НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

ДОКУМЕНТИ

7

11

Постанова Кабінету Міністрів України
про зміни до переліку лікарських
засобів і медичних виробів, які
закуповуються за бюджетною
програмою 2301400

Нині Україна перебуває
у геополітичній точці
біфуркації: будемо ми
при цьому фоном світового
процесу чи одним із суб’єктів

П’ЯТНИЦЯ, 2 ГРУДНЯ 2016 РОКУ
ЗВЕРНЕННЯ

Відповідь ворогам —
наша єдність
орогий Український народе! Ми відзначаємо надзвичайно важливу та символічну дату — 25-ту річницю Всеукраїнського
референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності України. Це був
безпрецедентний чин єднання нації, внаслідок якого не залишилося місця жодним
сумнівам у прагненні Українського народу
жити у власній державі.
Пам’ятаючи сумні уроки першої половини XX століття, мотивоване
волею до визволення з-під гніту радянської імперії покоління українців
90-х увійшло в історію як творець сучасної демократичної України. Саме
після референдуму 1 грудня 1991 року незалежну Україну визнали всі
суб’єкти міжнародних відносин.
Нині цивілізований світ сповна усвідомлює життєву необхідність існування великої європейської держави Україна у її міжнародно визнаних
кордонах — як запоруки стабільності і верховенства права у міжнародних відносинах та миру на Європейському континенті.
Однак головним гарантом власної незалежності маємо стати ми з
вами, дорогі українці, зберігаючи єдність і непохитність перед нинішніми
викликами та загрозами.
Без перебільшення, сьогодні єдність суспільства — це питання збереження державності. Якщо не хочемо знову бути зруйнованими зсередини та поневоленими російським агресором, не можемо дозволити
ніякого розбрату, внутрішніх інтриг, отаманщини.
Водночас ми зобов’язані на усіх рівнях — дипломатичному, військовому, внутрішньополітичному, на рівні кожного громадянина дбати про
власну країну, збереження територіальної і духовної цілісності, економічну і гуманітарну безпеку, захист інформаційного простору України.
У річницю Всеукраїнського референдуму висловлюю вдячність усім,
хто долучився до священної справи здобуття, становлення та збереження української державності і незалежності.
Сучасні реалії диктують як стратегічні, так і невідкладні завдання. Головним із них є викорінення корупції, яка десятиліттями існувала завдяки зацікавленим можновладцям. Реформи, розпочаті спільно державою
та суспільством, передусім такі критично важливі, як судова і реформа
правоохоронних органів, ми зобов’язані успішно завершити.
Маємо подолати бар’єри для сталого економічного розвитку, поліпшення макроекономічних показників, створення максимально привабливого інвестиційного клімату.
Безумовний пріоритет — посилення обороноздатності держави, зміцнення національних Збройних сил як запоруки мирного майбутнього України й українців. Усе це означатиме реалізацію європейського вибору,
який зробив Український народ.
Шановні співвітчизники! Вітаю усіх із 25-ю річницею Всеукраїнського
референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності України. Закликаю до єдності і конструктивної співпраці, консолідованих
зусиль в ім’я миру, добробуту і процвітання нашої держави.
Ми обов’язково переможемо.
Слава Україні!
Президент України Петро ПОРОШЕНКО

№227 (5847)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Українське вино може
стати світовим брендом
Фото Юрія САПОЖНІКОВА
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ПЕРСПЕКТИВА. Але для цього, крім зусиль виробників, потрібна

підтримка держави

Заручники гібридного перемир’я
СИТУАЦІЯ. Через обстріли на Донеччині залишилися без водопостачання

майже 70 тисяч людей
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
ителі прифронтових населених пунктів Донеччини знову стали заручниками так званого
перемир’я. Цього разу обстріли,

Ж

які почастішали, залишили без водопостачання людей по обидва боки лінії розмежування. Зокрема
через бойові дії однієї ночі було
знеструмлено насосну станцію
першого підйому Південнодонбаського водогону і припинено пода-

чу води одразу на п’ять фільтрувальних станцій, які забезпечують
питною водою населення десятка
міст та прилеглих селищ і сіл. Причому обстріли не були випадковими, а тривали всю ніч, і весь цей
час працівники станції змушені

