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Соціальний захист за законом людяності
ІНІЦІАТИВА. «Пам’ятка учасникам АТО» з роз’ясненнями щодо пільг для бійців стане в пригоді 
і їм, і чиновникам, які мають забезпечити солдатам підтримку

Ольга ПРОКОПЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Нещодавно хтось із небай-
дужих виклав у соцме-

режу фото з маршрутки, що 
курсує з Києва до Вишгоро-

да, у якій висіло оголошення: 
«У цьому автобусі учасників 
АТО перевозимо з повагою, 
без обмежень і безкоштовно». 
Цю інформацію підтвердила 
колега, яка користується цим 
маршрутом. З’ясовується, є 

совісні люди, яким не потрі-
бен закон від влади. Воче-
видь, вони керуються людя-
ним, неписаним.

А для більшості бійців, 
які повертаються до мирно-
го життя, як грім серед ясно-

го неба, постають його викли-
ки. На рівні чуток вони зна-
ють про право на соціальні 
гарантії. А на які, куди звер-
татися, де брати докумен-
ти, як їх оформляти? Аж го-
лова обертом іде від запи-

тань. На більшість із них ма-
ли б відповідати чиновники 
на місцях. Та через некомпе-
тентність чи небажан-
ня посадовців бійці на-
лежних консультацій 
не отримують.

Президент про те, що подібна трагедія не повинна 
повторитися у світовій історії 

3 8

Силовикам 
додали коштів

БЮДЖЕТ. РНБО підтримала позицію Кабінету Міністрів що-
до збільшення обсягів фінансування сектору оборони й безпе-
ки у 2016 році. Йдеться про урядове рішення щодо внесення 
змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2016 рік» з метою збільшення фінансування Міністерства обо-
рони, Служби безпеки, Головного управління розвідки Мініс-
терства оборони, Національної поліції, Державної прикордон-
ної служби та інших силових структур.

Зокрема передбачено збільшити фінансування Міністерства 
оборони на 3,8 мільярда гривень, Головного управління розвід-
ки Міноборони — на 175 мільйонів гривень, Національної полі-
ції — на 2,48 мільярда гривень, Державної прикордонної служ-
би та інших силових структур — на 782,7 мільйона гривень, 
СБУ — на 128,5 мільйона гривень, Управління державної охо-
рони — на 51 мільйон гривень. 

Особливу увагу було приділено питанням соціального за-
безпечення військовослужбовців та поліцейських, повідомляє 
УНІА Н з посиланням на прес-службу РНБО.
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ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

29 суддів   
різних інстанцій звільнила 

Верховна Рада за порушення присяги 
із 33, запропонованих до звільнення 

Вищою радою юстиції 

«Це трагедія 
не національного, 

а планетарного 
масштабу. Голокост — 

злочин не лише супроти 
окремого народу, 
а супроти всього 

людства».

Молоко на дурняк 

ДокумеНТИ

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження плану 
заходів з підтримки розвитку 
індустрії програмної продукції 
України на 2016 рік»

Слідами оприлюднення доказів 
причетності РФ до повітряного 
теракту на Донеччині світове 
співтовариство вимагає 
покарати винних

мН17

СИТуАЦІЯ. Заборгованість переробників продукції перед селянами 
Сумщини призводить до занепаду тваринництва краю
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Найперше деревину потрібно відсортувати

Держбанки залишаються надійними
ТЕНДЕНЦІЇ. Саме ці установи отримали найвищу оцінку надійності депозитів 
у рейтингу українського уповноваженого агентства

Андрій НІКІТІН, 
директор 

рейтингового агентства 
«Стандарт‑Рейтинг», 

для «Урядового кур’єра»

26 вересня 2016 року Рейтин-
гове агентство «Стандарт-

Рейтинг» опублікувало свій чо-
тирнадцятий рейтинг надійності 
банківських депозитів на осно-
ві публічної інформації. Під час 
оцінки надійності банківських 
депозитів агентство аналізувало 
понад 20 факторів, включаючи 
показники квартальної фінан-
сової звітності фінустанов, що 
підлягають публікації, та врахо-
вувало факт відкритості кінце-
вих власників банку перед На-
ціональним банком. У рейтингу, 
за підсумками першого півріччя 
2016 року, взяли участь 65 із 100 
платоспроможних банків.

