю первинної нерухомості у 2020 році
становив 682 тис. грн, вторинної – 660 тис.
грн. У наступному році банки планують
нарощувати обсяги іпотеки.
У
регіональному
розрізі
найбільше
іпотечних кредитів у 2020 році видано в місті
Києві – 1,5 тис. договорів на загальну суму
1,4 млрд грн (37% від загальної суми). Після
міста Києва найбільше іпотечних договорів у
2020 році укладено в Київській області – 646
договорів на загальну суму 605 млн.грн.
(16% від загальної суми), у Харківській
області – 617 договорів на загальну суму
майже 296 млн. грн. (8% від загальної суми),
у Львівській області – 345 договорів на
загальну суму 240 млн грн та в
Дніпропетровській області – 388 договорів
на загальну суму 192,6 млн грн.
Понад половина кредитів у 2020 році були в

діапазоні від пів до півтора мільйона
гривень. Близько 85% за останній рік – це
кредити на житло вартістю до 1.6 млн грн.
Половина іпотеки видається на термін від
15
до 20 років, середній строк за рік дещо
зріс і складає 13.7 років. Проте реальний
строк значно коротший: кредити, що були
погашені
цьогоріч
в
середньому
“прожили” 9.5 року. Середній вік
позичальника за рік не змінився – близько
38 років. Частка боржників до 30 років – до
20%.
Середній
місячний
дохід
позичальника також залишився практично
без змін – майже 50 тисяч гривень.
Водночас близько четверті кредитів було
видано позичальникам із доходами до 20
тис грн на місяць.
Банки підходять до видачі іпотеки
виважено За перші дев’ять місяців 2020
року було схвалено 65.6% заявок на
іпотечне кредитування. В середньому за
квартал цьогоріч це близько тисячі нових
видач. Середнє співвідношення кредиту і
вартості житла (LTV) нині є досить
низьким: 59.6% для іпотеки, виданої в ІІІ
кварталі. А от співвідношення витрат на
обслуговування
боргу
та
доходів
позичальника (DSTI) за рік зросло і є доволі
високим: 45.9%. Хоча половина нової
іпотеки в ІІІ кварталі 2020 року мала
помірне боргове навантаження до 40%,
частка кредитів із DSTI понад 70% зросла
на 7.6 в. п.
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Банки планують нарощувати портфелі
іпотеки За стабільних макроекономічних
умов у 2021 році банки в середньому
планують профінансувати майже у півтора
рази більше нової іпотеки. Це попри наявні
проблеми, що заважають активному
іпотечному кредитуванню. Головними
серед них банки вважають дефіцит
платоспроможних позичальників, хаос на
ринку новобудов, високу вартість ресурсів
та дію мораторію на стягнення застави за
валютною іпотекою.
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Графік. Нові видачі та вартість іпотеки
Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-2020-rotsi-obsyagi-ipotechnogo-kredituvannya-zrosli-natretinu-do-38-mlrd-grn--rezultati-opituvan-bankiv
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Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-2020-rotsi-obsyagi-ipotechnogo-kredituvannya-zrosli-na-tretinu-do-38-mlrd-grn--rezultati-opituvan-bankiv
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КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Наглядова рада
Склад правління (2020 рік)
Вимоги до керівників фінансових установ
Система управління ризиками
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НАГЛЯДОВА РАДА
Державної іпотечної установи

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА

Станом на 01.01.2020 року склад Наглядової ради ДІУ налічував 6 осіб.

Гелетій Юрій Ігорович
Голова наглядової ради Державної іпотечної установи
заступник Голови наглядової ради Державної іпотечної установи Дмитренко Інна Леонідівна
Члени наглядової ради Державної іпотечної установи:
Лівий Іван Зеновійович
Невінчаний Ігор Сергійович
Панченко Олександр Сергійович
Касіяник Анатолій Васильович

Склад наглядової ради 24.02.2020 року – 04.11.2020 (наказ Міністерства фінансів України №89)

ШКУРАКОВ Василь Олександрович
Голова наглядової ради Державної іпотечної установи
заступник Голови наглядової ради Державної іпотечної установи ОЛІЙНИК Дмитро Ігорович
Члени наглядової ради Державної іпотечної установи:

СЕВРУК Леся Леонідівна
ГОНЧАРОВ Сергій Михайлович
КАСІЯНИК Анатолій Васильович
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НАГЛЯДОВА РАДА
Державної іпотечної установи

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА

04 листопада.2020 року змінено склад наглядової ради Державної іпотечної установи (наказ МФУ № 665)
Станом на 31.12.2020 року до складу Наглядової ради ДІУ включено 6 осіб:

(04.11.2020 – 31.12.2020)
КАВА Олександр Степанович
заступник Міністра фінансів України,
Голова наглядової ради Державної іпотечної установи

КУШНІРЮК Павло Олександрович
Радник заступника Міністра фінансів Кави О.С. на громадських засадах,
Заступник голови наглядової ради Державної іпотечної установи

КАСІЯНИК Анатолій Васильович
директор Фінансового департаменту –
головний бухгалтер Міністерства розвитку громад та територій
Член наглядової ради Державної іпотечної установи

ЯРОВА Поліна Олександрівна
Директор Департаменту боргової політики Міністерства фінансів України
Член наглядової ради Державної іпотечної установи

ГОНЧАРОВ Сергій Михайлович
заступник Міністра внутрішніх справ України
Член наглядової ради Державної іпотечної установи

ЗУБЧЕНКО Олена Миколаївна
Начальник Управління з корпоративного управління
об’єктами державної власності Міністерства фінансів України
Член наглядової ради Державної іпотечної установи
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ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Державної іпотечної установи
2020 рік

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА

Протягом 2020 року було проведено 7 засідань Наглядової ради ДІУ.
На порядку денному засідань наглядової ради розглядались наступні питання:
1. Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Державної іпотечної установи за 2019 рік.
2. Розгляд питання щодо розміщення облігацій ДІУ серії «F3» без здійснення публічної пропозиції під державну
гарантію 2019 року на загальну суму 3,7 млрд грн.
3. Погодження розміру оплати праці голови, заступників голови, інших членів правління Установи на період дії
карантину.
4. Затвердження річної фінансової звітності Державної іпотечної установи за 2019 рік.
5. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора «HLB Ukraine» про результати роботи за 2019 рік
6. Затвердження річної інформації Державної іпотечної установи як емітента цінних паперів за 2019 рік.
7. Розгляд звіту про виконання бюджету Державної іпотечної установи за 2019 рік.
8. Затвердження бюджету Державної іпотечної установи на 2020 рік.
9. Розгляд звіту Управління внутрішнього аудиту про результати роботи за 2018-2019 роки.
10. Розгляд Положення про службу внутрішнього аудиту.
11. Затвердження плану роботи служби внутрішнього аудиту Державної іпотечної установи на 2020 рік.
12. Призначення начальника служби внутрішнього аудиту Державної іпотечної установи.
13. Розгляд параметрів емісії облігацій ДІУ під державну гарантію 2020 року.
14. Перегляд строків розміщення облігацій Державної іпотечної установи серії «G3» без здійснення публічної
пропозиції під державну гарантію 2020 року на загальну суму 3,0 млрд. грн.

Інформація про факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Установи внутрішніх
правил, що призвело до заподіяння шкоди Установі або споживачам фінансових послуг.
Фактів порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди Установі або споживачам фінансових послуг, не було.

Інформація про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до Установи, в
тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу.
Заходів впливу, застосованих протягом року органами державної влади до Установи, в тому числі до членів її наглядової
ради та виконавчого органу, не було.
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СКЛАД ПРАВЛІННЯ
Державної іпотечної установи
(2020 рік)
станом на 31.12.2020 року
складається з трьох осіб:

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА

Інформація про склад виконавчого органу ДІУ та його зміну за рік.
Правління є виконавчим органом Установи, який здійснює поточне керівництво її діяльністю і несе
відповідальність за ефективність роботи Установи.
Правління підзвітне і підконтрольне уповноваженому органу управління (Міністерству фінансів України) та
наглядовій раді в межах, визначених Статутом ДІУ.
До складу правління входять голова правління, заступники голови правління та інші члени правління, які
призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до Статуту ДІУ.
Кількість членів правління разом з головою правління становить не більше 5 (п'ять) осіб.
Голова правління призначається на посаду та звільняється з посади уповноваженим органом управління
(Міністерству фінансів України) в порядку, визначеному законодавством.
Заступники голови правління призначаються на посаду та звільняються з посади уповноваженим органом
управління (Міністерству фінансів України) за поданням голови правління, інші члени і головний бухгалтер
правління призначаються на посаду та звільняються з посади головою правління за погодження з наглядовою
радою.
З 04 грудня 2019 по 17 березня 2021 року, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України (№ 1200р) тимчасово виконуючим обов’язки голови правління Державної іпотечної установи був Фролов Вячеслав
Петрович.
З 17 березня 2021 року наказом Міністерства фінансів України призначено головою правління Державної
іпотечної установи Притулу Єгора Михайловича.

Сторінка 25 з 55

РІЧНИЙ ЗВІТ 2020

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА

СКЛАД ПРАВЛІННЯ
Державної іпотечної установи
станом на 31.12.2020 року

Вячеслав ФРОЛОВ

Сергій БУДНИК

Т. в.о. Голови правління
Державної іпотечної установи

Заступник Голови правління
Державної іпотечної установи

Досвід роботи: 41 рік
Працює в ДІУ з 2005 року

Досвід роботи: 35 років
Працює в ДІУ з березня 2019 року

Освіта: Київський інститут народного господарства
ім. Д.С. Коротченка

Освіта: Київський університет
ім. Тараса Шевченка

Віталій КУЧЕВСЬКИЙ
Заступник Голови правління
Державної іпотечної установи

Досвід роботи: 23 роки
Працює в ДІУ з лютого 2018 року
Освіта: Тернопільська академія
народного господарства
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Вимоги до керівників фінансових установ
Умовами ЗУ «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових
послуг» визначено, що умовою діяльності
будь-якої фінансової установи є її наявність
у Державному реєстрі фінансових установ
(далі по тексту – Реєстр).
Для внесення компанії до Реєстру, вона
повинна відповідати ряду законодавчих
вимог щодо її організаційної структури,
розміру
статутного капіталу,
змісту
установчих документів та ін.
Окрему увагу слід приділити професійним
вимогам до керівних посад фінансових
компаній,
що
були
затверджені
розпорядженням НКФП від 13.07.2004 №
1590.
З урахуванням подальших змін і
доповнень, які були внесені у вказане
розпорядження, на сьогоднішній день
вимоги до керівника фінансової установи та
її головного бухгалтера є наступними:
Керівник:
▪ вища освіта ступеня магістра або
прирівняна до неї;
▪ пройти підвищення кваліфікації та
скласти екзамен на відповідність знань
професійним вимогам за типовою
програмою підвищення кваліфікації
керівників, складеною за напрямом
діяльності фінансової установи;
▪ стаж трудової діяльності не менше ніж
5 років, з яких досвід роботи на керівних
посадах - не менше ніж 2 роки, в тому
числі не менше ніж 1 рік досвіду

на ринку фінансових послуг;
▪ бездоганна ділова репутація.
Головний бухгалтер:
▪ повна вища економічна освіта напрямку
підготовки, що відповідає діяльності;
▪ пройти підвищення кваліфікації та скласти
екзамен
на
відповідність
знань
професійним
вимогам
за
типовою
програмою
підвищення
кваліфікації
головних бухгалтерів, складеною за
напрямом діяльності фінансової установи.
▪ не менше 3- х років досвіду роботи у сфері
фінансів,
бухгалтерського
обліку
та
оподаткування.
▪ мати бездоганну ділову репутацію
Вимоги, що висунуті для обох зазначених
посад :
• протягом останніх 5-ти років особа не
займала жодну посаду керівника,
головбуху чи фін. директора у фінансових
установах, які були :
- визнані банкрутами або
- піддані процедурам примусової ліквідації
або
- піддані методам впливу з боку органу,
який здійснює регулятивну діяльність ринків
фінансових послуг, а саме усунення
керівництва від управлінської діяльності на
фінансових
установах
і
подальшого
призначення на них тимчасової адміністрації;
•
особа не має непогашеної судимості,

•

або судимості, що не знята в
визначеному законом порядку за:
✓
умисно вчинені злочини;
✓
злочини у сфері господарської або
службової діяльності;
•
також особа має бути такою, що не була
позбавлена права обіймати окремі посади та
займатися окремою діяльністю (стаття 55
Кримінального кодексу);
•
особа є такою, що пройшла необхідне
підвищення своєї кваліфікації (курс - не менше
72 годин) і здала іспит, підтвердивши
відповідність наявних знань професійним
вимогам, визначеним у типовій програмі
підвищення кваліфікації.

