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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 9 грудня 2015 року
USD 2291.3187   EUR 2491.8091      RUB 3.3063     /    AU 245652.28      AG 3262.84      PT 201177.78     PD 127626.45

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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З ПЕРШИХ ВУСТ

Полтавщина 
залишається
найпотужнішою
сільськогосподарською
областю в Україні

ЦИФРА ДНЯ

Єврооблігації можна
обміняти 

ЦІННІ ПАПЕРИ. Міністерство фінансів вітає згоду кредиторів
на обмін єврооблігацій міста Києва (обсягом 300 мільйонів до-
ларів), термін сплати за якими настає у 2016 році, на нові дер-
жавні цінні папери. І закликає всіх власників єврооблігацій в
обсязі $250 мільйонів, термін сплати за якими настає цьогоріч,
скористатися слушною нагодою, погодившись на обмін до за-
вершення терміну дії пропозиції.

Таке рішення власників першого типу єврооблігацій від 8
грудня 2015 року — це важливий крок до стабілізації бюджету
столиці та загальної реструктуризації зовнішнього боргу Украї-
ни відповідно до цілей, встановлених Програмою розширеного
фінансування МВФ, повідомляє прес-служба відомства.

Мінфін нагадує всім власникам столичних єврооблігацій дру-
гого згаданого типу, що можливість обміну цих боргових зо-
бов’язань (після списання їхньої номінальної вартості на 25%)
на ОЗДП та державні деривативи передбачено лише Законом
України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

ЦИТАТА ДНЯ

НАТАЛІЯ ЯРЕСЬКО:
«Оновлений проект

реформи побудовано
на принципах

відповідальності,
простоти,

справедливості,
ефективності 

та системності».
Міністр фінансів про податкові зміни як поштовх 
до розвитку бізнесу, створення нових робочих 
місць та процвітання країни загалом

11,8 млрд доларів
становив обсяг експорту вітчизняної

аграрної продукції за 10 місяців 
2015 року
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ПІДСУМКИ

Про свою роботу
впродовж року
відзвітував
економічний блок
уряду

Казино в законі?

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА. У Мінфіні хочуть легалізувати гральний
бізнес, а в МВС закликають громадян разом боротися 
з підпільними закладами
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Кредитний клімат потеплішає
ФІНАНСИ. Ставки на позики для підприємств малого й середнього бізнесу 
у 2016 році знизяться на 5—12%, що дасть великий поштовх розвитку економіки країни

Олег ГРОМОВ,  
«Урядовий кур’єр»

Малий і середній бізнес (МСБ)
для країни загалом та для ба-

гатьох людей, які шукають роботу,
можуть стати, без перебільшення,

рятівним кругом. Адже саме такі
підприємства дають хліб та до хлі-
ба чималій кількості українців.
Так, за інформацією голови прав-
ління банку «Михайлівський»
Ігоря Дорошенка, один наданий
підприємцеві мікрокредит (на не-

велику суму) дає змогу йому утво-
рити одне робоче місце. 

Саме ці види бізнесу, які в
будь-якій цивілізованій країні
становлять основу її валового ви-
робництва (від 40 до 70% ВВП), в
Україні почуваються не дуже

добре, і не лише протягом остан-
ніх двох воєнних років. Таке було
фактично завжди. 

Навіть банкіри плутаються,
хто саме належить до малого, а
хто до середнього бізнесу. Так, за
словами директора центру еко-

номічних досліджень і прогно-
зування «Фінансовий пульс»
Сергія Мамедова, до них нале-
жать і підприємства, які
мають 40 мільйонів вируч-
ки на рік, і навіть мільярд
гривень. 5



10 грудня 2015 року, четвер, № 231 www.ukurier.gov.ua 7

ракурс

Ремонт 
додає 
комфорту

Євдокія ТЮТЮННИК, 
«Урядовий кур’єр»

АКТУАЛЬНО. Якщо два роки то-
му будівельники Чернігівщини вико-
ристовували 37 мільйонів гривень, 
то на початок листопада на рахун-
ки розпорядників коштів надійшло 
понад 80 мільйонів гривень, а осво-
єно лише четвертину. Тож у цього-
річній історії будівництва Придесен-
ня державним коштом переважають 
реконструкції. 