Альфа-Банк 
теж у фаворитах

Із 65 банків, які ввійшли до 
рейтингового дослідження, де-
позити 18 банків отримали най-
вищий рівень оцінки, за підсум-
ками першого кварталу 2016 ро-
ку — 20. У групу банків із най-
вищою оцінкою традиційно ввій-
шли: українські держбанки, 
банки за участю іноземного капі-
талу і кілька банків із приватним 
українським капіталом.

Три державні банки: Укрек-
сімбанк, Укргазбанк та Ощад-
банк отримали найвищу з мож-
ливих оцінку надійності бан-
ківських депозитів. Станом на 1 
липня 2016 року група держав-
них банків контролювала 30,95% 
активів платоспроможних бан-
ків. У порівнянні із жовтнем 2015 
року їхня частка на ринку зрос-

ла на 3,85 п.п. Із групи держ-
банків краще за всіх справи в 
У кргазбанку.

Другу позицію в групі лідерів 
посів Альфа-Банк. За інформа-
цією Нацбанку, Альфа-Банк за 
перше півріччя 2016 року нарос-
тив власний капітал на 49,13% і 
статутний капітал — на 59,53%. 
Банк закінчив перше півріччя 
2016 року з прибутком 1,288 мі-
льярда гривень, істотно поліпшив-
ши свій фінансовий результат. 

Це один із кращих результатів 
першого півріччя 2016 року се-
ред банків, які увійшли до рей-
тингу. За розрахунками агент-
ства, співвідношення між чис-
тим комісійним доходом і чистим 
відсотковим доходом Альфа-
Банку в першому півріччі 2016 
року становить 74,33% — так, 
банк уникав залежності від ко-
місійних доходів і водночас був 

добре захищеним від коливання 
процентних ставок.

За підсумками першого пів-
річчя, утримує свої позиції і ВТБ 
Банк. За даними Нацбанку, за пер-
ші 6 місяців 2016-го ця фінустано-
ва добре запаслася власним капі-
талом, наростивши його на 468%, 
а статутний капітал — на 35,16%. 
За інформацією регулятора, спів-
відношення між капіталом і акти-
вами ВТБ Банку на 1 липня 2016 
становило 22,71% — це один із 
кращих показників щодо великих 
банків, які ввійшли до рейтингу. 
Регулярна докапіталізація ВТБ 
Банку протягом двох років під-
тверджує високий рівень зовніш-
ньої підтримки з боку акціонера, 
незважаючи на непросту ситуа-
цію в банківському секторі і еконо-
міці України загалом. У першому 
півріччі 2016-го ВТБ Банку також 
вдалося помітно скоротити збиток 
і утримати чистий процентний до-
хід на позитивному рівні.

Є і єдиний 
національний…

З восьмої на шосту позицію в 
групі лідерів піднявся Банк Фор-
вард. Головна перевага Банку 
Форвард — дуже велика част-
ка кредитів, наданих фізичним 
особам в кредитному портфе-
лі фінустанови. На 1 липня 2016-
го частка фізичних осіб досягла 
98,24%. Це — найвищий показник 
за вибіркою банків, які ввійшли 
до рейтингу. За спостереженнями 
агентства, чим вища частка кре-

дитів фізичним особам в кредит-
ному портфелі банку, тим краще 
банк здатний генерувати дохо-
ди. Статистика щодо Банку Фор-
вард це підтверджує — чистий 
відсотковий дохід банку за пер-
ше півріччя 2016 року становить 
151,320 мільйона гривень.

Єдиним банком з українським 
капіталом, який увійшов в десят-
ку найнадійніших, залишається 
ТАСКОМБАНК. Увійти в десят-
ку йому допомогла транспарент-
ність структури власни ків, кре-
дитний портфель високо ї якості і 
хороші показники прибутковос-
т і. Так, перше півріччя 2016 року 
Т АСКОМБАНК закінчив із при-
бутком 727,2 тис. грн і забезпе-
чив приріст чистого відсотково-
го доходу на 80% до 154,1 млн грн. 
ТАСКОМ БАНК став перши м 
бан ком, який регулятор вніс до 
переліку попередньо ква ліфі-
ковани х осіб як інвестора для 
участі в конкурсах із виведен-
ня з ринку неплатоспроможних 
банків. Тако ж Т АСКОМБАНК 
залишаєтьс я агентом ФГВФО за 
виплатами вкладникам неплато-
спроможних банків.