• за результатами навчання іспит здається
комісії, яка
установою.

створюється

освітньою

На виконання вимог законодавства т.в.о.
голови правління Державної іпотечної
установи та головний бухгалтер в 2020
році пройшли навчання та складання
іспиту
за
програмою
підвищення
кваліфікації керівників та головних
бухгалтерів
фінансових
компаній,
затвердженою Нацкомфінпослуг.

Відповідно
до
п.2.4.
затверджених
Професійних вимог до керівників та головних
бухгалтерів фінансових установ керівники
та головний бухгалтер фінансових установ,
які пройшли підвищення кваліфікації та
склали екзамен, кожні три роки повинні
складати екзамен на відповідність знань
професійним вимогам за відповідною
типовою
програмою
підвищення
кваліфікації.
Порядок навчання та складання іспиту
визначається Положенням НКФП від
25.12.2003 № 183, згідно з яким:
• строк навчання фахівців не може
перевищувати 6 місяців;
• навчання
може
відбуватися
як
індивідуально, так і курсом;
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З 01 липня 2020 року
Національний банк України
забезпечує
здійснення повноважень
та виконання функцій
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання
ринків фінансових послуг" (від 12.09.2019 № 79-ІХ) передбачає так званий "спліт", а саме ліквідацію з 01.07.2020 року
Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку
між Національним банком та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Зокрема, Національний банк
став регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій, а
НКЦПФР регулюватиме недержавні пенсійні фонди та фонди фінансування будівництва.
З метою забезпечення реалізації вищезазначеного закону, а також з метою забезпечення здійснення Національним банком
України як правонаступником Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
повноважень та виконання функцій з державного регулювання і нагляду у сфері ринків фінансових послуг у межах,
визначених Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, та безперервності
в здійсненні таких повноважень та виконанні функцій з державного регулювання і нагляду у сфері ринків фінансових послуг
Національним банком України прийнято рішення (постанова 83 від 25.06.2020) що з 01 липня 2020 року Національний банк
України забезпечує здійснення повноважень та виконання функцій Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Це забезпечує збалансований і системний підхід у напрямі ефективного розвитку небанківського фінансового сектору,
переходу від секторальної моделі регулювання до ефективнішої інтегрованої моделі та створить можливість для
комплексного розвитку функції регулювання ринкової поведінки та захисту прав споживачів на фінансовому ринку.
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Протягом 2020 року т. в. о. голови правління безпосередньо підпорядковувались:

Вячеслав ФРОЛОВ
т. в.о. Голови правління
Державної іпотечної установи
2020 рік

•

Заступник голови правління - Будник С.І.

•

Заступник голови правління - Кучевський В.В.

•

Радник голови правління - Соболєв О.А.

•

Головний бухгалтер - Овчиннікова Л.О.

•

Уповноважений з антикорупційної діяльності

•

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

•

Прес -секретар

•

Служба внутрішнього аудиту

•

Служба охорони праці

•

Відділ кадрів

•
-

Департамент правового та адміністративного забезпечення
Юридичне управління
Загальний відділ
Група радників

Сторінка 29 з 55

РІЧНИЙ ЗВІТ 2020

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА

Курує наступні підрозділи:
•

Департамент активний операцій
Управління фінансування
Управління лізингу
Управління іпотечного кредитування

•

Відділ безпеки

•

Господарський відділ

Сергій БУДНИК
Заступник Голови правління
Державної іпотечної установи

Курує наступні підрозділи:
•
•
•
•

Відділ ризиків
АРХІВ
Відділ "Проектний офіс"
Управління інформаційних технологій
Відділ інформаційної безпеки та комп'ютерних систем
Відділ розробки програмного забезпечення

Віталій КУЧЕВСЬКИЙ
Заступник Голови правління
Державної іпотечної установи
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Курує наступні підрозділи:
•
•
•
•

Операційний відділ
Планово-економічний відділ
Управління по роботі з проблемними боргами
Управління казначейських операцій
Відділ по роботі з грошовими коштами
Відділ цінних паперів

Олександр СОБОЛЄВ
Радник Голови правління
Державної іпотечної установи
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Система управління ризиками
Установа для виконання своїх цілей
ідентифікує наступні види ризиків:
- кредитний ризик;
- ризик ліквідності;
- процентний ризик;
- ринковий ризик;
- операційний ризик;
- ризик репутації (репутаційний);
- стратегічний;
- комплаєнс-ризик.
В ДІУ забезпечено розподіл функцій,
обов'язків та повноважень у системі
управління ризиками, а також чітку схему
відповідальності
згідно
з
таким
розподілом.
Розподіл
функцій
і
повноважень охоплює всі організаційні
рівні і підрозділи ДІУ.
До процесу управління ризиками залучені
такі
функціональні
та
структурні
підрозділи ДІУ, як наглядова рада та
правління, у межах своїх повноважень.
У процесі управління ризиками правління
ДІУ делегує частину своїх функцій,
повноважень профільним комітетам і
комісіям.
В ДІУ розподілені функції і повноваження
з управління ризиками між операційними
службами та контрольними службами.
Розподіл обов'язків і підпорядкованість
задокументовані у вигляді положень про
відповідні структурні підрозділи ДІУ,
посадових інструкцій керівників та
працівників, а також розпорядчих
документів з питань розподілу

функціональних обов’язків.
Кредитний ризик - імовірність виникнення
збитків або додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходів
унаслідок
невиконання
боржником
/лізингоодержувачем/ контрагентом узятих
на себе зобов'язань відповідно до умов
договору.
Кредитний ризик присутній там, де
результат
залежить
від
діяльності
контрагента, емітента, позичальника чи
лізингоодержувача. Він виникає кожного
разу, коли ДІУ надає кошти, бере
зобов'язання про їх надання, інвестує кошти
або іншим чином ризикує ними відповідно
до умов договорів.
ДІУ створює ефективну систему управління
кредитним ризиком, що забезпечує
своєчасні та адекватні процедури з
виявлення, вимірювання, моніторингу,
звітування, контролю і пом'якшення
кредитного ризику як на індивідуальній, так
і на портфельній основі.
Заходи з управління кредитним ризиком
включають:
встановлення
єдиних
стандартів
кредитування, надання послуг з лізингу;
оцінка фінансового стану банків та
юридичних осіб щодо можливості виконати
взятих на себе зобов’язань для реалізації
стандартів, програм Установи;
оцінка фінансового стану фізичних осіб
шляхом визначення кредитоспроможності
(платоспроможності) при операціях з

надання фінансового лізингу та, у разі
необхідності
(наприклад:
іпотечне
кредитування Установою фізичних осіб),
інших кількісних та якісних показників;
встановлення вимог до забезпечення
кредитів, розміщення депозитів;
формування резервів під знецінення
(зменшення вартості) активів;
встановлення обмежень на проведення
операцій, що генерують кредитний ризик;
встановлення додаткових вимог, до
кінцевих позичальників;
страхування предмету іпотеки, лізингу;
встановлення та перегляд лімітів на
операції;
установлення
внутрішніх
обмежень,
здійснення
зворотного
відступлення
банками.
Установа є установою другого рівня з
фінансування іпотеки житла. Основною
метою діяльності Установи є рефінансування
іпотечних кредиторів (банків і небанківських
фінансових установ, які провадять діяльність
з надання забезпечених іпотекою кредитів),
у тому числі за рахунок коштів, що надійшли
від розміщення цінних паперів, здійснення
операцій фінансового лізингу об’єктів
житлової нерухомості.
На даний час ДІУ здійснює лише операції з
надання фінансового лізингу, згідно
Порядку
забезпечення
Державною
іпотечною установою поліцейських та осіб
рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту житлом на умовах
фінансового лізингу, затвердженого

Постановою КМУ від 14.11.2018 №1201.
Цим Порядком визначені граничні межі
вартості
житла, суми та порядок компенсації
лізингових
платежів
на
умовах
тристороннього
договору,
що
укладається між ДІУ, заявником та
відповідним органом забезпечення
житлом.
Договором
визначається
механізм
компенсації
частини
лізингових платежів за рахунок
коштів державного бюджету та інших
джерел.
Ризики ліквідності – імовірність
виникнення збитків або додаткових
втрат
або
недоотримання
запланованих
доходів
унаслідок
неспроможності
Установи
забезпечувати фінансування зростання
активів та/або
виконання своїх
зобов'язань у належні строки.
Ризик ліквідності виникає через
нездатність
управляти
незапланованими відтоками коштів,
змінами джерел фінансування та/або
виконувати
позабалансові
зобов'язання.
Установа для себе виділяє наступні
види ризиків ліквідності:
- ризик
неплатоспроможності
установи, як ризик не виконати власні
зобов’язання;
- ризик ринкової ліквідності, як ризик
неможливості залучити або надати
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кошти на ринку за прийнятними
умовами;
ризик балансової ліквідності, як
незбалансованість грошових потоків
установи у часі.
Заходи з управління ризиком ліквідності
включають:
GAP – аналіз;
складання бюджету ДІУ та
проводження діяльності виключно в
межах такого бюджету;
застосування
ефективного
управління
активами
і
пасивами,
спрямованого на забезпечення підтримки
відповідного рівня ліквідності, ведення
платіжного календаря.
Ринкові ризики - імовірність виникнення
збитків або додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходів
унаслідок несприятливої зміни курсів
іноземних валют, процентних ставок,
вартості фінансових інструментів.
Ринкові ризики включають такі ризики:
ризик дефолту, який виникає через
невиконання
емітентом
боргового
цінного папера або іншого інструменту,
що міститься в торговому портфелі
Установи, своїх контрактних зобов'язань.
ДІУ уникає зазначеного ризику;
процентний ризик торгової портфеля,
який виникає через несприятливі зміни
ринкових
процентних
ставок,
що
впливають на вартість боргового цінного
паперу або іншого інструменту з
фіксованим прибутком, вартість похідного
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фінансового інструменту (деривативу),
базовою змінною для якого є ринкова
процентна ставка, що містяться в торговому
портфелі Установи. ДІУ уникає зазначеного
ризику;
ризик кредитного спреду, який виникає
через розширення (збільшення) кредитного
спреду між дохідністю до погашення цінного
папера або іншого фінансового інструменту
з фіксованим прибутком, що міститься в
торговому
портфелі
Установи,
та
безризиковою дохідністю до погашення
(дохідністю до погашення облігацій
внутрішньої державної позики, номінованих
у національній валюті) з аналогічною
дюрацією, яка впливає на ринкову вартість
таких інструментів.
Розширення кредитного спреду може бути
пов'язане як зі зниженням кредитної якості
емітента фінансового інструменту, так і з
загальними змінами ринкової кон'юнктури.
ДІУ уникає зазначеного ризику – операції
заплановані лише з безризиковими цінними
паперами, а саме: облігаціями внутрішньої
державної позики;
фондовий ризик, який виникає через
несприятливі зміни ринкової вартості акцій
та інших цінних паперів із нефіксованим
прибутком, що містяться в торговому
портфелі Установи. ДІУ уникає зазначеного
ризику;
валютний ризик, який виникає через
несприятливі коливання курсів іноземних
валют, що впливають на активи та
зобов'язання
Установи.
ДІУ
уникає
зазначеного ризику – операції проводяться
лише у національній валюті;

