10 квітня 2018
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгостроковий і
короткостроковий кредитні рейтинги українського ПАТ КБ «ПриватБанк» на рівні «CCC+/C» зі
стабільним прогнозом.
Після підтвердження рейтингів S&P їх було відкликано на прохання банку. У ПриватБанку
підтвердили завершення співпраці з S&P у рамках політики банку з оптимізації витрат.
28 грудня 2017
28 грудня рейтингове агентство Standard Rating підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг
ПриватБанку за національною шкалою на рівні uaAA.
Також Агентство прийняло рішення про зміну прогнозу за довгостроковим кредитним рейтингом
Банку зі стабільного на позитивний.
Детальніше див. прес-реліз Standard Rating
31 жовтня 2017
31 жовтня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг
Приватбанку за національною шкалою до рівня «AA-(ukr)». Прогноз по рейтингах банку “стабільний”.
Детальніше див. прес-реліз Fitch Ratings
30 серпня 2017
30 серпня міжнародне рейтингове агентство Moody’s підвищило рейтинги Приватбанку
слідом за нещодавнім підвищенням рейтингу України. Прогноз по рейтингах банку “позитивний”.
Детальніше див. прес-реліз Moody’s
26 квітня 2017
26 квітня міжнародне рейтингове агентство S&P підвищило кредитні рейтинги ПриватБанку до
«ССC+/С». Прогноз по рейтингах банку - "стабільний".
Детальніше див. прес-реліз Standard&Poor’s
30 грудня 2016
30 грудня 2016 рейтингова агенція Standard Rating присвоїла банку довгостроковий
рейтинг за національною шкалою на рівні uaAA.
Детальніше див. прес-реліз Standard Rating (від 30.12.2016)
4-7 грудня 2015
В рамках успішної реструктуризації зовнішнього боргу ПриватБанку рейтингові агенції Fitch та
Standard & Poor's підвищили кредитні рейтинги банку.
Рейтингова агенція Fitch Ratings агенція підвищила довгостроковий і короткостроковий рейтинг
контрагента в іноземній валюті до "ССС / С" з "RD". Рейтинг стійкості був підвищений до рівня “ccc"
з "f".
Рейтингова агенція Standard & Poor's Ratings Services підвищило довгостроковий кредитний
рейтинг ПриватБанку до рівня «В-» з “SD” (4 грудня було проведено технічне зниження рейтнгу
з “ССС”), а оцінка характеристик власної кредитоспроможності була підвищена до рівня "B-".

Детальніше див. прес-реліз Fitch Ratings,
прес-релізи Standard & Poor (від 04.12.2015 та 07.12.2015)
24 листопада 2015
24 листопада 2015 року, рейтингова агенція Moody's підвищила рейтинг ПриватБанку за
депозитами в національній валюті до рівня Caa3, а інші рейтинги підтверджено на поточному
рівні. Прогноз по рейтингах змінений на "Стабільний" з “Негитавного”, Перегляд рейтингів
пов'язані з підвищенням рейтингів державних облігацій України та успішним завершенням
переговорів з інвесторами про продовження термінів єврооблігацій банку.
Детальніше див. пресс-реліз Moody’s
28 вересня 2015
Рейтингова агенція Standard & Poor's Ratings Services підвищила кредитні рейтинги ПриватБанку
до рівня «СС/С» після виплати банком 23 вересня 2015 купона за євробондами на суму 200 млн.
доларів США, термін погашення яких після досягнення угоди з інвесторами перенесено з вересня
2015 року на січень 2018 року.
Детальніше див. прес-релiз Standard & Poor’s
18-23 вересня 2015
У результаті підписання додаткової кредитної угоди про продовження термінів погашення
євробондів на суму 200 млн. доларів США та збільшення процентної ставки за цими облігаціями на
початку вересня 2015 року, рейтингові агенції Fitch Ratings та Standard & Poor's Ratings Services
переглянули рейтинги ПриватБанку.
Так, Fitch Ratings знизило довгостроковий і короткостроковий рейтинги (РДЕ) в іноземній валюті до
рівня «RD», а рейтинг стійкості (VR) був переглянутий з рівня «с» до рівня «f». Довгостроковий
рейтинги за національною шкалою і РДЕ в національній валюті було підтверджено на поточному
рівні.
