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Досвід Глобус Банку

Глобус Банк працює на первинному ринку іпотеки більше 5 років; 
Доля кредитів Глобус Банку на первинному ринку складає більше 60%; 
Надано більше 2500 кредитів; 
Банк працює з 50 забудовниками; 
Ми працюємо в Києві, Харкові, Рівному, Кам’янець-Подільському, 
Миколаєві;
Акредитовано близько 300 житлових комплексів; 
NPL складає 0,4%, фактично тільки 2 кредити є проблемними;
Фактичний строк користування кредитом складає 24 місяці;
Середня сума кредиту – 650 тис.грн.; 
Середній розмір початкового внеску – 35%; 
Резерви складають 11% від портфелю, що негативно відображається 
на вартості кредитів та обсягах кредитування.
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Останні тенденції на іпотечному ринку у 2021 році

Стрімке зростання іпотечного кредитування на вторинному ринку;
Відсутність зростання обсягів кредитування на первинному ринку;
Висококонцентрований ринок іпотечного кредитування – п’ять найактивніших 
банків уклали 89% нових угод;
Обсяги іпотечного кредитування в Україні не відповідають загальноєвропейським 
обсягам – заборгованість за іпотечними кредитами (24 млрд.грн.) дорівнює 0,7% 
від ВВП (в розвинутих країнах цей показник сягає 100%);
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Останні тенденції на іпотечному ринку у 2021 році

Зниження відсоткових ставок у 2019-2021 як основний драйвер розвитку іпотечного 
кредитування: 

на 40% знизилась ставка за кредитами на вторинному ринку;
на 11% знизилась ставка за кредитами на первинному ринку;

Концентрація іпотечного кредитування в Києві та Київській області – 55% загального 
обсягу іпотечних кредитів;
Розвиток програми “Доступна іпотека 7%”, яка досить активно стартувала в березні, 
майже призупинився через велику кількість обмежень.
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Що потрібно зробити у 2022 році 
для активізації іпотеки?

Знизити відсоткові ставки за іпотечними кредитами;
Активізувати розвиток державних іпотечних програм;
Збільшити кількість партнерських програм із забудовниками;
Запустити іпотеку в регіонах.
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Потрібно подальше зниження відсоткових ставок 
за іпотечними кредитами

Вартість строкових депозитів у грн.

Зниження темпів інфляції;
Зниження  облікової ставки НБУ;

Зменшення вартості депозитів;
Наявність на ринку дешевих довгострокових ресурсів.
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Розвиток державних іпотечних програм
Редизайн програми “Доступна іпотека 7%”:

- Розширення переліку можливих схем фінансування    
  будівництва;
- Збільшення дохідності програми для банків;

Запуск іпотечної програми Укрфінжитлом (Постанова КМУ 
від 4.08.2021 № 856):

- Позичальники-переселенці та працівники бюджетної сфери;
- Об’єкти іпотеки – готове житло до 10 років та майбутні    
  права на житло, що будується;
- Банки видають кредит, Укрфінжитло рефінансує кредит;
- Відсоткова ставка для позичальника – 7% річних;
- Строк – 20 років;

Запуск іпотечних програм на рівні місцевих органів державної 
влади.
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Збільшення кількості партнерських 
програм із забудовниками

Партнерські програми із забудовниками – основний інструмент 
іпотечного кредитування на первинному ринку;
Законопроект, який може змінити первинний ринок – це Проект 
Закону про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого 
майна, які будуть споруджені в майбутньому (Законопроект 
№5091, прийнятий в першому читанні), який:

- Обмежує можливі схеми фінансування будівництва;
- Вимагає реєстрації права власності на майбутні об’єкти 
  нерухомості;
- Визначає гарантійну частку будівництва, яка не може бути    
  відчужена;

У разі прийняття цього законопроекту первинний ринок має стати 
більш прозорим. Як наслідок, впадуть відсоткові ставки та вийдуть 
нові учасники – банки на ринок первинної іпотеки.



Розвиток іпотеки в регіонах
В більшості українських містечок багатоповерхові будинки 
не будувались більше 30 років;
Це одна з причин, чому мешканці їдуть із рідних міст до Києва 
та обласних центрів, адже, наприклад, у м. Києві 60% житла 
придбавається саме на первинному ринку;
Для реалізації будівництва нового житла в невеликих містечках 
потрібна участь:

Місцевої влади: через виділення земельних ділянок, підведення  
комунікацій, реєстрацію дозвільної документації, забезпечення 
державного замовлення на викуп частини квартир для працівників 
бюджетної сфери, компенсацію відсоткової ставки;
Забудовників: місцева влада має їх зацікавити перспективами 
нового будівництва та надати гарантії максимального сприяння 
в реалізації проекту;
Банків: які мають підключити свої іпотечні програми 
та налаштувати дистанційну видачу кредитів;
Держави через державні інституції на кшталт Укрфінжитла, 
Фонду розвитку підприємництва, Держмолодьжитла: для запуску 
державних іпотечних програм та/або фінансування будівництва.
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Іпотека на первинному ринку 
є драйвером економічного зростання

Грошові кошти населення на придбання майбутньої нерухомості 
використовуються для розвитку міст, сприяють створенню 
додаткових робочих місць; 

В багатьох розвинутих країнах оздоровлення економіки 
супроводжувалось розвитком іпотечного кредитування;

Іпотечний мультиплікатор становить 11,5, тобто кожна гривня 
іпотечного кредиту збільшує ВВП країни в середньому на 11,5 грн.; 

Зростання будівельного бізнесу призводить до пожвавлення 
у суміжних сферах: виробництві будівельних матеріалів 
та конструкцій, будівельному та дорожньому машинобудуванні, 
деревообробній галузі, виробництві меблів тощо; 

Розвиток іпотечного кредитування позитивно впливає 
на подолання соціальної нестабільності та нерівності.