товарний ризик, який виникає через
несприятливі зміни ринкової вартості
товарів, які можуть обліковуватись на
балансі Установи для продажу. ДІУ уникає
зазначеного ризику;
ризик волатильності, який виникає через
несприятливі зміни волатильності ринкових
цін, процентних ставок, ринкових індексів і
валютних курсів, що призводять до
зменшення вартості опціонів, уключаючи
вбудовані опціони в інші фінансові
інструменти. ДІУ уникає зазначеного ризику.
Заходи з управління ринковими ризиками за
наявності певних активів та операцій
включатимуть:
проведення аналізу зміни ринкових
факторів;
GAP – аналіз;
рефінансування при виключно стандартних
умовах іпотечного кредитування;
лімітування;
VaR - моделювання;
збалансованість активів та зобов'язань.
Процентний ризик - імовірність виникнення
збитків або додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходів
унаслідок впливу несприятливих змін
процентних ставок. Процентний ризик
впливає на економічну вартість капіталу
Установи та чистий процентний дохід
Установи.
За всіма активами та зобов’язаннями
Установи,
за
якими
нараховуються
проценти, встановлені фіксовані ставки.
Операційні
ризики
–
імовірність
виникнення збитків або додаткових втрат
або недоотримання запланованих доходів

унаслідок недоліків або помилок в
організації
внутрішніх
процесів,
навмисних або ненавмисних дій
працівників Установи або інших осіб,
збоїв у роботі інформаційних систем
Установи або внаслідок впливу
зовнішніх факторів. Операційний ризик
уключає юридичний ризик, однак
виключає
ризик
репутації
та
стратегічний ризик.
Операційний ризик класифікується по
наступних трьох ознаках:
- джерело ризику;
- причина виникнення;
- вид ризику.
До джерел операційного ризику варто
віднести:
- персонал Установи (його шахрайські,
недбалі або помилкові дії, корупція,
злодійство
й
недотримання
нормативно- правових актів регуляторних органів
та внутрішніх нормативних документів);
- бізнес-процеси, що здійснюються ДІУ
(через
недостатній
контроль
і
виконання зайвої регламентації);
- інформаційні й технологічні системи,
що діють в Установі (провал або перебої
в IT програмах, застарілі програмні
продукти
або
технічні
засоби,
несумісність програмних продуктів;
- зовнішнє середовище, некероване
ДІУ (зміна в правовому регулюванні,
атака хакерів, поведінка клієнтів
Установи,
природні
події
типу
землетрусів, повеней, урагану; пожежа,
терористичні акти тощо).
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Причинами виникнення операційних
ризиків є:
складність інструментів;
неякісна
юридична
документація;
несанкціонований доступ до
інформаційних систем;
залежність від обмеженого
числа співробітників;
помилки в комп'ютерних
програмах;
неповна або не надана в
строк управлінська інформація;
затримки
в
обороті
інформації;
відсутність
опису
операційних процедур та інше.
По виду операційні ризики діляться на
адміністративні (ризики виникнення
збитків, пов'язаних з ненавмисними
помилковими
діями
співробітників
Установи або сторонніх осіб) і кримінальні
(ризики виникнення збитків, пов'язаних з
навмисними діями працівників Установи
або сторонніх осіб), внутрішні й зовнішні.
Заходи з управління операційними
ризиками містять:
щоденне застосування підрозділами ДІУ
механізмів внутрішнього контролю;
встановлення
єдиних
стандартів
кредитування, надання послуг з лізингу;
розроблення нових та удосконалення
чинних процедур;
актуалізація бази внутрішніх нормативних
документів.
Юридичні
ризики
–
імовірність
виникнення збитків або додаткових втрат,
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або недоотримання запланованих доходів
унаслідок невиконання сторонами умов
договорів у зв'язку з їх невідповідністю
вимогам законодавства.
Юридичні ризики розподіллено за такими
напрямками:
ризики відповідності законодавству;
ризики судової практики.
Заходи з управління юридичними ризиками
включають:
актуалізація бази внутрішніх нормативних
документів;
моніторинг змін у законодавстві України, що
пов’язаний з діяльністю Установи;
моніторинг судових справ, стороною за
якими є Установа.
Ризики репутації - наявні або потенційні
ризики для доходу й капіталу, які виникають
внаслідок
несприятливого
сприйняття
іміджу установи клієнтами, контрагентами,
засновниками або органами нагляду.
Заходи з управління ризиком репутації
становлять:
- формування іміджевої політики ДІУ;
- забезпечення інформаційної відкритості
Установи;
- використання PR- методів (інтерв'ю,
коментарі, статті, проведення опитування
клієнтів, проведення брифінгів, пресконференцій, культурно-освітніх заходів,
надання інформаційних послуг);
- проведення моніторингу публікацій у ЗМІ,
в мережі Інтернет.
Стратегічний ризик - імовірність виникнення
збитків або додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходів
унаслідок неправильних управлінських

рішень та неадекватного реагування на
зміни в бізнес-середовищі. Цей ризик
виникає внаслідок несумісності:
стратегічних цілей Установи;
планів (бюджетів), розроблених для
досягнення цих цілей;
ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей.
Ресурси, що потрібні для реалізації бізнесстратегій, можуть бути як матеріальними,
так нематеріальними. До них належать
канали взаємодії і обміну інформацією,
операційні системи, мережі надання послуг
та продуктів, управлінський потенціал та
можливості. Внутрішні характеристики
Установи мають оцінюватися з точки зору
впливу
економічних,
технологічних,
конкурентних, наглядових та інших змін
зовнішнього середовища.
Заходи з управління стратегічним ризиком
становлять:
формування планів (бюджетів) виключно на
підставі стратегічних цілей та враховуючи
наявну та необхідну ресурсну базу;
дотримання усіма працівниками планових
(бюджетних) показників;
своєчасне
коригування
показників,
враховуючи зміни у зовнішньому та
внутрішньому середовищі для досягнення
стратегічних цілей.
Комплаєнс-ризик - імовірність виникнення
збитків/санкцій, додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходів або
втрати репутації внаслідок невиконання ДІУ
вимог законодавства, нормативно-правових
актів,
ринкових
стандартів,
правил
добросовісної
конкуренції,
правил
корпоративної етики, Антикорупційної

програми ДІУ, у тому числі виникнення
конфлікту інтересів, а також внутрішніх
нормативних документів Установи.
Заходи з управління комплаєнсризиком становлять:
діяльність
Установи
повинна бути побудована лише в
рамках
діючого
законодавства,
встановлених ринкових стандартів та
правил добросовісної конкуренції;
наявність
необхідної
документації для виконання кожним
працівником Установи покладених на
нього функцій та обов’язків в обсязі та в
рамках
діючих
процедур,
що
відповідають діючому законодавству та
уникнення конфлікту інтересів;
- забезпечення своєчасного оновлення
внутрішніх нормативних документів
Установи;
- дії персоналу лише в рамках
встановлених процедур;
- інше.
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Соціальні аспекти та кадрова робота
Охорона праці та безпека
Заходи запобігання корупції
Публічні закупівлі
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Соціальні аспекти та кадрова політика
Колектив Державної іпотечної установи
сьогодні – це команда професіоналів, які
мають високі професійні навички та досвід
роботи.
Управління персоналом включає в себе
пошук
та прийняття на роботу нових
співробітників,
організація
праці,
формування концепції оплати праці і
матеріального стимулювання співробітників
ДІУ, їх кар’єрне зростання, навчання і
розвиток, соціальна політика в Установі.
Мета кадрової політики в ДІУ полягає в
забезпеченні оптимального балансу між
потребами Установи, вимогами чинного
законодавства, станом ринку праці та
процесів комплектування, збереження і
розвитку персоналу.
Станом на 31.12.2020 року загальна кількість
працівників
ДІУ
становить
113 осіб. Станом на початок звітного року
кількість працюючих ДІУ становила 105 осіб.
Середньооблікова чисельність працюючих за
підсумками 2020 року становить 101 особа, з
них жінок – 57 (56%). Державна іпотечна
установа поважає право своїх працівників на
створення профспілкової організації, що
представляє інтереси співробітників – членів
профспілки. Адміністрація ДІУ співпрацює з
Первинною
професійною
спілкою
«Працівників Державної іпотечної установи»
та веде з членами профкому відкритий
діалог. Це гарантує виявлення потенційних
проблем і їх своєчасне розв’язання.

Ще одна гарантія захисту інтересів і прав
працівників
—
колективний
договір.
Державна іпотечна установа приділяє
особливу увагу виконанню колективного
договору, що регулює питання оплати праці,
соціальних пільг, режиму праці, тривалості
робочого часу і відпочинку.

Заохочення (мотивація) працівників
Відповідно до Колективного договору між
Адміністрацією
ДІУ
та
Первинною
професійною
спілкою
працівників
Державної іпотечної установи на 20172021рр. у структурі заробітної плати
передбачено інші компенсаційні та
заохочувальні
виплати,
які
можуть
виплачуватись за рішенням Адміністрації.
До їх складу належать:
премії;
матеріальна
допомога
(при
виході
працівника на пенсію, на оздоровлення, у
зв’язку з одруженням, народженням
дитини, працівникам, які потерпіли від
нещасного випадку, стихійного лиха,
перенесли хірургічну операцію, пройшли
лікування особливо тяжких захворювань
або у зв’язку з іншими надзвичайними
обставинами, ін.)
Крім того, для матеріального стимулювання
працівників, підвищення їх мотивації до
праці, за рішенням голови правління
можуть виплачуватися надбавки і доплати
передбачені колективним договором (за

високі досягнення в праці, за складність і
напруженість у роботі, за виконання
особливо важливої роботи, за знання та
використання в роботі іноземної мови, за
науковий ступінь, за участь в комітетах,
робочих групах та комісіях Установи, за
суміщення професій (посад), за виконання
обов’язків
тимчасово
відсутнього
працівника, за інтенсивність праці, за
розширення зони обслуговування або
збільшення обсягу робіт, за підготовку
нормативних документів, за роботу з
фінансовою документацією, за класність
водіям службового транспорту Установи, за
вислугу років).
За успіхи в роботі та сумлінне виконання
трудових обов’язків до працівників можуть
застосовуватись заходи морального та
матеріального заохочення – оголошення
подяки, нагородження грамотою, вручення
цінного подарунку, тощо.