Standard & Poor's Ratings Services знизило довгостроковий і короткостроковий кредитні
рейтинги ПриватБанку до рівня «SD». Оцінка характеристик власної кредитоспроможності
(SACP) була підтверджена на рівні «ссс», що, на думку агентства, свідчить про адекватну
бізнес-позицію банку.
Детальніше див.:
прес-реліз Fitch Ratings
пресс-релиз Standard & Poor’s
9-10 липня 2015
В зв’язку з проведенням переговорів з інвесторами про продовження термінів погашення
євробондів банку згідно з рекомендаціями НБУ про збільшення капіталізації з метою полегшення
тиску на валютному ринкуУкраїни рейтингові агенції Standard & Poor's Ratings Services та Fitch
Ratings переглянули рейтинги ПриватБанку. Так, 9 липня 2015 року рейтингова агенція Standard
& Poor's переглянула довгостроковий кредитний рейтинг ПриватБанку за зобов’язаннями в
іноземній валюті до «СС» з «ССС». Короткостроковий кредитний рейтинг банку на рівні «С», а
індивідуальну оцінку характеристик кредитоспроможності банку (SACP) встановило на рівні
«ссс». 10 липня 2015 р. Fitch переглянуло довгострокового рейтинга (РДЕ) в іноземній валюті до
рівня “С” з “ССС”, рейтинг стійкості (VR) банку було знижено до рівня “с”. При цьому

довгостроковий рейтинг (РДЕ) в національній валюті було підтверджено на рівні “ССС” як знак
того, что зобовязанні деноміновані в національну валюту не включено до процесу
реструктуризації боргу. Довгостроковий рейтинг ПриватБанку за національною шкалою було
підтверждено на рівні “А-(ukr)” з стабільним прогнозом.
Детальніше див.: пресс-реліз Standard & Poor’s та пресс-реліз Fitch Ratings

20 квітня 2015 р
20 квітня 2015 р. рейтингова агенція Standard & Poor's Ratings Services переглянула рейтинги
ПриватБанку: довгостроковий рейтинг було переглянуто до рівня «ССС-» з «ССС» внаслідок
зниження довгострокового рейтингу України в іноземній валюті. Прогноз за рейтингами банку
«Негативний», так як, на думку агенції, суверенні ризики в Україні мають значний вплив на
кредитоспроможність ПриватБанку. Короткостроковий рейтинг ПриватБанку підтверджено на
рівні «С».
Детальніше див. пресс-реліз Standard & Poor’s
26 березня 2015
26 березня рейтингове агентство Moody's підтвердило рейтинг ПриватБанку за депозитами в
іноземній валюті (GFC) на рівні Са. Pейтинг за депозитами в національній валюті (GLC) і рейтинг
довгострокових пріоритетних незабезпечених боргових зобов'язань в іноземній валюті були
змінені до рівня Са, а також змінено рейтинг довгострокового субординованого боргу в іноземній
валюті до рівня С у звязку зі зниженням базової оцінки кредитоспроможності (ВСА) Банку до рівня
са. Такі рейтингові дії є наслідком зниження рейтингів державних облігацій України.
Детальніше див. пресс-реліз Moody’s
23 грудня 2014
23 грудня міжнародна рейтингова агенція Standard & Poor's Ratings Services підтвердила кредитні
рейтинги ПриватБанку на рівні «ССС/С», при цьому довгостроковий рейтинг в іноземній валюті на
одну ступінь вище суверенного кредитного рейтингу України за довгостроковими зобов’язаннями
в іноземній валюті. Оцінку характеристик власної кредитоспроможності ПриватБанку (stand-alone
credit profile – SACP) підтверджено на рівні «b-». Прогноз по рейтингам банку змінено на
«Негативний» у зв’язку з переглядом суверенного рейтингу.
Детальніше див. пресс-реліз Standard & Poor’s
16 грудня 2014
16 грудня 2014 року рейтингова агенція Fitch Ratings повідомила про встановлення рейтингу
стійкості (VR) ПАТ КБ ПриватБанк на рівні «ссс», що відповідає суверенному рейтингу України.
Рейтинг стійкості (VR) Банку виключено з переліку Rating Watch «Негативний» (RWN).