Зокрема в обласному центрі, де 
проживає 30% населення краю, 
оновлено найважливіші об’єкти міс-
та: системи опалення та водопос-
тачання і водовідведення, заміне-
но дерев’яні вікна на металопласти-
кові в обласній дитячій лікарні, від-
ремонтовано покрівлі геріатричного 
пансіонату й дитсадка в центрі міста 
та виготовлено проектно-кошторис-
ну документацію на будівництво но-
вого дитсадка в «молодому» мікро-
районі Масани. Завершується будів-
ництво каналізаційного колектора в 
Чернігові. Розв’язано назрілу про-
блему зі встановленням синтетич-
ного покриття на бігових доріжках 
міського стадіону, завершено будів-
ництво універсальних ігрових май-
данчиків із синтетичним покриттям 
у трьох школах міста, встановлено 
нове обладнання в одному з кінотеа-
трів, де для школярів і студентів про-
понують суттєві знижки на перегляд 
кінокартин.

Усього на 131 мільйон гривень із 
держбюджету в області планують 
впорядкувати 97 об’єктів — шкільних 
і дошкільних, комунальних, культур-
них закладів, дорожньої інфраструк-
тури тощо.
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Ключові акціонери підтримують фінустанови
ТЕНДЕНЦІЇ. Згідно із дванадцятим рейтингом надійності банківських депозитів рейтингового 
агентства «Стандарт-Рейтинг», у лідерах — держбанки

Андрій НІКІТІН, 
директор рейтингового 

агентства 
«Стандарт-Рейтинг», 

для «Урядового кур’єра» 

Цей рейтинг рейтингове 
агент ство «Стандарт-Рей-

тинг» опублікувало 7 грудня 
цього року. Воно аналізувало по-
над 20 чинників, зокрема показ-
ники квартальної фінансової 
звітності банків і динаміку їх-
ніх нормативів, що підлягають 
публікації, і враховувало факт 
відкритості кінцевих власників 
банку перед НБУ. У рейтингу за 
підсумками 9 місяців цього року 
взяли участь 65 банків з 123 пла-
тоспроможних.

Серед банків, які увійшли до 
рейтингового дослідження, де-

позити 18 банків отримали най-
вищий рівень оцінки. У гру-
пу банків з найвищою оцінкою 
традиційно увійшли: українські 
держбанки, банки за участю іно-
земного капіталу і кілька банків 
із приватним українським капі-
талом, у двох із яких структу-
ру власності НБУ нещодавно ви-
знав прозорою (див. таблицю).

Три державні банки: Укрек-
сімбанк, Укргазбанк та Ощад-
банк — отримали найвищу з 
можливих оцінку надійнос-
ті банківських депозитів. Ста-
ном на 1 жовтня цього року гру-
па державних банків контролю-
вала 27,4% активів усієї банків-
ської системи. Лише за третій 
квартал цього року держбанки 
збільшили свою частку в акти-
вах банківської системи майже 

на 2%. Укрексімбанк навіть про-
демонстрував приріст чистого 
процентного доходу на 54,51%. 
У групі з найвищою оцінкою на-
дійності депозитів також пере-
бував банк «Хрещатик». На 1 
жовтня цього року банк сфор-
мував показник поточної ліквід-
ності на рівні 56,27% за норма-
тиву не менш як 40%. Банк пе-
ребував в очікуванні докапіта-
лізації, яка повинна була пози-
тивно позначитися на його нор-
мативах достатності капіталу і 
ліквідності.

До ТОП-3 рейтингу надій-
ності депозитів уже традиційно 
увійшов Альфа-Банк, зайняв-
ши в ренкінгу за підсумковим 
інтегральним показником дру-
ге місце. На 1 жовтня Альфа-
Банк забезпечив запас поточ-

ної ліквідності на рівні 63,09%. 
Цей банк залишається одним з 
небагатьох великих в Україні, 
який продовжує кредитуван-
ня бізнесу. Нині він відновив усі 
напрями роздрібного кредиту-
вання.

До ТОП-3 рейтингу надійності 
також увійшов VTB Bank (Укра-
їна). Він залишався одним з не-
багатьох великих банків, ключо-
ві нормативи якого на 1 жовтня 
цього року були в межах зна-
чень, встановлених НБУ. Фінус-
танова завершує черговий етап 
докапіталізації — цього разу 
на суму 14,5 мільярда гривень. 
У вересні цього року VTB Bank 
(Україна) отримав статус бан-
ку-агента Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб. Це вка-
зує на наявність взаєморозумін-
ня між ним і регуляторними ор-
ганами.