затвердженою Нацкомфінпослуг.
2 працівники пройшли курс навчання у
сфері здійснення закупівель.
4 працівники пройшли курс навчання у
сфері охорони праці і пожежної безпеки.
3 працівники пройшли курс навчання з
підвищення кваліфікації відповідальних
працівників
суб’єктів
первинного
фінансового моніторингу, а також інших
працівників, залучених до проведення
фінансового моніторингу.
7 працівників пройшли курс навчання у
сфері міжнародних стандартів фінансової
звітності.
Загальний обсяг витрат на навчання та
підвищення кваліфікації працівників за
2020 рік склав 29,1 тис. гривень.

Навчання та освіта персоналу
У 2020 році 18 працівників пройшли курс
навчання
за
різними
програмами
підвищення кваліфікації, зокрема:
Т.в.о. голови правління пройшов навчання та
склав іспит за програмою підвищення
кваліфікації керівників фінансових компаній,
затвердженою Нацкомфінпослуг. Головний
бухгалтер пройшов курс навчання та склав
іспит за програмою підвищення кваліфікації
головного бухгалтера фінансової компанії,
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Охорона праці та безпека
Забезпечення соціальних гарантій у галузі
охорони праці працівників Державної
іпотечної установи передбачено у діючому
колективному договорі між Адміністрацією
ДІУ та Первинною професійною спілкою
працівників Державної іпотечної установи на
2017-2021рр.
Політика ДІУ в галузі охорони праці базується
на принципах:
✓
пріоритету
життя
і
здоров’я
працівників,
повної
відповідальності
роботодавця за створення належних,
безпечних і здорових умов праці;
✓
підвищення рівня безпеки шляхом
суцільного контролю за умовами праці та
створенням безпечних і нешкідливих умов
праці;
✓
соціального захисту працівників,
повного відшкодування шкоди особам, які
потерпіли від нещасних випадків на роботі та
професійних захворювань;
✓
використання економічних методів
управління охороною праці, участі у
фінансуванні заходів щодо охорони праці,
залучення добровільних внесків та інших
грошових надходжень, отримання яких не
суперечить законодавству;
✓
інформування
працівників,
проведення
навчання,
професійної
підготовки і підвищення кваліфікації з питань
охорони праці;
✓
використання передового досвіду
організації роботи щодо поліпшення умов і
підвищення безпеки праці на основі
співробітництва з іншими установами,

✓
організаціями.
На виконання вимог Закону України «Про
охорону праці» та Положення «Про розробку
інструкцій з охорони праці», затвердженого
наказом Комітету по нагляду за охороною
праці Міністерства праці та соціальної
політики України від 29.01.98 №9 в
Державній іпотечній установі створено
Службу охорони праці ДІУ та затверджені і
введені в дію нормативні документи з
питань охорони праці у ДІУ, а саме:
▪ Інструкція з охорони праці № 001 для
працівників, які щойно прийняті на роботу;
▪ Інструкція з охорони праці № 002 для осіб,
що не відносяться до електротехнічного
персоналу установи, яким присвоюється
перша група з безпеки;
▪ Інструкція з охорони праці № 003
«Надання першої долікарської допомоги»;
▪ Інструкція з охорони праці № 004 «Для
осіб, які працюють на персональних
електронно-обчислювальних машинах»
▪ Інструкція з охорони праці № 005 «Для
осіб, які працюють на копіювальних
апаратах»
▪ Інструкція з охорони праці № 006 для
офісного персоналу;
▪ Інструкція з охорони праці № 007 для
прибиральників службових приміщень;
▪ Інструкція з охорони праці № 008 для
водіїв легкових автомобілів;
▪ Інструкція з охорони праці № 009 для осіб,
зайнятих ремонтом і обслуговуванням
електроустановок.

▪ Інструкція з охорони праці «Про заходи
пожежної
безпеки
в
приміщеннях
Державної іпотечної установи».
У 2020 році головним викликом стала
боротьба з COVID-19. В результаті введення
карантину з березня 2020 року та вжиття
заходів через загрозу епідемії
коронавірусної
інфекції в Україні, правлінням було прийнято
рішення щодо необхідності оперативного
здійснення заходів
спрямованих на
недопущення поширення COVID-19 серед
членів трудового колективу ДІУ, зважаючи
на рекомендації Уряду та МОЗ України щодо
профілактичних заходів. А саме, було
прийнято рішення:
✓ забезпечити працівників антисептичними
та
дезінфікуючими
засобами
та
інформування
працівників
про
профілактичні заходи, розміщенні на
офіційному сайті Міністерства охорони
здоров’я України;
✓ максимально
використовувати
дистанційну форму праці;
✓ розглянути можливість зміни режиму
роботи (в т.ч. і для зменшення скупчення
людей у “часи пік”);
✓ обмежити або повністю заборонити
направлення працівників у відрядження;
✓ у випадку виявлення у працівника
первинних ознак захворювання, негайно
забезпечити направлення такого працівника

✓ для медичного огляду та встановлення
відповідного діагнозу;
✓ максимального сприяти реалізації
права працівників на отримання, за їх
проханням, оплачуваних відпусток та
відпусток без збереження заробітної
плати, що надаються працівникам в
обов’язковому порядку, та відпустки без
збереження
заробітної
плати,
якi
надаються за угодою сторін у порядку,
визначеному законодавством;
✓
забезпечити
недопущення
перебування
на
робочому
місці
працівників з симптомами гострого
респіраторного захворювання, підвищеної
температури тіла та особливо осіб, що
повернулись
з
відпустки
або
з
відрядження з країн, в яких були
зареєстровані випадки COVID-19.
Крім того, з метою уникнення загрози
епідемії коронавірусної інфекції в
Державній іпотечній установі та для
недопущення поширення COVID-19, було
організовано проведення тестування
співробітників.
За підсумками 2020 року до складу витрат
на охорону праці віднесено перелік
заходів та засобів, визначених наказом
голови правління на загальну вартість
209,3 тис. грн.
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Заходи запобігання корупції
З 2015 року в ДІУ діє Антикорупційна
програма, якою встановлено комплекс
правил, стандартів і процедур щодо
виявлення, протидії та запобігання корупції в
діяльності Державної іпотечної установи. З
метою
організаційного
забезпечення
здійснення заходів щодо запобігання і
протидії корупції в Державній іпотечній
установі, керуючись вимогами закону
України «Про запобігання корупції»,
постановою Кабінету Міністрів України від
04.09.2013 №706 «Питання запобігання та
виявлення корупції» в Державній іпотечній
установі призначено відповідального за
реалізацію
антикорупційної
програми
Державної іпотечної установи та визначено
уповноважену особу з питань запобігання та
виявлення корупції в ДІУ. Уповноваженою
особою щороку подається звіт голові
правління про результати роботи із
запобігання і протидії корупції в Установі.
27.12.2019
року
правлінням
ДІУ
затверджено
Положення
«Про
Уповноважену особу з питань запобігання та
виявлення корупції в Державній іпотечній
установі».
З метою виконання вимог статті 61 закону
України «Про запобігання корупції», рішення
Національного
агентства
з
питань
запобігання корупції від 02.12.2016 №126
«Методологія оцінювання корупційних
ризиків у діяльності органів влади» та від
02.03.2017 № 75 «Типова антикорупційна
програма юридичної особи» наказом голови
правління В ДІУ створено комісію з
проведення оцінки корупційних ризиків

у діяльності Державної іпотечної установи.
Основними завданнями Комісії є:
1) ідентифікація корупційних ризиків у
діяльності Державної іпотечної установи;
2) проведення оцінки корупційних ризиків у
діяльності Державної іпотечної установи;
3) складання звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності Державної
іпотечної установи;
4) забезпечення підготовки Антикорупційної
програми Державної іпотечної установи;
5) здійснення моніторингу виконання
Антикорупційної
програми
Державної
іпотечної установи після її затвердження.
За результатами оцінки корупційних ризиків
Комісія
готує
письмовий
звіт,
що
підписується її членами.
Відповідно до рішення Національного
агентства з питань запобігання корупції від
02 березня 2017 року № 75, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 09 березня
2017 року за № 326/30194, наказів т.в.о.
голови правління ДІУ від 28 грудня 2019 року
№ 186-з і від 18.02.2020 року № 18-з,
комісією з оцінки корупційних ризиків у
діяльності ДІУ (далі – комісія) проведено
оцінку корупційних ризиків. Та, відповідно
до рекомендацій НАЗК, складено та
затверджено робочий план проведення
оцінки корупційних ризиків, яким визначено
об'єкти оцінки корупційних ризиків, джерела
інформації, методи та способи оцінки
корупційних ризиків, відповідальні особи та
строки проведення оцінки корупційних
ризиків по кожному об'єкту. За результатами

оцінки корупційних ризиків комісією
підготовлено Звіт за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності Державної
іпотечної установи, який затверджено
правлінням ДІУ. На підставі Звіту та з
урахуванням рекомендацій НАЗК комісією
розроблено та схвалено:
✓
Антикорупційна програма Державної
іпотечної установи на 2020 – 2022 роки, яка
пройшла
обговорення
з
трудовим
колективом ДІУ та затверджена правлінням
ДІУ і розміщена на сайті ДІУ.
У 2020 році на виконання закону України
«Про
запобігання
корупції»
та
Антикорупційної
програми
Державної
іпотечної установи на 2020-2022 роки,
правлінням було затверджено наступні
внутрішні нормативні документи:
✓
Порядок запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів в Державній іпотечній
установі.
✓
Положення про порядок ведення
реєстру повідомлень про конфлікт інтересів
та про порушення вимог Антикорупційної
програми,
вчинення
корупційного
правопорушення
чи
правопорушення,
пов’язаного
з
корупцією,
переліку
відомостей, які зберігаються в ньому, та
режиму доступу до них;
✓
Положення про порядок ведення
Реєстру працівників Державної іпотечної
установи, притягнутих до відповідальності за
порушення
вимог
Антикорупційної
програми,
вчинення
корупційного
правопорушення чи правопорушення,

пов’язаного з корупцією;
✓ Положення про порядок розгляду
Уповноваженим повідомлень про факти
порушення Антикорупційної програми,
вчинення корупційних або пов’язаних з
корупцією діянь;
✓ Положення про порядок ведення
Реєстру
про
проведені
згідно
Антикорупційної програми внутрішні
розслідування та перевірки, переліку
відомостей, які зберігаються в ньому, та
режиму доступу до них.
✓ Порядок проведення
антикорупційної перевірки ділових
партнерів Державної іпотечної установи.
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Публічні закупівлі
На виконання вимог Закону України «Про
публічні закупівлі» Державна іпотечна
установа здійснює закупівлю товарів, робіт і
послуг
виключно
за
укладеними
договорами. З метою організації та
проведення процедур закупівлі на засадах
колегіальності та неупередженості у
відповідності до даного закону в Установі
створений Тендерний комітет, що діє
відповідно до Положення про тендерний
комітет.
З метою покращення якості та ефективності
процедур закупівель у 2020 році 2
співробітники пройшли навчання з публічних
закупівель.

Для забезпечення відкритості бізнеспроцесів протягом 2020 року через систему
ProZorro проведено процедуру закупівель за
54 оголошеннями на загальну суму 8,862
млн. грн. Економія по даним закупівлям
склала 1,05 млн. грн., що свідчить успішне
використання системи ProZorro.

Всього протягом 2020 року Державною
іпотечною установою, з метою здійснення
своєї статутної діяльності, було укладено 59
договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг
та було проведено платежів за даними
господарськими договорами на загальну
суму близько 16,1 млн. гривень.
Інформація про обсяги платежів за
договорами за звітний період у розрізі
товарів, робіт і послуг на виконання Закону
України «Про відкритість використання
публічних коштів» оприлюднена на єдиному
веб-порталі використання публічних коштів
України Є-DATA.