Довгостроковий РДЕ Банку в іноземній валюті підтверджено на рівні «ССС», що також відповідає
суверенному. Національний рейтинг ПриватБанку підтверджено на рівні «А-» зі стабільним
прогнозом та виключено з переліку Rating Watch «Негативный» (RWN).
Детальніше див. пресс-реліз Fitch Ratings
26 серпня 2014
26 серпня рейтингова агенція Fitch Ratings переглянула рейтинги дефолту емітента («РДЕ»)
ПриватБанку та 10 інших українських банків у зв’язку зі зниженням суверенних рейтингів України.
Fitch Ratings підтвердила рейтинг ПриватБанку за національною шкалою на рівні «А-»,
довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) у національній валюті на рівні «В-» та
довгостроковий РДЕ в іноземній валюті на рівні «ССС». Рейтинг за національною шкалою, рейтинг

стійкості та РДЕ в національній валюті включені до переліку Rating Watch «Негативний». Агенція
планує переглянути вплив суверенних рейтингових дій на рейтинги банку та виключити їх з
переліку Rating Watch «Негативний» до кінця року.
Детальніше див. пресс-реліз Fitch Ratings
12 серпня 2014
12 серпня міжнародна рейтингова агенція Standard & Poor's Ratings Services підтвердила
кредитні рейтинги ПриватБанку на рівні «CCC/C». В той же час був переглянутий прогноз по
рейтингам банку з «Негативного» на «Стабільний». Оцінка характеристик власної
кредитоспроможності ПриватБанку встановлена на рівні «b-».
9 квітня 2014
Рейтингова агенція Moody’s переглянула рейтинги ПриватБанку та 11 інших фінансових установ
України. Всі рейтингові зміни обумовлені погіршенням кредитного стану України, що відображено
зниженням 4 квітня 2014 року рейтингу державних боргових зобов’язань України до Caa3 з Caa2
та відповідними змінами граничної межі для країни за облігаціями в іноземній валюті до Caa2 з
Caa1. Рейтинг фінансової стабільності банку (BFSR) підтверджений на рівні Е без окремого
прогнозу; прогноз за довгостроковими рейтингами за глобальною шкалою — Негативний.
Детальніше див. пресс-реліз Moody’s
24 лютого 2014
Міжнародна рейтингова агенція Standard & Poor's Ratings Services довгостроковий рейтинг
контрагента ПриватБанка та 2 інших українських банків до ССС з ССС+ у зв’язку з переглядом
суверенних рейтингів України в іноземній валюті. Короткостроковий рейтинг контрагента
ПриватБанка підтверджено на поточному рівні.
14 лютого 2014
Рейтингова агенція Fitch Ratings переглянула довго- та короткострокові рейтинги дефолту
емітента («РДЕ») в іноземній ПриватБанку та 12 інших українських з рівня «B-» до «CCC» та з
«В-» до «С» відповідно у зв’язку з переглядом суверенних рейтингів України. Fitch Ratings
підтвердила рейтинг ПриватБанку за національною шкалою на рівні «А-» з прогнозом
«Стабільний» та присвоїла банку довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) у
національній валюті на рівні «В-».
Детальніше див. пресс-реліз Fitch Ratings
5 лютого 2014
Рейтингова агенція Moody’s переглянула рейтинги ПриватБанку та 11 інших фінансових установ
України. Всі рейтингові зміни обумовлені погіршенням кредитного стану України, що відображено
зниженням 31 січня 2014 року рейтингу державних боргових зобов’язань України до Caa2 з Caa1
та відповідними змінами граничної межі для країни за депозитами в іноземній валюті до Caa3 з
Caa2. Базова оцінка кредитоспроможності (BCA) ПриватБанка підтверджена на рівні caa1, що на 1
пункт вище суверенного рейтингу України. Агенція підтвердила прогноз за рейтингом фінансової
стабільності банку (BFSR) на рівні Стабільний; прогноз за довгостроковими рейтингами за
глобальною шкалою – Негативний.
Детальніше див. пресс-реліз Moody’s
30 січня 2014
Міжнародна рейтингова агенція Standard & Poor's Ratings Services переглянула прогноз за
кредитними рейтингами контрагента ПриватБанка з Стабільного на Негативний, довгостроковий

рейтинг контрагента до ССС+ з В- у зв’язку з переглядом суверенних рейтингів по прогнозу за
суверенними рейтингами України, а також підтвердила короткостроковий рейтинг контрагента
ПриватБанка на поточному рівні.