були переховуватися у бомбосховищі. Тільки вранці їм вдалося
скористатися відносним затишшям та відновити подачу води на
фільтрувальні станції. Значно драматичніше розгорталися події на
іншій потерпілій від обстрілів те-

риторії: після пошкодження ділянки водогону «Горлівка — Торецьк» великого діаметру — 900
міліметрів — сталося повне
припинення постачання води до міст Торецьк, Залізне
та довколишніх селищ.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 1 грудня 2016 року
4 820103 080046

USD 2555.8575
EUR 2718.1545
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.9177
за 10 рублів

/ AU 301105.57

AG 4260.61
PT 234372.13
за 10 тройських унцій

PD 194500.76
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ГРОШІ

Вітчизняні установи тішать показниками
ФІНАНСИ. У «Рейтингу надійності банківських депозитів» від РА «Стандарт-Рейтинг», який було

розраховано за підсумками дев’яти місяців 2016 року, взяли участь 66 із 100 платоспроможних банків
Андрій НІКІТІН,
директор Рейтингового
агентства
«Стандарт‑Рейтинг»

28

листопада Рейтингове
агентство «СтандартРейтинг»
опублікувало
п’ятнадцятий «Рейтинг надійності банківських депозитів», до ТОП-15 якого увійшли також банки з участю
держави в капіталах (див.
таблицю). Найкращу оцінку
серед держбанків отримав
Укргазбанк, який розташувався на восьмій позиції.

КРЕДОБАНК —
на висоті

Ощадбанк та Укрексімбанк посіли 12-те і 14-те
місця відповідно. Порівняно з підсумками першого півріччя 2016-го позиція Ощадбанку майже
не змінилась. На 3 позиції покращив своє становище Укрексімбанк. Позиція Укргазбанку за третій
квартал залишилася незмінно високою.
За підсумками 9 місяців
2016 року рейтинг очолив
КРЕДОБАНК. За цей термін фінансова установа забезпечила приріст власного капіталу на 28,76%.
Прибуток КРЕДОБАНКу
після оподаткування за 9
місяців становить 224,911

мільйона гривень. Це один
з найвищих показників у
банківській системі.
Другу позицію в рейтингу посів Альфа-Банк.
За інформацією Нацбанку
України, за 9 місяців 2016
року ця фінустанова забезпечила приріст власного капіталу на 163,41%,
співвідношення між чистим комісійним і чистим
процентним доходом —
на рівні 60,47%. Це вказує
на хороший рівень диверсифікації дохідної бази.
Чистий процентний дохід
Альфа-Банку за 9 місяців
2016 року становить 1,141
мільярда гривень.
Агентство нагадує, що
наприкінці жовтня дві
банківські групи ABH
Holdings S.A. (Консорціум
«Альфа-Груп») та міжнародна група UniCredit оголосили про завершення
операції з обміну активами. Після того як UniCredit
стала міноритарним акціонером ABH Holdings S.A.,
Альфа-Банк може розраховувати на збільшення рівня зовнішньої підтримки акціонерів. У нашому рейтингу за підсумками 9 місяців підтримку
акціонерів Альфа-Банку
вже оцінено на найвищому
рівні. Укрсоцбанк також
отримав найвищу оцінку
надійності депозитів.

VTB Bank дивує
запасом капіталу,
а Банк Форвард —
ліквідністю
Трійку надійних замикає
VTB Bank. За 9 місяців 2016
року, за інформацією Нацбанку України, фінансова
установа наростила власний капітал на 389,73%, статутний капітал — на 35,16%,
створивши значний запас
капіталу щодо зобов’язань
і підтвердивши високий рівень підтримки свого акціонера. За інформацією регулятора, VTB Bank за 9 місяців 2016 року одержав чистий відсотковий дохід у сумі 112,263 мільйона гривень
і чистий комісійний дохід
158,516 мільйона гривень.
Додатково VTB Bank отримав найвищу з можливих
оцінку якості депозитних
програм через наявність депозитного карткового продукту «Депозитна картка»
та сервісу «VTB конструктор», який дає змогу клієнтам самостійно створювати
зручні для вкладників депозитні продукти.
У п’ятірку лідерів рейтингу надійності також входить Банк Форвард. Як зазначають у регуляторі, фін
установа закінчила 9 місяців 2016 року з прибутком
після оподаткування в су-