Сторінка 39 з 55

РІЧНИЙ ЗВІТ 2020

Діяльність
Державної іпотечної установи
2020 рік

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА

Напрями діяльності
Доходи
Витрати
Фінансові результати
Активи
Кредити видані установою
Пасиви
Власний капітал
Зобов’язання ДІУ
Цінні папери випущені ДІУ
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Напрями діяльності
Система управління ризиками

Програми ДІУ

забезпечують доступ різних
верств
населення
до
житла
через
використання
іпотечних
кредитів
та
отримання житла на умовах фінансового
лізингу із сплатою винагороди (відсотків за
іпотечними кредитами або винагороди за
лізином) розмір якої значно менше ніж ринкові
ставки за аналогічними інструментами в
національній грошовій одиниці.
Державна
іпотечна
установа
має
16 річний досвід рефінансування іпотечних
кредитів та роботи на ринку цінних паперів.
За роки існування Державною іпотечною
установою розроблено та реалізовано три
базові напрямки державної підтримки для
вирішення житлових питань громадян України,
а саме:
• Програма
«Рефінансування іпотечних кредитів»
В рамках основної діяльності ДІУ було
рефінансовано
(придбано)
понад
10 тисяч іпотечних кредитів на суму 1,94
млрд. гривень, виданих банками-партнерами
відповідно
до
Стандартів
іпотечного
кредитування ДІУ.
Завдяки цієї програми ДІУ був розроблений та
запроваджений в Україні механізм дворівневої
системи ринку іпотечного кредитування.
Правила та умови здійснення рефінансування
іпотечних кредиторів шляхом набуття прав
вимоги на іпотечні кредити, встановлені
Стандартами надання,
рефінансування та обслуговування іпотечних
житлових кредитів (далі – Стандарти).
Рефінансуванню підлягають ті,
іпотечні
кредити, які відповідають Вимогам до іпотечних
кредитів, затверджених наглядовою радою ДІУ
та наведених у Стандартах ДІУ.
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За результатами запровадження ДІУ цього
ринкового механізму власниками житла стали
понад
10
тис.
українських
сімей.
Середньозважена ставка рефінансованих ДІУ
іпотечних кредитів складає 14,56 % річних у
гривні, а винагорода обслуговуючих банків – до
3% річних. Враховуючи запроваджену ризикоорієнтовану методику управління кредитними
ризиками, частка іпотечних кредитів з
простроченням боргу понад 60 днів складає
всього 11,2% від загального іпотечного
портфелю ДІУ. Варто відзначити, що іпотека за
більшістю проблемних кредитів знаходиться на
територіях проведення АТО та АР Крим, що
повністю відображає ступінь проблемності
аналогічних
портфелів
в
банківській
системі. При реалізації ДІУ цієї програми
бюджетні кошти не використовувалися.
• Програма
«Фінансування добудови (будівництва)
житлових об’єктів»
В рамках цієї програми позабюджетного
фінансування
будівництва
(добудови)
житлових об'єктів та придбання квартир в
таких об’єктах за допомоги іпотечного
кредитування було спрямовано через
уповноважені банки-кредитори грошові
кошти в розмірі 1,12 млрд. грн., що
забезпечило будівельний сектор економіки
України добудову 670,9 тис.м2 житла - 40
житлових
будинків
понад
11 тис. квартир, які своєчасно були введено в
експлуатацію.
Загальні правила та умови рефінансування
іпотечних кредиторів
шляхом
надання
фінансових кредитів іпотечним кредиторам
для кредитування замовників з метою
будівництва (завершення будівництва)

об’єктів
житлового
призначення
та
кредитування фізичних осіб з метою
придбання житла в цих об’єктах здійснюється
на підставі Статуту ДІУ та внутрішніх положень
Стандартів ДІУ
• У 2009 році за окремою Урядовою
програмою, Установа забезпечила за рахунок
запозичених коштів фінансування придбання
квартир за розпорядженнями Уряду України
для безоплатної їх передачі головними
розпорядниками бюджетних коштів окремим
категоріям громадян понад 5,6 тис. квартир
вартістю 1,52 млрд. гривень, які були
розташовані
у
115 населених пунктах країни.
• Програма
«Житло у фінансовий лізинг»
За наслідками банківської кризи ДІУ був
запропонований прогресивний фінансовокредитний механізм допомоги громадянам у
вирішенні житлових питань на умовах
фінансового лізингу – оренди з викупом.
Пропозиції ДІУ були підтримані Кабінетом
Міністрів України, зокрема МВС України та
був прийнятий відповідний Порядок,
затверджений Постановою №1201 від 14
листопада 2018 р. для поліцейських
Нацполіції та рятувальників ДСНС. За останні
півтори роки було забезпечено 2 235 сімей
поліцейських та рятувальників квартирами
на
умовах
фінансового
лізингу
з
компенсацією частини лізингових платежів
за рахунок МВС України. На сьогодні понад
13 тис. сімей вже надали згоду на
отримання житла на умовах фінансового
лізингу
та
очікують
від
держави
фінансування.

Ця програма діє по всій території України:
78% придбаного житла знаходиться в
обласних центрах, 22% - в інших населених
пунктах. Середня лізингова ставка по
портфелю переданого у фінансовий лізинг
житла склала 8,6%.
Наявні позитивні відгуки на результати
впровадження ДІУ нового механізму «Житло
у фінансовий лізинг» свідчать про
необхідність подовження реалізації Порядку
№ 1201 та розповсюдження цього механізму
на
інші
державні
структури.
ДІУ направлено звернення до Уряду та
надані необхідні обґрунтування щодо
використання
цього
механізму
для
забезпечення
житлом
державних
службовців, військовослужбовців, зокрема
військовослужбовців Міноборони, Служби
Безпеки України, Національної гвардії
України, лікарів Міністерства охорони
здоров’я та вчителів Міністерства освіти та
науки України та інших категорій працівників
і службовців, які отримують заробітну плату
(грошове забезпечення) за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів, у тому
числі внутрішньо переміщених осіб.
Кошти на реалізацію своїх програм ДІУ були
залучені на внутрішньому ринку цінних
паперів
шляхом
випуску
облігацій,
гарантованих Урядом України.
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ДОХОДИ ДІУ
Основним видом доходів ДІУ є доходи від
надання фінансових послуг (проведення
діяльності з надання послуг з фінансового
лізингу та рефінансування іпотечних
кредитів за рахунок власних та залучених
коштів). Доходи від надання фінансових
послуг ДІУ отримує у вигляді процентів.
Проценти – це плата за використання
грошових коштів, їх еквівалентів або сум,
що заборговані Установі. Проценти
визнаються Установою у тому звітному
періоді, до якого вони належать, виходячи
з бази їх нарахування та строку
користування коштами, що надані у
кредит. Установа відокремлює в обліку
доходи, нараховані за іпотечними
кредитами, за якими набуті права вимоги,
та доходи, нараховані за договорами
фінансового лізингу.
За підсумками 2020 року Державною
іпотечною установою нараховано доходів
від фінансово-господарської діяльності в
обсязі 2 млрд 236 млн 559 тис гривень. В
порівнянні з 2019 роком зростання
доходів ДІУ складає 136%, а в порівнянні з
даними на початок реалізації програми
«Житло у фінансовий лізинг» (2018 рік)
загальний обсяг доходів зріс майже у
4 рази.

Зростання доходів ДІУ протягом останніх 2-х
років обумовлено впровадженням
та
реалізацією з 2019 року програми
«Фінансовий лізинг нерухомості». Установа
з 2019 року почала активно передавати
житло у фінансовий лізинг, згідно Порядку
забезпечення
Державною
іпотечною
установою поліцейських та осіб рядового і
начальницького складу служби цивільного
захисту житлом на умовах фінансового
лізингу, затвердженого Постановою КМУ від
14.11.2018 №1201.
В 2020 році було придбано 1 114 квартир на
загальну суму 1,3 млрд. грн.
Таким чином, у структурі доходів ДІУ
з’явилась нова складова «дохід від передачі
майна у фінансовий лізинг» який виникає
при передачі нерухомості у фінансовий
лізинг.

2020 рік
2 236,559 млн грн

2019 рік

1 638,876 млн грн

2018 рік
562,581 млн грн

2017 рік
136,828 млн грн

Рис Динаміка зростання доходів ДІУ 2017-2020рр.
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За підсумками 2020 року структура
дохідної частини виглядає наступним
чином:
57,4% - дохід від передачі майна у
фінансовий лізинг
21,7% - дохід від дисконтування облігацій,
випущених ДІУ
13% - процентний дохід від операцій з
фінансового
лізингу
та
іпотечного
кредитування
1,8% - дохід від розформування резерву
знецінення
активів
(в
результаті
проведення роботи з непрацюючими
активами)
0,6% - дохід від розміщення тимчасово
вільних коштів
5,5% - інші доходи.

У складі інших доходів (124,9 млн. грн.)
відображено:
дохід від реалізації необоротних
активів (0,523 млн. грн.). В 2020 році
Установа через аукціон на Товарній біржі
«Українські контракти» реалізувала 4
автомобілі на загальну суму 0,6 млн. грн.,
в т. ч. ПДВ на суму 0,105 млн. грн. Строк
використання автомобілів в Установі
склав більше 10 років. В результаті
реалізації необоротних активів ДІУ
отримано дохід в розмірі 0,52 млн грн.
штрафи, пені (4,803 млн. грн.)
інші доходи (119,5 млн. грн.)

124,9

млн грн

6%

грн

57%

2,2

344,8

87,2

35%

2020 рік
1 284,8 млн

1,9

786,8

млн грн

1 105,9

2 236,559

2019 рік
1 638,876

млн грн

млн грн

2018
рік
186,2

562,581
млн грн

40,0
млн грн

2%

473,2

процентні та аналогічні доходи
дохід від розформування резерву під знецінення кредитів
дохід від передачі майна у фінансовий лізинг
інші доходи
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ВИТРАТИ ДІУ

НАЗВА СТАТТІ

2020 РІК

2019 РІК

2018 РІК

2017 РІК

Загальний обсяг витрат ДІУ за 2020 рік становить 2 млрд
235 млн 310 тис гривень

ВСЬОГО, тис.грн.

2 235 310

1 637 812

560 709

938 317

1 284 906

1 105 902

-

-

-

-

-

345 265

ПРОЦЕНТНІ ТА АНАЛОГІЧНІ
ВИТРАТИ (У Т.Ч. КУПОН), тис.грн.

865 217

466 021

520 728

550 297

ВИТРАТИ НА ПЕРСОНАЛ, тис.грн.

63 160

45 276

24 466

23 953

АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ, тис.грн.

1 115

629

392

442

6 754

2 488

264

294

180

1 504

423

3 218

13 978

15 992

14 436

14 848

На відміну від попередніх звітних періодів (20172018рр.), головною складовою витрат 2019 -2020 рр.
стали витрати з собівартості нерухомості переданої у
фінансовий лізинг (57,5%), це пов’язане з активною
реалізацією нової програми ДІУ «Забезпечення
поліцейських та осіб рядового і начальницького складу
служби цивільного захисту житлом на умовах
фінансового лізингу». 38,7 % витрат ДІУ за підсумками
2020 року складають фінансові витрати, до складу яких
включено витрати по обслуговуванню цінних паперів,
випущених ДІУ. У 2018 році ця стаття витрат складала
92,9% загального обсягу витрат ДІУ, а у 2017 році – 58,7%.
Витрати на персонал складають лише 2,8% загального
обсягу витрат ДІУ за 2020 рік (4,36% - за 2018 рік та 2,8% 2019 рік). Решта 1% загального обсягу витрат ДІУ за 2020
рік складають витрати по амортизації,
інші
адміністративні та операційні витрати а також витрати з
податку на прибуток Державної іпотечної установи

СОБІВАРТІСТЬ НЕРУХОМОСТІ,
ПЕРЕДАНОЇ У ЛІЗИНГ, тис.грн.
РЕЗЕРВ ПІД ЗНЕЦІНЕННЯ КРЕДИТІВ,
тис.грн.

АМОРТИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ
АКТИВІВ (У Т.Ч. АКТИВУ З ПРАВА
КОРИСТУВАННЯ), тис.грн.
ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА
ПРИБУТОК, тис.грн.
ІНШІ ВИТРАТИ, тис.грн.
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ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Враховуючи,
що
за
підсумками
І півріччя від’ємний операційний прибуток склав -25
188тис грн, а за результатами ІІІ кварталу 2020 року ДІУ
отримала прибуток в розмірі 6 367 тис грн., та за
підсумками IV кварталу прибуток становить 20 070 тис
грн, то фінансовий результат ДІУ отриманий за підсумками
2020 року складає 1 249 тис. грн., що на 185 тис. грн.
більше ніж за аналогічний період 2019 року (1 064 тис.
грн.).

1,249
2020

1,064
2019

1,872
2018

2017
- 801,489
-1 000,000

- 500,000

0,000

500,000

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

1 000,000
ВИТРАТИ

1 500,000

2 000,000

2 500,000

ДОХОДИ
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АКТИВИ
Головною складовою активів ДІУ станом на 31.12.2020 є
портфель нерухомості переданої Державною іпотечною
установою у фінансовий лізинг за програмою
«Забезпечення поліцейських та осіб рядового і
начальницького складу служби цивільного захисту
житлом на умовах фінансового лізингу», який складає
94% загального обсягу балансової вартості кредитів ДІУ
станом на 31.12.2020. Загалом кредити складають 93%
активів ДІУ, тоді як станом на кінець 2018 року частка
кредитів у складі активів Державної іпотечної установи
складала лише 11%. Грошові кошти, які є найбільш
ліквідним активом складають 4% активів. Решта 3%
активів припадає на дебіторську заборгованість та
необоротні матеріальні активи.
Розмір активів Державної іпотечної установи за 2020
рік зріс на 1 067 млн грн, та складає станом на 31.12.2020
- 2 512,495 млн гривень.

6 000

5 000
370
4 000

3 603

3 000
1 952
224

269

2 000

203

267
327

1
2 007

1 000
19

0

100

112

4 370

52

1 110

1 715 1 517

2 115 2 095

1 610
1 497

1 264

1 160

1 229

252
431

1

36,9
144
2 336

199

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
кредитний портфель

грошові кошти та поточні фінансові інвестиції

квартири

інші активи

основні засоби, нематеріальні активи

Рис. Динаміка структури активів ДІУ протягом 2005- 2020 року (млн грн)
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Відстрочені податкові активи

44

47 359
Інші активи

54 159

1 603 705

Державні цінні папери
112 018

143 976
251 818

Грошові кошти

6 154
2 336 215

Кредити

1 229 298

198 893

430 895

6 138

Основні засоби
Нематеріальні активи

12 573
2020

АКТИВИ

(тис грн)

Грошові кошти та їх еквіваленти
Кредити
Державні цінні папери
Інші активи
Нематеріальні активи

2019

2018

2017

2020

2019

2018

2017

112 018

143 976

6 154

251 818

2 336 215

1 229 298

198 893

430 895

47 359
10 765

54 159
12 573

1 603 705
16 528
54

6 288
257

6 138

5 699

1 089

546

2 512 495

1 445 705

44
1 826 467

689 804

(в т. ч. актив з права користування)

Основні засоби
Відстрочені податкові активи

Всього

Сторінка 47 з 55

РІЧНИЙ ЗВІТ 2020

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА

КРЕДИТИ видані Державною іпотечною установою
93% активів ДІУ складають кредити, до складу яких
віднесено заборгованість за рефінансованими ДІУ
іпотечними кредитами (кредити фізичних осіб),
заборгованість фізичних осіб за майно (квартиру) передану
у фінансовий лізинг (фінансовий лізинг) та заборгованість
за розрахунками за кредитами з банками, визнаними
неплатоспроможними та які знаходяться в процесі
ліквідації (кредити банків).
Установа є єдиною українською компанією другого
рівня, що займається рефінансуванням іпотечних
кредиторів (банків), які надають забезпечені іпотекою
кредити. Проблеми банківської системи мають негативний
вплив на показники діяльності Установи. Так, очищення
банківської системи зумовило суттєве погіршення якості
кредитного портфелю Установи, в основному за рахунок
кредитів, що видавались банками, як наразі виведено з
ринку. В умовах банківської кризи Установа, як учасник
фінансового ринку, також зазнала негативного впливу на
свою діяльність. Так, станом на початок 2014 року, кількість
банків-партнерів Установи становила 121 банківських
установ, а станом на 31 грудня 2017 року їх кількість
зменшилась I становила 68 банківські установи.
Припинення
функціонування
банків,
визнаних
неплатоспроможними, призвело до того, що:
• Установа вимушена самостійно обслуговувати іпотечні
кредити, надані громадянам України на придбання
окремого житла;
• Установі не були повернуті фінансові кредити, надані
таким банкам для формування портфелю іпотечних
кредитів та для завершення будівництва доступного
житла;
• було суттєво обмежено доступ Установи до грошових
коштів, розміщених на поточних рахунках, відкритих в цих
банках

Динаміка
портфелю рефінансованих ДІУ іпотечних кредитів
та договорів фінансового лізингу нерухомості
(2006-2020 рр)

іпотечний портфель
портфель фінлізинг

2 231

станом на початок року
(млн грн)
1 092

961

813

760

905

1 078
875

780

654

286
0

520

406

0,3

2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

335

2019

503
246

2020 31.12.2020

Головною причиною погіршення фінансового стану Державної іпотечної установи стало суттєве зниження якості
кредитного портфелю Установи, в основному за рахунок кредитів, що видавались банками, як наразі виведено з ринку. В
результаті чого Державною іпотечною установою в 2016 році було сформовано резерв, відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти». За підсумками 2016 року банківськими установами було здійснено рекордне відрахування у резерви за всю
історію існування української банківської системи – 198,3 млрд грн.
Під впливом фінансово-економічної кризи банківські установи країни зазнали падіння ліквідності своїх активів, що в свою
чергу призвело до недотримання договірних умов деякими банками-партнерами Установи, у зв’язку з чим ДІУ було
сформовано резерви під знецінення (зменшення корисності) активів. З 2018 року Державна іпотечна установа перейшла на
визначення резервів за кредитами за принципом очікуваних збитків, що відповідає стандарту МСФЗ 9, що призвело до
зниження власного капіталу внаслідок збільшення суми резервів під зменшення корисності активів (станом на 31.12.2017р.
розмір резервів становить 3,7 млрд. грн.), разом з тим ДІУ продовжує відстоювати свої позиції в судах різних інстанцій з метою
захисту інтересів держави.
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ПАСИВИ
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
За
даними
фінансової
звітності
погіршення
фінансового стану Державної іпотечної установи
спостерігається починаючи з 2015 року, в результаті
введення тимчасової адміністрації ПАТ «Дельта банк» були
заблоковані 3,5 млрд грн грошових коштів, які знаходились
на поточному рахунку Державної іпотечної установи.
Забезпеченням зобов’язань ПАТ «Дельта банк» перед ДІУ
виступали укладені договори застави майнових прав та
договорів відступлення прав вимоги. Зважаючи на судові
рішення щодо визнання недійними договорів застави
майнових прав та договорів відступлення прав вимоги та у
відповідності до МСФЗ Державна іпотечна установа
зменшила станом на 31.12.2016 заборгованість за
кредитами на 3 млрд грн, зменшила дебіторську
заборгованість на 0,7 млрд. грн. (станом на 31.12.2016).
Розмір резервів під знецінення активів, сформованих
ДІУ станом на 01.01.2016 становив 895 млн грн.., а станом
на 31.12.2016 року цей показник збільшився до 3 318 млн
грн., а на кінець 2017 року загальний обсяг сформованих
резервів під знецінення активів за кредитами склав
3 663 млн грн. Саме погіршення стану якості активів
спричинило необхідність нарахування резервів під
знецінення активів, відповідно до МСФЗ, що в свою чергу
вплинуло на суттєве зростання нерозподіленого збитку та,
як наслідок, від’ємного розміру власного капіталу.
Від’ємний розмір власного капіталу ДІУ спостерігається з
31.12.2016 року. Поповнення статутного капіталу в 2018

31.12.2020

Статутний капітал
Капітал в дооцінках
Інші фонди
Вилучений капітал
Непокритий збиток
Всього:

2 355 660
1 944
11 918
(51 608)
(4 651 424)
(2 333 510)

році на 1,6 млрд гривень дещо зменшило від’ємний розмір
власного капіталу, проте за даними фінансової звітності за
2019 рік та за підсумками 2020 року – Державна іпотечна
установа потребує докапіталізації в обсязі понад 2,4 млрд
грн.
Станом на 31.12.2020 року власний капітал Установи є
від’ємним та складає 2 333 510 тис. грн. (станом на
31.12.2019 року - від’ємне значення 2 333 760 тис. грн.).
Від’ємне значення власного капіталу пов’язане із
прийняттям до застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові
інструменти», відповідно якого резерви визнаються, якщо
Установа має поточне зобов'язання (юридичне або
конструктивне), що виникло в результаті минулої події,
існує висока ймовірність відтоку економічних вигод для
погашення зобов'язання, і сума таких зобов'язань може
бути надійно оцінена. Витрати за резервами,

31.12.2019

2 355 660
1 944
11 918
(51 608)
(4 651 674)
(2 333 760)

31.12.2018

2 355 660
11 918
(51 608)
(4 650 031)
(2 334 061)

відображаються у звіті про прибутки і збитки та інший
сукупний дохід за вирахуванням компенсації за статтею
«Резерв під знецінення (зменшення корисності активів».
Сума резерву під знецінення фінансових активів станом на
31.12.2020 року складає 2 960 121 тис грн (станом на
31.12.2019 – 3 001 802 тис грн, а станом на 31.12.2018 року
3 189 196 тис. грн.)
Різкий спад фінансових показників діяльності Державної
іпотечної установи спостерігається станом на 31.12.2016
року, що відповідає загальним тенденціям що відбувались
на фінансовому ринку України, адже за підсумками 2016
року банківськими установами було здійснено рекордне
відрахування у резерви за всю історію існування української
банківської системи – 198,3 млрд. грн.
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Статутний капітал
Формування статутного капіталу Установи було здійснено
в повному обсязі грошовими коштами:
− 30.12.2004 р. – 10 000 тис. грн.,
− 10.01.2005 р. – 10 000 тис. грн.,
− 05.05.2006 р. – 30 000 тис. грн.,
− 30.05.2006 р. – 20 000 тис. грн.,
− 29.06.2006 р. – 30 000 тис. грн.,
− 29.09.2008 р. – 100 000 тис. грн.;
− 20.12.2010 р. – 70 000 тис. грн.;
− 24.12.2010 р. – 100 000 тис. грн.;
− 27.12.2010 р. – 600 000 тис. грн.;
− 28.12.2010 р. – 600 000 тис. грн.;
− 29.12.2010 р. – 400 000 тис. грн.;
− 30.12.2010 р. – 230 000 тис. грн.;
− 21.12.2018 р. – 1 600 000 тис. грн.
_____________________________
Разом:
3 800 000 тис. грн.
Відповідно до Постанови КМУ від 18.06.2012 р. № 543,
що набула чинності 25.06.2012 р., статутний капітал Установи
було зменшено на 1 248 247,5 тис грн. (один мільярд двісті
сорок вісім мільйонів двісті сорок сім тисяч п’ятсот двадцять
чотири гривні вісімдесят п’ять копійок) до 951 752 тис грн.
(дев’ятсот п’ятдесят один мільйон сімсот п’ятдесят дві тисячі
чотириста сімдесят п’ять гривень п’ятнадцять копійок).
Зменшення статутного капіталу ДІУ відбулось унаслідок
безоплатного передання Установою квартир відповідно до
постанови КМУ «Деякі питання передачі квартир, придбаних
Державною іпотечною установою» від 27.07.2011 р. № 855
загальною вартістю 1 248 248 тис. грн., які були придбані для
виконання заходів КМУ із забезпечення житлом окремих
категорій громадян, які відповідно до законодавства мають