Січень 2014
ПриватБанк припинив договірні відносини з міжнародною рейтинговою агенцією Moody’s. В
подальшому рейтинги банка будуть підтримуватись рейтинговою агенцією лише на основі
публічної інформації.
30 грудня 2013
Міжнародна рейтингова агенція Standard & Poor's Ratings Services переглянула прогноз за
кредитними рейтингами контрагента ПриватБанка з Негативного на Стабільний, а також
підтвердила довго- та короткостроковий рейтинг контрагента ПриватБанка на поточному рівні.
16 грудня 2013
Міжнародна рейтингова агенція Standard & Poor's Ratings Services присвоїла ПриватБанку
кредитні рейтинги контрагента — довгостроковий «В-» та короткостроковий «С». Рівень
довгострокового кредитного рейтинга контрагента ПриватБанка стримується рівнем
суверенного кредитного рейтинга України за зобов‘язаннями в іноземній валюті. Прогноз
«Негативний» за рейтингами ПриватБанка відображає головним чином прогноз за суверенними
рейтингами України.
14 листопада 2013
Міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings переглянула рейтинги ПриватБанку. Зниження
довгострокового РДЕ України в національній та іноземній валютах до B- з B та прогнозу зі
Стабільного на Негативний призвело до зміни довгострокового рейтингу дефолта емітента
(РДЕ), йго прогнозу та Рейтинга стійкості ПриватБанка. Короткостроковий РДЕ банка, рейтинг
підтримки та довгостроковий рейтинг за національною шкалою підтверджені на поточному рівні.
Детальніше див. пресс-реліз Fitch Ratings
25 вересня 2013
Рейтингова агенція Moody’s переглянула рейтинги ПриватБанку та 10 інших фінансових
установ України. Всі рейтингові зміни обумовлені погіршенням кредитного стану України, що
відображено зниженням 20 вересня 2013 року рейтингу державних боргових зобов’язань
України до Caa1 з В3 та відповідними змінами граничних меж для країни.
Детальніше див. пресс-реліз Moody’s
16 липня 2013
Міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings підтвердила поточні рейтинги ПриватБанку. Зміна
прогнозу довгострокового РДЕ України в національній та іноземній валютах зі Стабільного на
Негативний призвело до зміни прогнозу за довгостроковим рейтингом дефолта емітента (РДЕ)
ПриватБанка.
Детальніше див. пресс-реліз Fitch Ratings
19 червня 2013
Міжнародна рейтингова агенція Moody`s підтвердила поточні рейтинги ПриватБанку.
7 грудня 2012

Рейтингова агенція Moody’s переглянула рейтинги ПриватБанку та 11 інших фінансових установ
України. Всі рейтингові зміни обумовлені зниженням Moody’s 5 грудня 2012 року рейтингу
державних боргових зобов’язань України до В3 з В2 та відповідними змінами граничних меж для
країни. Moody’s присвоїло банку кредитний рейтинг b2, довгостроковий рейтинг за депозитами у
національній валюті B2, довгостроковий рейтинг за депозитами в іноземній валюті Caa1,
довгострокові кредитні рейтинги В3 та рейтинг за національною шкалою A3.ua. Кредитний рейтинг
ПриватБанка b2 на 1 пункт вище суверенного рейтингу України B3, що відображає відносну
стійкість банку до суверенного ризику України.
28 вересня 2012
Міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings підтвердила поточні рейтинги ПриватБанку.
18 липня 2012
Міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings підтвердила поточні рейтинги ПриватБанку.
8 червня 2012
Агенція Moody’s в рамках глобального огляду, що вплине на всі банки, рейтинги яких вище за
рейтинг країн, в яких вони розташовані, а також в зв’язку зі змінами в методології переглянуло
рейтинги ПриватБанка: рейтинг фінансової стабільності (BFSR) з рівня D- до E+, рейтинг за
депозитами в національній валюті з Ba3 до B1 та рейтинг за національною шкалою з Aa1.ua до
Aa3.ua. Рейтинг BFSR має стабільний прогноз. Прогноз рейтингів банку за депозитами та
кредитами негативний, що пов’язано з суверенним рейтингом та відповідною граничною межею
для країни, і відображає складні умови на ринку кредитування в Україні.