Значно поліпшив свої позиції в 
рейтингу АТ «ТАСКОМБАНК», 
який упевнено увійшов до ТОП-
10 рейтингу. З початку року він 
забезпечив приріст регулятив-
ного капіталу на більш ніж 50%. 
9 місяців цього року він закін-
чив із прибутком 15,9 мільйо-
на гривень і забезпечив приріст 
чистого процентного доходу на 
16,12%. У листопаді цього року 
АТ «ТАСКОМБАНК» пройшов 
процедуру розкриття кінцевих 
бенефіціарів у НБУ.

Досить консервативні показ-
ники демонстрував Forward 
Bank, який посів у рейтингу 
дев’яту позицію. Він закінчив 9 

місяців 2015 року з прибутком 
2,66 мільйона гривень, а також 
забезпечив значення нормати-
ву поточної ліквідності на рів-
ні 145,1%. З огляду на значен-
ня нормативу адекватності ре-
гулятивного капіталу на 1 жов-
тня цього року на рівні 22,45% 
Forward Bank, він був досить за-
хищеним.

Поліпшив свої позиції в рей-
тингу КСГ БАНК. У листопа-
ді цього року НБУ погодив при-
дбання прямої істотної участі в 
його капіталі обсягом 66,9205% 
Сергієм Касьяновим і Ксенією 
Касьяновою. Це істотно збіль-
шує ймовірність зовнішньої під-
тримки від акціонерів фінуста-
нови у разі потреби. Крім того, з 
початку року КСГ БАНК поліп-
шив норматив поточної ліквід-
ності на 27,48 п.п. до 105,44% і за-
безпечив приріст чистого про-
центного доходу на 27,54% порів-
няно з дев’ятьма місяцями 2014 
року.

Узагальнюючи тенденції в 
банківському секторі, можна 
стверджувати, що банки вже 
відчули певне полегшення від 
зростання процентних доходів, 
що відбувалося під впливом ін-
фляції. Але збиткових банків у 
системі ще багато, оскільки до-
ходи, що зростають, не встига-
ють компенсувати падіння якос-
ті банківських активів. І поки 
це падіння триватиме, ключову 
роль у забезпеченні надійності 
банку відіграватимуть його ак-
ціонери.

ТОП-18 банків з найвищим рівнем рейтингу надійності депозитів

№  
з/п Назва банку

Рівень 
рейтингу 
депозитів

Підсумкова 
рейтингова 

оцінка 

№  
з/п Назва банку

Рівень 
рейтингу 
депозитів

Підсумкова 
рейтингова 

оцінка 

1 КРЕДOБАНК rd.1 (pi) 10,782 10 ПРОКРЕДИТ БАНК rd.1 (pi) 8,658
2 АЛЬФА-БАНК rd.1 (pi) 10,769 11 УКРГАЗБАНК rd.1 (pi) 8,501
3 VTB Bank (Україна) rd.1 (pi) 9,705 12 МЕГАБАНК rd.1 (pi) 8,299
4 УКРСИББАНК rd.1 (pi) 9,469 13 KСГ БАНК rd.1 (pi) 8,001
5 ПРОМІНВЕСТБАНК rd.1 (pi) 9,447 14 УКРЕКСІМБАНК rd.1 (pi) 7,593
6 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ rd.1 (pi) 9,440 15 ОЩАДБАНК rd.1 (pi) 7,492
7 УКРСОЦБАНК rd.1 (pi) 9,418 16 «ХРЕЩАТИК» rd.1 (pi) 7,484
8 ТАСКОМБАНК rd.1 (pi) 9,010 17 ПРАВЕКС-БАНК rd.1 (pi) 7,430
9 ФОРВАРД БАНК rd.1 (pi) 8,865 18 «ГЛОБУС» rd.1 (pi) 7,343

Джерело: дані рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг»
Примітка:  Оцінку банківських депозитів варто сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» про надійність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбан-

ня банківських послуг або вкладення коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає достовірними. Диференціацію рейтингової оцін-
ки проведено відносно середніх значень числових факторів, які бралися до уваги під час оцінювання.