Узагальнюючи тенденції в бан-
ківському секторі, можна ствер-
джувати, що криза в ньому йде на 
спад, про що свідчить зниження 
відсоткових ставок як за кредита-
ми, так і за депозитами. Поступово 
ліквідність видавлюють на кредит-
ний ринок і вона починає працюва-
ти на економіку, втім, ці позитивні 
процеси відбуваються повільніши-
ми темпами, ніж очікували. 

ТОП-18 банків з найвищим рівнем рейтингу надійності депозитів
№ 
п/п Назва банку

Рівень 
рейтингу 
депозитів

Підсумкова 
рейтингова 

оцінка у балах

№ 
п/п Назва банку

Рівень 
рейтингу 
депозитів

Підсумкова 
рейтингова 

оцінка у балах
1 КРЕДОБАНК rd.1 (pi) 8,932 10 ОТП БАНК rd.1 (pi) 6,319
2 АЛЬФА-БАНК rd.1 (pi) 8,802 11 ОЩАДБАНК rd.1 (pi) 6,287
3 ВТБ БАНК rd.1 (pi) 8,567 12 ПРАВЕКС-БАНК rd.1 (pi) 6,045
4 УКРСИББАНК rd.1 (pi) 8,546 13 ПІРЕУС БАНК МКБ rd.1 (pi) 4,903
5 УКРСОЦБАНК rd.1 (pi) 8,535 14 БАНК ГЛОБУС rd.1 (pi) 4,838
6 БАНК ФОРВАРД rd.1 (pi) 8,454 15 МЕГАБАНК rd.1 (pi) 4,335
7 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ rd.1 (pi) 8,441 16 МОТОР-БАНК rd.1 (pi) 4,189
8 УКРГАЗБАНК rd.1 (pi) 7,514 17 УКРЕКСІМБАНК rd.1 (pi) 4,080
9 ТАСКОМБАНК rd.1 (pi) 6,374 18 БАНК АВАНГАРД rd.1 (pi) 4,070

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 — рейтинг визначається не місцем в таблиці, а рейтинговою оцінкою 

Обличчя одного лісгоспу: потужний комплекс, 
унікальне насадження та власна пасіка
ГОСПОДАРЮЄМО. Принцип, за яким працюють, — зберегти природний баланс у лісі, 
взявши з нього максимум для людей

Ольга БУЛКОВСЬКА, 
«Урядовий кур’єр»

Лісова галузь на Воли-
ні — одна з найпотуж-

ніших та найважливіших, 
тож перебуває під пиль-
ним оком громадськості. 
Щоб чуток навколо неї бу-
ло якнайменше, лісівни-
ки співробітників ЗМІ за-
прошують у гості часто: і 
проблеми озвучити, і до-
сягненнями поділитися. 
Тож нещодавно журналіс-
ти мали чергову нагоду по-
дивитися цю «кухню» та 
«проінспектували» одне 
господарство. 

Не лише 
вирощувати, 
а й виготовляти

Головною локацією 
прес-туру став лісокомп-
лекс державного підпри-
ємства «Володимир-Во-
линське ЛМГ». Окрім то-
го, відвідали й клонову 
плантацію модрини євро-
пейської та постійну лісо-
насіннєву плантацію дуба 
звичайного, а також долу-
чилися до бджолярського 
ремесла на лісовій пасіці. 

Директор Володимир-
Волинського лісомислив-
ського господарства Дми-

тро Войтюк розповів, що 
їхній лісопромисловий 
комплекс — одне з найпо-
тужніших підприємств об-
ласті. Тут функціонують 
два цехи переробки, ниж-
ній склад та дільниця з ви-
готовлення колотих дров. 

Одразу з лісосіки дере-
вину привозять на ниж-
ній склад. Виконувач 
обов’язків його начальни-
ка Роман Степасюк уточ-
нює, що за місяць тут при-
близно 3000—3500 кубо-
метрів вантажообігу. Що-
місяця відвантажують 
приблизно 20 вагонів дере-
вини на продаж. 