16 грудня 2011
Агенція Moody's змінила прогноз за рейтингом за борговими зобов’язаннями в іноземній валюті
B1, а також прогноз за довгостроковим рейтингом B3 Приватбанка в іноземній валюті зі
Стабільного на Негативний. Такі рейтингові дії обумовлені загальною зміною прогнозу за
суверенними рейтингами України зі Стабільного на Негативний.
4 жовтня 2011
Міжнародна рейтингова агенція Moody`s підтвердила поточні рейтинги ПриватБанку: рейтинг за
національною шкалою (NSR) Aa1.ua, довгострокові рейтинги депозитів в іноземній та національній
валюті за глобальною шкалою та рейтинг фінансової стабільності Банку на рівні: (GFC) B3, (GLC)
Ba3 и (BFSR) D- зі стабільним прогнозом.
3 серпня 2011
Міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings підтвердила поточні рейтинги ПриватБанку.
11 лютого 2011
Агенція Moody's покращила прогноз за рейтингом фінансової стабільності (BFSR) D-, а також
прогноз за довгостроковим рейтингом Вa3 за депозитами ПриватБанка в національній валюті, з
Негативного на Стабільний. Така рейтингова дія Moody's демонструє стабілізацію кредитного
портфелю ПриватБанка, що відображує (I) поступове відновлення української економіки; (II)
зміцнілі позиції Банку, як найбільшого банку в Україні за розміром активів і вкладів фізичних осіб;
(III) стабілізацію показників якості активів Банку в 2010 році.
12 жовтня 2010
Міжнародна рейтингова агенція Мооdу's покращила прогноз за довгостроковим рейтингом В3 за
депозитами в іноземній валюті, а також прогноз за рейтингом B1 за борговими зобов’язаннями в

іноземній валюті ПриватБанка з Негативного до Стабільного. Такі рейтингові дії обумовлені
загальною зміною прогнозу за суверенними рейтингами України з Негативного на Стабільний.
28 липня 2010
Агенція Fitch Ratings підвищила довгостроковий рейтинг дефолту емітента («РДЕ») ПриватБанка з
рівня «B-» до «B». Прогноз за рейтингом – «Стабільний». Підвищення рейтингу відбулося вслід за
підвищенням агенцією 6 липня 2010 р. довгострокових РДЕ України з «B-» до «B» та відображає
зниження ризику макроекономічної та фінансової нестабільності в країні слідом за угодою про нову
програму кредитування з МВФ. Підвищення рейтингу ПриватБанка також відображає ознаки
стабілізації показників якості його активів, прийнятні рівні капіталізації за базельською угодою, більш
комфортну позицію ліквідності слідом за значним ростом депозитів, обмежений короткостроковий
ризик рефінансування, достатню прибутковість до відрахувань під знецінення та значну клієнтську
базу в країні.
12 травня 2010
Агенція Мооdу's підтвердила поточні рейтинги ПриватБанку.
17 березня 2010
Агенція Fitch Ratings змінила прогноз за довгостроковим рейтингам країни з «Негативного» на
«Стабільний» та підтвердило довгостроковий РДЕ України (в національній та іноземній валюті – на
рівні В-) і короткостроковий РДЕ (в іноземній валюті – на рівні В). Рейтинг граничної межі України
підтверджений на рівні «B-». Одразу після зміни прогнозу за рейтингами країни, був змінений
прогноз за рейтингами дев’ятьох українських банків (у т.ч. ПриватБанку) з «Негативного» на
«Стабільний» та підтверджені усі їх рейтинги.
12 листопада 2009
Агенція Fitch Ratings знизила довгострокові рейтинги дефолта емітента (РДЕ) в іноземній валюті
дев’ятьом українським банкам, у тому числі ПриватБанку, з рівня В до В-. Такі рейтингові дії
обумовлені загальним зниженням рейтингів країни, а саме зниженням довгострокових РДЕ
України в іноземній та національній валютах з рівня В до В- та присвоєнням Негативного прогнозу.