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА

право на його отримання, як це передбачено відповідними
постановами та розпорядженнями КМУ.
Відповідно до Постанови КМУ від 03.06.2013 р. № 391,
що набула чинності 05.06.2013 р., статутний капітал Установи
у 2013 році було зменшено з 951 752 тис. грн. до 755 660 тис.
грн. внаслідок безоплатного передання квартир загальною
вартістю 196 092 тис. грн., які були придбані Установою
відповідно до Постанови КМУ «Деякі питання передачі
квартир, придбаних Державною іпотечною установою» від
27.07.2011 р. № 855 та для виконання заходів КМУ із
забезпечення житлом окремих категорій громадян, які
відповідно до законодавства мають право на його отримання.

Капітал у дооцінках
Станом на 31.12.2020 р., капітал у дооцінках Установи
становить 1 944 тис. грн. Для визначення справедливої
вартості основних засобів та нематеріальних активів, та для
відображення її у фінансовій звітності відповідно до
стандартів МСФЗ була використана оцінка вартості майна,
проведена незалежним експертом, суб’єктом оціночної
діяльності
ТОВ
«ЕКСПЕРТНО-ОЦІНОЧНА
КОМПАНІЯ
«НОТІНГЕМ», (код ЄДРПОУ 37815572), сертифікат ФДМУ
суб’єкта оціночної діяльності № 379/17 від 29.04.2017 р. Дата
здійснення оцінки: станом на 31.12.2019 р., яка базується на
Міжнародних стандартах оцінки, МСФЗ 16 «Основні засоби».
У результаті прийняття оцінки вартості основних засобів та
нематеріальних активів в кількості 535 одиниць, складеної
незалежним оцінювачем, здійснено дооцінку на суму 1 944
тис. грн., яка відображена у власному капіталі ДІУ (капітал в
дооцінках), у Звіті про прибутки та збитки.

Інші фонди
Станом на 31.12.2020 р., резервний фонд Установи становить
11 918 тис. грн. (31 грудня 2019 року – 11 918 тис. грн.).
Відповідно до ст. 30 Статуту Установи, формування резервного
фонду здійснюється у розмірі не менш як 5% суми чистого
прибутку, який залишається у розпорядженні Установи за

результатами звітного періоду після сплати всіх зобов’язань, у
тому числі податків, зборів (обов’язкових платежів), строк
погашення яких настав. У 2020 році Установа не здійснювала
відрахування до резервного фонду і не використовувала
резервний фонд.

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток).
Непокритий збиток Установи становив:
станом на 31.12.2020 р. 4 651 424 тис. грн.
станом на 31.12.2019 р. - 4 651 674 тис. грн.
При цьому, прибуток, отриманий у 2020 році становив 1 249
тис. грн.
Прибуток за 2019 рік - 1 064 тис. грн.

Вилучений капітал
Станом на 31.12.2020 р., вилучений капітал Установи
становить 51 608 тис. грн. (31.12. 2019 року – 51 608 тис. грн.)
Виконуючи рішення постанов КМУ від 27.07.2011 р. № 855 та
від 05.08.2009 р. № 832, Установа здійснювала операції
безоплатної передачі квартир, окремим категоріям громадян,
які відповідно до законодавства мають право на його
отримання. Відповідно до МСФЗ, чиста вартість реалізації
безоплатного передання квартир дорівнює нулю.
Відповідно до вказаної рекомендації, листа Міністерства
фінансів України №31-08410-07-16/22491 від 13.09.2011 року,
рішення правління ДІУ (постанова №28/1 від 14.04.2016 року),
Установою був нарахований резерв під збитки у сумі первісної
вартості квартир за рахунок зменшення капіталу, що
передбачено Наказом Міністерства фінансів України від
19.12.2006 р. № 1213 «Положення про порядок
бухгалтерського обліку окремих активів та операцій
підприємств державного, комунального секторів економіки
господарських організацій, які володіють та/або користуються
об’єктами державної, комунальної власності».

Сторінка 50 з 55

РІЧНИЙ ЗВІТ 2020

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДІУ
Балансова вартість зобов’язань Державної іпотечної
установи станом на 31.12.2020 року становить 4 846 005
тис гривень, що на 1 066,54 млн гривень більше ніж
обсяг зобов’язань станом на 31.12.2019 року.

(тис грн)

Випущені боргові цінні папери
Орендні зобов’язання

В структурі зобов’язань ДІУ станом на кінець звітного
періоду
94% складають зобов’язання Державної
іпотечної установи по обслуговуванню випущених
власних облігацій із додатковим забезпеченням у
вигляді державних гарантій.

2020

2019

2018

2017

4 560 171

3 742 578

3 649 567

4 599 100

10 869

12 491

-

-

Кредити банків
Інші зобов'язання
Відстрочені податкові
зобов'язання
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ДІУ

490 000
274 700

23 642

265

754

4 846 005*

3 779 465

20 961

24 916
36

4 160 528

4 624 052

*із врахуванням проведених заліків однорідних зустрічних вимог із збанкрутілими банками, які підлягають
підтвердження судовими рішеннями.
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Цінні папери випущені ДІУ
З метою фінансування житлових програм, Державною
іпотечною установою були залучені фінансові ресурси на
внутрішньому ринку шляхом випуску і розміщення
облігацій, гарантованих Урядом України.
Починаючи з 2006 року Державною іпотечною
установою було випущено і розміщено облігацій із
додатковим забезпеченням у вигляді державних гарантій
на загальну номінальну вартість 12,5 млрд. гривень, з них
7 млрд. гривень уже погашено в повному обсязі та
облігації серій «В3» та «С3» (державна гарантія 2013 року)
на загальну номінальну вартість 2 млрд гривень знаходяться в процесі погашення. Крім того, в грудні 2020
року НКЦПФР було видано тимчасове свідоцтво про
реєстрацію випуску облігацій ДІУ серії G3 (№95/2/2020-Т)
на загальну номінальну вартість 3,0 млрд грн.
Станом на 31.12.2020 року в обігу знаходяться облігації
ДІУ на загальну номінальну вартість 3,5 млрд гривень, а
саме:

✓
✓

3,5 млрд. грн.
в обігу

12,5
млрд. грн.
2 млрд.грн.
в процесі
погашення

Державна
7 млрд .грн.
гарантія
погашені повністю

2006

2007

2008

2012

серія «D3» - на загальну номінальну вартість 1,0
млрд грн. (державна гарантія 2013 року),
серія «E3» та «F3» (державна гарантія 2019 року) на
загальну номінальну вартість 2,5 млрд гривень.

Облігації серії «G3», випущені ДІУ із додатковим
забезпеченням у вигляді державної гарантії 2020 року на
загальну номінальну вартість 3,0 млрд гривень
знаходяться в процесі розміщення.

Загальна номінальна вартість випущених ДІУ
облігацій

•1

млрд грн погашено повністю

•1 млрд грн погашено повністю

•1 млрд грн погашено повністю

•2 млрд грн погашено повністю
•5 млрд грн

2013

2019

млрд грн погашено та -2 млрд грн - в процесі
погашення

•- 2

• 2,5 млрд грн (серії Е3 та F3)
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Облігації 2006 року випуску
У 2006 році відповідно до статті 15 Закону України «Про
Державний бюджет на 2006 рік» установа отримала Державну
гарантію для забезпечення зобов’язання за облігаціями.
Облігації були випущені на загальну номінальну вартість 1,0
млрд., грн., в кількості 10 000 штук з терміном обігу 5 років іменні відсоткові облігації серій “А”, “В”, “С”, “D”, “E”, “F”, “G”,
“H”, “I”, “J”. Номінальна вартість однієї облігації кожної серії 100 000 (сто тисяч) гривень.
Облігації були випущені на загальну номінальну вартість 1,0
млрд., грн. з терміном обігу 5 років та були розміщені шляхом
відкритого продажу на території України без залучення послуг
торговця цінними паперами (андеррайтера) серед інвесторів
– юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів.
Обіг облігацій здійснювався по рахунках у цінних паперах, що
відкриті у зберігачів та у депозитарії ВАТ "Національний
депозитарій України".
Джерелами погашення облігацій і виплати відсоткових
доходів по них виступили кошти, отримані Установою в
результаті її статутної діяльності після розрахунків з бюджетом
та сплати інших обов’язкових платежів.
Облігаціям було надано додаткове забезпечення у формі
Державної гарантії за зобов’язаннями Емітента, що видана
Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України
від 19 грудня 2006 року. Державна гарантія видана відповідно
до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 15 Закону
України ”Про Державний бюджет України на 2006 рік” та
постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року
“Питання надання державних гарантій за зобов’язаннями
Державної іпотечної установи”.
У 2011 році Державна іпотечна установа здійснили погашення
облігацій 2006 року випуску.

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА

Облігації 2007 року випуску
У 2007 році відповідно до статті 14 Закону України «Про
Державний бюджет на 2007 рік» установа отримала Державну
гарантію для забезпечення зобов’язання за облігаціями.
Облігації були випущені на загальну номінальну вартість 1,0
млрд., грн. в кількості 10 000 штук за 15-ма серіями:
- на 800 млн. грн., іменні відсоткові облігації з терміном обігу
5 років, серій “K”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “R”, “S”, “T”, “U”,
в кількості 8 000 штук, номінальною вартістю 100 тис. грн.
кожна, з додатковим забезпеченням у вигляді Державної
гарантії за зобов’язаннями Емітента, що видана Кабінетом
Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30
листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі – Гарант).
Державна гарантія видана відповідно до статті 17
Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України «Про
Державний бюджет України на 2007 рік» та п.3 постанови
Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 «Про
надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної
іпотечної установи»
- на 200 млн. грн., іменні відсоткові облігації з терміном обігу
7 років, серій “V”, “W”, “X”, “Y” в кількості 2 000 штук,
номінальною вартістю 100 тис. грн. кожна, з додатковим
забезпеченням
у
вигляді
Державної
гарантії
за
зобов’язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів
України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада
2007 року № 28000-04/194 (далі – Гарант). Державна гарантія
видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України,
статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на
2007 рік» та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4
квітня 2007 року № 607 «Про надання державних гарантій за
зобов’язаннями Державної іпотечної установи».
Облігації були розміщені шляхом відкритого продажу на
території України без залучення послуг торговця цінними
паперами (андеррайтера) серед інвесторів – юридичних та
фізичних
осіб,
резидентів
та
нерезидентів.