мі 835 тисяч гривень чистим
відсотковим доходом обсягом 232,911 мільйона гривень. На думку агентства,
на прибутковість роботи
Банку Форвард у складний економічний період
впливала його спеціалізація на кредитуванні населення. Станом на 1 жовтня
2016 року на частку фізичних осіб у балансовій статті
банку «Кредити і заборгованість клієнтів» припадало 98,38% кредитів. На початок IV кварталу фінустанова забезпечила дуже добрий запас капіталу і ліквідності як «ощадний» банк,
за класифікацією Нацбанку
України, утримуючи підвищені нормативи ліквідності. Банк також отримав найвищу з можливих оцінку за
якістю депозитних програм.

ТАКСОМБАНК
зміцнюватиме
ринкові позиції
Незмінну позицію в рейтингу серед перших десяти банків з найвищим рівнем надійності депозитів
займає
ТАСКОМБАНК.
Крім державного Укргазбанку,
ТАСКОМБАНК
єдиний з банків з українським капіталом, який
увійшов у десятку надійних. Він завершив 9 міся-

__________________________________________________________________

Документи

суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

__________________________________________________________________

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 листопада 2016 р. № 843
Київ

Про внесення змін
до Типового договору оренди землі

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220 (Офіційний вісник України, 2004 р.,
№ 9, ст. 527; 2006 р., № 50, ст. 3338; 2008 р., № 68, ст. 2269), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2016 р. № 843
ЗМІНИ,
що вносяться до Типового договору оренди землі
1. Пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку (земельні ділянки) _________________________________
(цільове призначення)

з кадастровим номером (кадастровими номерами) ______________________,
яка розташована (які розташовані) __________________________________.».
(місцезнаходження)

2. Пункти 2 і 4 після слова «передається» доповнити словом «(передаються)».
3. Пункти 5 і 6 викласти у такій редакції:
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (земельних ділянок) на
дату укладення договору становить:
____________________________________ ______ гривень;
(кадастровий номер земельної ділянки)

____________________________________ ______ гривень.
(кадастровий номер земельної ділянки)

6. Земельна ділянка (земельні ділянки), яка передається (які передаються)
в оренду, має (мають) такі недоліки, що можуть перешкоджати її (їх) ефективному використанню: ________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________.».
4. Абзац перший пункту 8 викласти у такій редакції:
«8. Договір укладено на ____________________ років (у разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк оренди не може бути меншим як сім років; у разі створення індустріального парку на землях державної
чи комунальної власності земельна ділянка (земельні ділянки) надається (надаються) в оренду на строк не менш як 30 років; у разі передачі в оренду для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і
на яких проводиться гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі
не може бути меншим як 10 років).».
5. Пункт 9 викласти у такій редакції:
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі
__________________________________________________________________
(розмір орендної плати: у грошовій формі — у гривнях із зазначенням

__________________________________________________________________
способів внесення за земельні ділянки приватної власності, а за

_________________________________________________________________
земельні ділянки державної або комунальної власності — із зазначенням відсотків

в натуральній формі (для земельних ділянок приватної

__________________________________________________________________
власності) — перелік, кількість або частка продукції, одержуваної

__________________________________________________________________
із земельної ділянки, якісні показники продукції, місце, умови,

__________________________________________________________________
порядок, строки поставки, при цьому розрахунок у натуральній формі повинен

_________________________________________________________________
відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими

_______________________________________________________________.».
цінами на дату внесення орендної плати)

6. У пункті 12 слова «та надання послуг» виключити.
7. У пункті 13:
в абзаці третьому слова «розмірів земельного податку» замінити словами
«граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України»;
абзац четвертий викласти у такій редакції:
«погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних
ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;»;
після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок)
державної та комунальної власності;».
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.
8. Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» виключити.
9. Пункт 31 викласти у такій редакції:
«31. Обов’язки орендаря*: _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________».
10. Абзац третій пункту 38 після слова «її» доповнити словом «(їх)».
11. Абзац другий пункту 40 після слів «цю земельну ділянку» доповнити словами «(ці земельні ділянки)».
12. Пункт 43 викласти у такій редакції:
«43. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами**.
Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.
Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий — в орендаря.
За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.».
13. Розділ «Підписи сторін» викласти у такій редакції:
«Підписи сторін
Орендодавець
Орендар
______________________________ ______________________________
МП (за наявності печатки)

МП (за наявності печатки)».