22 червня 2009
Агенцією Moody’s було переглянуто рейтинги по депозитам в національній валюті (GLC) трьом
українським банкам (ПриватБанку, Ощадбанку и Укрексімбанку). Рейтинг GLC ПриватБанку був
знижений з Ba1 (стабільний прогноз) до Ba3 (негативний прогноз). Така зміна рейтингів викликана
тим, що, на думку агенції, Україна на сьогоднішній день має обмежену здатність здійснювати
підтримку своєї банківської системи.
12 травня 2009
Агенцією Moody’s були переглянуті рейтинги за депозитами в іноземній валюті 19 українських
банків, у тому числі ПриватБанку, з рівня В2 до В3, а також рейтинги за борговими зобов’язаннями
в іноземній валюті п’яти українських банків, включаючи ПриватБанк, з рівня Ва3 до В1. Прогноз за
цими рейтингами негативний. Такі рейтингові дії з боку Moody’s викликані а) зниженням депозитної
граничної межі в іноземній валюті (deposit ceiling) України з В2 до В3 з негативним прогнозом, б)
зниженням боргової граничної межі в іноземній валюті (bond ceiling) України з Ва3 до В1 з
негативним прогнозом.
13 лютого 2009
Агенція Fitch Ratings поновила рейтинги 10 українських банків у зв’язку зі зниженням

довгострокових рейтингів дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті з
рівня B+ до B. У результаті такого зниження суверенних рейтингів України рейтинг підтримки
довгострокового РДЕ ПриватБанку було змінено з В- на «немає рівня підтримки».
20 жовтня 2008
Агенцією Moody’s переглянуто рейтинги по депозитах у національній валюті (GLC) і рейтинги за
національною шкалою (NSR) 12-ти українським банкам, у тому числі, рейтинг GLC ПриватБанку
був знижений до Ba1/NP з Baa3/P-3, a рейтинг NSR – до Aa1.ua з Aaa.ua.Агенція Moody’s також
змінила прогноз за рейтингом по депозитах у іноземній валюті з Позитивного на Стабільний 21-му
українському банку, включаючи ПриватБанк. Рейтинги банків були переглянуті у зв’язку зі
зниженням депозитної граничної межі (deposit ceiling) України у національній та іноземній валюті.
20 жовтня 2008
Агенція Fitch Ratings поновила рейтинги 10-ти українських банків, зокрема, рейтинг підтримки
ПриватБанку з 4 до 5, а також рівень підтримки довгострокового РДЕ з В до В-. Така зміна
рейтингів ПриватБанку викликана тим, що, за думкою агенції, українська влада в сучасних
обставинах має обмежену здатність здійснити підтримку Банку в разі необхідності.
18 серпня 2008
Moody’s підтвердило рейтинги ПриватБанку на попередньому рівні.
14 травня 2008
Агенція Fitch Ratings підтвердила рейтинги ПриватБанку, змінивши лише прогноз за
довгостроковим рейтингом з Позитивного на Стабільний внаслідок погіршення прогнозу за
рейтингами України.
24 травня 2007
Агенція Мооdу's підтвердила поточні рейтинги ПриватБанку.
4 травня 2007
У зв'язку зі зміною методики визначення рейтингів агенцією Мооdу's Банку був привласнений
Рейтинг фінансової стабільності (Bank Financial Strength Rating – BFSR) D-.
30 квітня 2007
Мооdу's привласнила ПриватБанку найвищий рейтинг Aaa.ua за національною шкалою.
20 листопада 2006
Міжнародна рейтингова агенція Мооdу's покращила прогноз довгострокового рейтингу В2 за
депозитами в іноземній валюті одинадцяти українських банків, в тому числі ПриватБанку, зі
Стабільного до Позитивного.
25 жовтня 2006
Fitch Ratings змінила прогноз за рейтингами п'яти українських банків (в тому числі і
ПриватБанку) зі Стабільного на Позитивний.
15 серпня 2006
Мооdу's підтвердила довгостроковий і короткостроковий рейтинги ПриватБанку, довгостроковий
прогноз – Стабільний.

14 листопада 2005
Агенцією Fitch Ratings був поліпшений прогноз по довгостроковому рейтингу
ПриватБанку до позитивного.
14 червня 2005
Агенцією Fitch Ratings поліпшений прогноз по довгостроковому рейтингу ПриватБанку до
позитивного.