Обіг облігацій здійснювався по рахунках у цінних паперах, що
відкриті у зберігачів та у депозитарії ПАТ "Національний
депозитарій України".
Джерелами погашення облігацій і виплати відсоткових
доходів по ним були кошти, отримані Установою в результаті
її статутної діяльності після розрахунків з бюджетом та сплати
інших обов’язкових платежів.
У грудні 2012 року Державна іпотечна установа здійснила
погашення облігацій зі строком обігу 5 років, а в грудні 2014
року відбулось погашення облігацій зі строком обігу 7 років.

Облігації 2008 року випуску
Відповідно до статті 13 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2008 рік" установа отримала Державну
гарантію для забезпечення зобов’язання за облігаціями.
Облігації були випущені на загальну номінальну вартість 1,0
млрд., грн.:
- на 800 млн. грн., з терміном обігу 5 років - іменні відсоткові
облігації серій "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1",
"I1", "J1", "K1", "L1", "M1", "N1", "O1", "P1", "Q1", "R1", "S1",
"T1", "U1", "V1", "W1", "X1", "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2", "D2",
"E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2" в кількості 8
000 штук, номінальною вартістю 100 тис. грн. кожна, з
додатковим забезпеченням у вигляді Державної гарантії, яку
надано Кабінетом Міністрів України 30.12.2008 №2802002/151;
- на загальну номінальну вартість 200 млн. грн., з терміном
обігу 7 років - іменні відсоткові облігації серій "N2", "O2", "P2",
"Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2" в кількості 2 000 штук,
номінальною вартістю 100 тис. грн. кожна, з додатковим
забезпеченням у вигляді Державної гарантії, яку надано
Кабінетом Міністрів України 30.12.2008 №28020-02/151.
Облігації були розміщені шляхом відкритого продажу на
території України без залучення послуг торговця цінними
паперами (андеррайтера) серед інвесторів – юридичних

Сторінка 53 з 55

РІЧНИЙ ЗВІТ 2020

та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів. Обіг облігацій
здійснюється по рахунках у цінних паперах, що відкриті у
зберігачів та у депозитарії ПАТ "Національний депозитарій
України".
Джерелами погашення облігацій і виплати відсоткових
доходів по них виступили кошти, отримані Установою в
результаті її статутної діяльності після розрахунків з бюджетом
та сплати інших обов’язкових платежів.
Забезпеченням облігацій, є високонадійні та прибуткові
іпотечні активи, що обліковуються на балансі ДІУ.
На початку 2014 року Державною іпотечною установою
здійснено погашення облігацій зі строком обігу 5 років, а на
початку 2016 року відбулось погашення облігацій зі строком
обігу 7 років.

Облігації 2012 року випуску
Відповідно до статті 6 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2012 рік" установа отримала Державну
гарантію для забезпечення зобов’язання за облігаціями.
Облігації були випущені на загальну номінальну вартість 2,0
млрд. грн.:
- на загальну номінальну вартість 1,0 млрд. грн., з терміном
обігу 5 років - іменні відсоткові облігації серії «Х2», в
кількості 10 000 штук, номінальною вартістю 100 тис. грн.
кожна, з додатковим забезпеченням у вигляді Державної
гарантії, яку надано Кабінетом Міністрів України 23.11.2012 №
15010-03/119
- на загальну суму 1,0 млрд. грн., з терміном обігу 7 років іменні відсоткові облігації серії «Y2» в кількості 10 000 штук,
номінальною вартістю 100 тис. грн. кожна, з додатковим
забезпеченням у вигляді Державної гарантії, яку надано
Кабінетом Міністрів України 23.11.2012 № 15010-03/119.
Джерелами погашення облігацій і виплати відсоткових
доходів по них були кошти, отримані Установою в результаті її
статутної діяльності після розрахунків з бюджетом та сплати
інших обов’язкових платежів.

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА

Забезпеченням облігацій, є високонадійні та прибуткові
іпотечні активи, що обліковуються на балансі ДІУ.
04.12.2017 року Державною іпотечною установою здійснено
погашення облігацій зі строком обігу 5 років (серії «Х2») на
загальну номінальну вартість 1,0 млрд. грн., а в грудні 2019
року відбулось погашення облігацій зі строком обігу 7 років
(серії «Y2») на загальну номінальну вартість 1,0 млрд. грн.

Облігації 2013 року випуску

результаті її статутної діяльності після розрахунків з бюджетом
та сплати інших обов’язкових платежів. Забезпеченням
облігацій, є високонадійні та прибуткові іпотечні активи, що
обліковуються на балансі ДІУ.
21.11.2018 та 12.12.2018 року Державною іпотечною
установою здійснено погашення облігацій зі строком обігу 5
років (серії «Z2» та «А3»). З кінця 2020 року знаходяться в
процесі погашення облігацій зі строком обігу 7 років (серії
«В3» та «С3»), а в грудні 2023 року відбудеться погашення
облігацій зі строком обігу 10 років (серії «D3»).

Облігації 2019 року випуску
Відповідно до статті 6 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2013 рік" установа отримала Державну
гарантію для забезпечення зобов’язання за облігаціями.
Облігації були випущені на загальну номінальну вартість 5,0
млрд. грн.:
- на загальну номінальну вартість 2,0 млрд. грн., з терміном
обігу 5 років - іменні відсоткові облігації серії «А3», «Z2» в
кількості 20 000 штук, номінальною вартістю 100 тис. грн., з
додатковим забезпеченням у вигляді Державної гарантії, яку
надано Кабінетом Міністрів України 26.12.2013 №1501003/128;
- на загальну номінальну вартість 2,0 млрд. грн., з терміном
обігу 7 років - іменні відсоткові облігації серії «В3», «С3», в
кількості 20 000 штук, номінальною вартістю 100 тис. грн., з
додатковим забезпеченням у вигляді Державної гарантії, яку
надано Кабінетом Міністрів України 26.12.2013 №1501003/128.
- на загальну номінальну вартість 1,0 млрд. грн., з терміном
обігу 10 років - іменні відсоткові облігації серії «D3» в кількості
10 000 штук, номінальною вартістю 100 тис. грн., з додатковим
забезпеченням у вигляді Державної гарантії, яку надано
Кабінетом Міністрів України 26.12.20013 №15010-03/128.
Джерелами погашення облігацій і виплати відсоткових
доходів по них виступають кошти, отримані Установою в

11 грудня 2019 року, відповідно до статті 6 закону України
"Про Державний бюджет України на 2019 рік" установа
отримала Державну гарантію для забезпечення зобов’язання
за облігаціями ДІУ серії «Е3».
Облігації були випущені на загальну номінальну вартість 1,2
млрд. грн. з терміном обігу 10 років - іменні відсоткові
облігації серії «Е3» в кількості 12 000 штук, номінальною
вартістю 100 тис. грн., з додатковим забезпеченням у вигляді
Державної гарантії, яку надано Кабінетом Міністрів України
11.12.2019
№13010-05/227(постанова КМУ №961 від
27.11.2019).
Джерелами погашення облігацій і виплати відсоткових
доходів по них виступають кошти, отримані Установою в
результаті її статутної діяльності після розрахунків з бюджетом
та сплати інших обов’язкових платежів. Забезпеченням
облігацій, є ліквідні та прибуткові активи, що обліковуються на
балансі ДІУ. Погашення облігацій серії «Е3» відбудеться
03.12.2029 року.
28 грудня 2019 року відповідно до статті 17 Бюджетного
кодексу України, статті 6 Закону України ”Про Державний
бюджет України на 2019 рік” та постанови КМУ № 1117 від
18.12.2019 року “Про надання у 2019 році державної гарантії
за зобов’язаннями Державної іпотечної установи” Кабінетом
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Міністрів України ДІУ була видана Державна гарантія №1301005/286 за облігаціями серії «F3» на загальну номінальну
вартість 3,7 мільярди гривень. Облігації були розміщені в
20.03.2020 року на загальну номінальну вартість 1,3 млрд. грн.
з терміном обігу 10 років - іменні відсоткові облігації серії «F3»
в кількості 13 000 штук, номінальною вартістю 100 тис. гривень
кожна. Погашення облігацій серії «F3» відбудеться 07.01.2030
року.

Облігації 2020 року випуску
3 грудня 2020 року, відповідно до статті 6 закону України
"Про Державний бюджет України на 2020 рік" установа
отримала Державну гарантію для забезпечення зобов’язання
за облігаціями ДІУ серії «G3».
Облігації мали бути випущені на загальну номінальну вартість
3.0 млрд. грн. з терміном обігу 5 років - іменні відсоткові
облігації серії «G3» в кількості 30 000 штук, номінальною
вартістю 100 тис. грн., з додатковим забезпеченням у вигляді
Державної гарантії, яку надано Кабінетом Міністрів України
03.12.2020 №13010-05/211 (постанова КМУ № 1110 від
16.11.2020).
Первинне розміщення облігацій не відбулось.
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Звичайні іпотечні облігації
Державна іпотечна установа також має досвід випуску Станом на 31.12.2020 року загальна сума випущених ДІУ
звичайних іпотечних облігацій. Зокрема ДІУ здійснила облігацій з додатковим забезпеченням у вигляді державних
2 випуски:
гарантій, враховуючи облігації – 2006, 2007, 2008, 2012, 2013 та
2019 років становить 12,5 млрд. гривень. З них, станом на
Іпотечні облігації Державної іпотечної установи 31.12.2020 року загальна сума зобов’язань за випущеними ДІУ
облігаціями становить 4 969,8 млн. грн.
2008 року випуску.
Згідно Закону України «Про іпотечні облігації» у 2008 році Поточна кредиторська заборгованість ДІУ за розміщеними
Державна іпотечна установа здійснила випуск звичайних цінними паперами станом на 31.12.2020 року становить 1 676,4
іпотечних облігацій, що забезпечені іпотечними активами на млн гривень. До складу поточної кредиторської заборгованості
загальну номінальну вартість 200 млн. грн., зі строком обігу 3 за розміщеними цінними паперами ДІУ відноситься
роки. В серпні 2011 року відбулося погашення звичайних зобов’язання з погашення облігацій із додатковим
забезпеченням у вигляді державної гарантії 2013 року, які
іпотечних облігацій.
знаходяться в процесі погашення:
Іпотечні облігації Державної іпотечної установи - серія «В3» - з 18.11.20 р. (946,4 млн грн);
- серія «С3» - з 15.12.20 р. (730 млн грн).
2012 року випуску.
Станом на початок 2020 року загальна сума зобов’язань за
Згідно Закону України «Про іпотечні облігації» у 2008 році
випущеними ДІУ облігаціями становить 3 993,4 млн. грн.
Державна іпотечна установа здійснила випуск звичайних
Протягом 2020 року Державна іпотечна установа здійснила
іпотечних облігацій, що забезпечені іпотечними активами на випуск і розміщення облігацій серії «F3» із додатковим
загальну номінальну вартість 500 млн. грн., зі строком обігу 3 забезпеченням у вигляді державної гарантії 2019 року на
роки.
загальну номінальну вартість 1 300 млн. гривень.
Багаторічний досвід Установи дозволяє стверджувати, що за
умови державної підтримки та надання інструментів у
вигляді нормативних актів, які дозволять залучити
фінансування, Державна іпотечна установа спроможна
реалізувати самі амбіційні плани Уряду.
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