Третина новобудов — із відхиленнями 
ПІДСУМКИ. За 11 місяців Держбудінспекція провела 17300 перевірок 
будівництв і виявила порушення на 5500 об’єктах

Галина ІЩЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Про це під час брифінгу в Мін-
регіонбуді повідомив голо-

ва Державної архітектурно-бу-
дівельної інспекції України (ДА-
БІ) Олексій Кудрявцев. Він уточ-
нив, що найбільше порушень за-
фіксовано в Одеській, Київській, 
Львівській і Рівненській облас-
тях. Найпоширеніші з них — не-
дотримання поверховості буді-
вель, заявленої у дозвільній до-
кументації. «Приміром, люди бе-
руть дозвіл на будівництво три-
поверхового будинку, а будують 
п’ятиповерховий», — зауважив 
він. 

На запитання журналістів що-
до планів відомства з ліквіда-
ції частих порушень забудов-
никами поверховості будівель, 
особливо у центрі Києва, Олек-
сій Кудрявцев відповів, що цим 
питанням скоро займеться но-
ва структура з контролю за бу-
дівництвом. Її створюють при 
КМДА у межах реформи з де-
централізації.

Прокоментувати ситуацію з 
обвалом опірної стіни на про-
спекті Червонозоряному в Киє-
ві очільник ДАБІ теж не взявся, 
пославшись на брак документа-
ції в державній інспекції та пе-
редчасність висновків. Адже ви-
вченням цього питання займа-
ється спеціально створена робо-
ча група КМДА, в яку увійшли й 
представники ДАБІ. За даними 
Олексія Кудрявцева, мешканці 

постраждалого будинку в ДАБІ 
не зверталися.

На сьогодні намір створити 
власні інспекції з архітектурно-
будівельного контролю мають 
30 міськрад, яким ДАБІ планує 
передати контролюючі функції. 
Крім столиці, таке хочуть зро-
бити у Львові, Херсоні, Харкові, 
Луцьку, Тернополі, Маріуполі, а 
Красний Лиман і Дружківка вже 
стали першопрохідцями. 

«Питання щодо ліквідації Д АБІ 
на порядку денному не стоїть. 
Центральна інспекція нагляда-
тиме за структурними підрозді-
лами й тим, що відбувається по-
за межами населених пунктів», 
— уточнив Олексій Кудрявцев.

Що стосується узаконення са-
мобудів I та II категорій склад-
ності (це переважно приват-
на забудова і господарські спо-
руди), то, за даними очільни-
ка ДАБІ, станом на 30 листопа-
да у межах «будівельної амніс-
тії» зареєстровано майже 10 ти-
сяч декларацій про готовність 
об’єктів до експлуатації. Лідера-
ми з узаконення самобудів цього 
року стали Київська, Чернівець-
ка, Тернопільська області, дета-
лізував він.

— Влада врахувала вади по-
передніх амністій і залучила до 
процесу місцеві управління ар-
хітектури, які перевіряють са-
мобуди на дотримання будівель-

них норм, — зауважив Олексій 
Кудрявцев, уточнивши, що кіль-
кість звернень з узаконення са-
мобудів поступово скорочується. 
Адже більшість із них уже лега-
лізовано.

Загалом за 11 місяців 2015 
року ДАБІ зареєструвала і ви-
дала 180 тисяч дозвільних до-
кументів. З них 524 дозволи 
на будівництво IV—V катего-
рії складності, тобто на великі 
житлові комплекси і техноген-
но небезпечні об’єкти, ще по-
над 400 таких складних будов 
було введено в експлуатацію. 
Решта дозвільних документів 
ДАБІ реєструвала за так зва-
ним декларативним принци-
пом. 

Як відомо, на сьогодні ДАБІ 
відкрила консультаційні цен-
три в обласних центрах і переве-
ла чотири адмінпослуги в елек-
тронний формат. Зокрема з реє-
страції повідомлень і декларацій 
про початок виконання підготов-
чих або будівельних робіт. 

«Ці послуги входять у список 
20 обов’язкових базових елек-
тронних послуг Євросоюзу, — 
наголосив Олексій Кудрявцев. 
— Тобто ми стали на крок ближ-
чими до Європи».

За його словами, найближчим 
часом додадуть ще дві важли-
ві послуги: реєстрацію деклара-
ції на готовність об’єкта до екс-
плуатації та подачу відомостей 
для отримання ліцензії на госпо-
дарську діяльність зі створення 
об’єктів архітектури.

Контроль за будівництвом передають на місцевий рівень