8 червня 2005
Мооdу's привласнила світові рейтинги Ваа3/Prime-3 у національній валюті ПриватБанку; прогноз
стабільного розвитку. За словами Мооdу's, рейтинги, привласнені ПриватБанку, базуються на
систематичній значимості його для української економіки як найбільшого банку за показником
загальних активів. ПриватБанк є провідною депозитною установою країни, а також явним лідером
ринку платежів (в тому числі по пластиковим карткам) і споживчого кредитування.
23 травня 2005
ПриватБанку був привласнений рейтинг міжнародною агенцією Мооdу's. ПриватБанк став
єдиним банком в Україні, який одержав рейтинги від трьох найбільших міжнародних
рейтингових агенцій.
25 січня 2005
Міжнародна рейтингова агенція Standard & Рооr's підтвердила довгостроковий та
короткостроковий кредитні рейтинги контрагента і рейтинг депозитних сертифікатів В-/З
ПриватБанку.
24 січня 2005
Міжнародна рейтингова агенція Fitch підвищила рейтинги ПриватБанку. Довгостроковий рейтинг
ПриватБанку підвищений з B- до B, рейтинг підтримки - з 5 до 4. Короткостроковий рейтинг
підтверджений на рівні B, індивідуальний рейтинг - на рівні D. Прогноз по довгостроковому
рейтингу стабільний. При підвищенні рейтингу України Fitch враховувала високі темпи
економічного росту в Україні, які склали 12 відсотків за підсумками минулого року, і помірний
обсяг державного боргу, що складає 25% ВВП. Також у повідомленні агенції відзначається, що
ПриватБанк є найбільшим банком України. Наприкінці 2004 року активи банку складали близько
11% активів всього банківського сектору країни, частка банку на роздрібному ринку складає
близько 14%.
12 грудня 2003
Mіжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings підтвердила існуючі рейтинги ПриватБанку.
28 жовтня 2003
Компанія Standard & Рооr's привласнила ПриватБанку довгостроковий кредитний рейтинг В- та
короткостроковий рейтинг З зі стабільним прогнозом. ПриватБанк став першим українським
банком, який одержав рейтинг Standard & Рооr's, та єдиним банком в Україні, який мав
рейтинги двох найбільших міжнародних рейтингових агенцій.
10 липня 2003
Міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings підвищила Довгостроковий Рейтинг ПриватБанку до

B- (B мінус) з CCC+ та Короткостроковий Рейтинг - до B з C. За даними офіційного повідомлення
Fitch, зміна рейтингу одного з найбільших українських банків пов'язана з підвищенням
Суверенного Довгострокового Валютного Рейтингу України до B+, а також відображує зростаючу
значимість ПриватБанку для українського банківського сектора.
2002
Рейтингова агенція Fitch Ratings здійснила аналіз діяльності ПриватБанку, попередні результати
були опубліковані в лютому 2003 року.
2001
У грудні рейтингова агенція Fitch Ratings підтвердила рейтинги ПриватБанку.
19 жовтня 2000
рейтингова агенція Fitch IBCA уклала угоду з Thomson Group про придбання їхньої дочірньої
компанії BankWatch. Аналітики Fitch IBCA разом з BankWatch перевірили довгострокові рейтинги в
іноземній валюті всіх фінансових інститутів Росії та країн СНД, що одержали рейтинги від цих двох
агенцій. Метою перевірки була гармонізація рейтингів у тих випадках, де малися розходження в
підходах, а також присвоєння рейтингів за шкалою Fitch IBCA тим банкам, яким були привласнені
рейтинги BankWatch. У результаті, ПриватБанку був привласнений довгостроковий рейтинг ССС+
(ССС плюс) зі стабільною перспективою.
1999
Підтверджені рейтинги від Fitch IBCA та Thomson BankWatch.
1998
ПриватБанк одержує рейтинговий висновок від міжнародної рейтингової агенції Fitch IBCA.
ПриватБанк є єдиним банком в Україні, що має рейтинги двох найбільших міжнародних
рейтингових компаній.
1997
ПриватБанк першим серед українських банків одержує рейтинговий висновок від
міжнародної рейтингової агенції Thomson BankWatch.