На нижньому складі де-
ревину сортують. Части-
ну низькосортного дере-
ва залишають тут і прода-
ють населенню чи іншим 
внутрішнім покупцям. Де-
ревину першого та дру-
гого ґатунків реалізову-
ють учасникам аукціону. А 
третій сорт спрямовують у 
цехи переробки на хвойні 
та дубові заготовки. З них 
продукція потрапляє до 
повітряної сушки, де збе-
рігається під накриттям. 

Колоті дрова нині ста-
ють дедалі популярніши-
ми. Тут їх виготовляють 
майже 10 метрів кубіч-
них за зміну й продають в 
Україні й за кордоном. 

Цікаво, що серед праців-
ників лісокомплексу чи-
мало жінок. Те, що обрали 
таку нелегку працю, ар-
гументують високою зар-
платнею. Найменша зар-
плата на підприємстві — 
6,5 тисячі гривень.

Модрина дає 
більший приріст, 
ніж сосна

Після «ревізії» виробни-
чих потужностей лісгоспу 
журналісти дізналися про 
те, звідки лісівники бе-
руть насіння та саджанці 
для майбутніх могутніх лі-
сів. Зокрема оглянули роз-
садник Павлівського ліс-
ництва. Тут із майже п’яти 
гектарів площі понад гек-
тар відвели під одноріч-
ні сіянці дуба звичайного. 
З них планують вирости-
ти 650 тисяч стандартних 
сіянців. Ними можна буде 
повністю забезпечити по-
треби цього лісгоспу, а та-
кож продавати іншим. Про 
це журналістам розповів 
лісничий Павлівського ліс-
ництва Микола Конон.

Наступна зупинка прес-
туру — клонова планта-
ція модрини європейської. 
Її створили ще 10 років то-
му для збирання насін-

ня для розсадника. Ни-
ні ж дерева вже сягають 
майже десятка метрів за-
ввишки. Дмитро Войтюк 
розповів, що торік тут зі-
брали 5 кілограмів насіння 
модрини, а вже наступно-
го року планують отрима-
ти не менш як 10 кілогра-
мів. Коштує воно принай-
мні 3 тисячі гривень за кі-
лограм. А кількість зібра-
ного дає змогу задоволь-
нити потреби лісгоспу й 
навіть трохи продати. 

На переконання дирек-
тора лісгоспу, на Волині 
модрина добре прижива-
ється й дає приріст майже 
удвічі більший, ніж сосна.

Солодке ремесло 
як справа честі

Зрештою ж, наблукав-
шись лісокомплексом та 
розсадником, журналісти 
зупинилися у найприєм-
нішому та найсмачнішому 
місці — пасіці Губинсько-
го лісництва Володимир-
Волинського лісомислив-
ського господарства. Па-
січник Олександр Матей-
чик розказав-показав, як 
доглядає тут за 50 вули-
ками бджолосімей і як го-
тує їх до зими. Цього року 
з пасіки зібрали вже понад 
500 кілограмів меду. 

Як кажуть, мед їсти, то 
й у вулик лізти. І хоч саме 
журналістам цього робити 
не довелося, до бджоляр-
ського ремесла вони част-
ково долучилися. Вчилися 
працювати з медогонкою 
— основним пристроєм для 
відкачування меду. Не обі-
йшлося і без приємності — 
ласували лісовим медом.

Дмитро Войтюк уточ-
нив, що лісовий мед — 
екологічно найчистіший. 
Цього не вдасться досяг-
ти за жодних інших умов. 
«Бджоли були в лісі за-
вжди, наші прадіди знали 
секрети медозбору і вва-
жали бджільництво спра-

вою честі. Тож ми, лісів-
ники, теж із покоління в 
покоління передаємо це 
вміння», — наголосив він.

Побачене тішило. Бо бу-
ли і гарна робота, і чіткі 
перспективи. Однак най-
більше вражало те, з якою 
гордістю та знанням усіх 
тонкощів ремесла праців-
ники лісгоспу розповідали 
про своє щодення. Тут дба-
ють про людей, створю-
ючи комфорт та достойно 
оплачуючи працю. Нато-
мість отримують відпові-
дальність і якість. У тако-
му ставленні до справи — 
секрет її успіху, довголіт-
тя та процвітання. 