14. Доповнити Типовий договір виносками такого змісту:
«____________
* У разі передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, включається зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток
та модернізацію відповідних меліоративних систем і об’єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації.
** У разі оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського
господарства, особистого селянського господарства рекомендується додати
до договору агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки.».
15. У тексті Типового договору слова «земельна ділянка» в усіх відмінках замінити словами «земельна ділянка (земельні ділянки)» у відповідному відмінку, а слова «орендована земельна ділянка» в усіх відмінках — словами «орендована земельна ділянка (орендовані земельні ділянки)» у відповідному відмінку.

ців 2016 року з прибутком
після оподаткування в сумі 1,891 мільйона гривень,
чистим відсотковим доходом 228,211 мільйона гривень і чистим комісійним
доходом 48,138 мільйона.
Після анонсу в українських засобах масової інформації про те, що акціонер
ТАСКОМБАНКу розглядає
можливість придбання Універсалбанку, агентство прогнозує зміцнення ринкових
позицій ТАСКОМБАНКу
й поліпшення визначенос-

ті зовнішньої підтримки його акціонера. У майбутньому
це може позитивно вплинути на рейтинг надійності депозитів банку.
Узагальнюючи тенденції в банківському секторі,
можна стверджувати, що
криза на цьому ринку йде
на спад. Про це сигналізує зниження відсоткових
ставок за кредитами і депозитами. Поступово такі
процеси можуть спричинити пришвидшення економічного зростання.

Таблиця: ТОП-15 банків з найвищим
рівнем рейтингу надійності депозитів
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Назва банку

КРЕДОБАНК
АЛЬФА-БАНК
ВТБ БАНК
УКРСИББАНК
БАНК ФОРВАРД
УКРСОЦБАНК
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
УКРГАЗБАНК
ТАСКОМБАНК
ПРАВЕКС-БАНК
ОТП БАНК
ОЩАДБАНК
ПІРЕУС БАНК МКБ
УКРЕКСІМБАНК
МЕГАБАНК

Підсумкова
Рівень рейтингу рейтингова
оцінка
депозитів
у балах

rd.1 (pi)
rd.1 (pi)
rd.1 (pi)
rd.1 (pi)
rd.1 (pi)
rd.1 (pi)
rd.1 (pi)
rd.1 (pi)
rd.1 (pi)
rd.1 (pi)
rd.1 (pi)
rd.1 (pi)
rd.1 (pi)
rd.1 (pi)
rd.1 (pi)

8,933
8,799
8,565
8,545
8,454
8,361
8,183
7,578
6,556
6,527
6,321
6,296
4,903
4,532
4,336

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 придбання банківських послуг
або вкладення коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає достовірними. Диференціацію рейтингової оцінки проведено відносно середніх значень числових факторів, які бралися до уваги під час оцінювання. Рівень рейтингу визначається не місцем
у таблиці, а рейтинговою оцінкою. У випадку розбіжності інформації Нацбанку України із даними
квартального звіту банку, перевага віддавалася квартальним звітам регулятора.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 листопада 2016 р. № 810-р
Київ

Деякі питання забезпечення діяльності
Державної інспекції сільського
господарства у 2016 році

1. Відповідно до статті 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передати частину бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України
у загальному фонді державного бюджету (загальнодержавні витрати) за програмою 0421010 «Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів», у сумі 9731,6
тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 8997,5 тис. гривень,
оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 734,1 тис. гривень) Державній
інспекції сільського господарства за програмою 2807010 «Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства» у сумі 9731,6 тис. гривень
(видатки споживання, з них оплата праці — 7375 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 734,1 тис. гривень) для здійснення заходів,
пов’язаних з її ліквідацією.
2. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України
здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2016 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків у сумі 1448,4 тис.
гривень шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою
2807010 «Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства» та встановлення обсягу видатків розвитку за зазначеною програмою.
3. Забезпечити:
Міністерству аграрної політики та продовольства — погодження передачі
видатків державного бюджету, передбаченої пунктом 1 цього розпорядження,
та перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 2 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету;
Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів відповідно до переданих бюджетних призначень.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 листопада 2016 р. № 821-р
Київ

Про підтримку пропозиції щодо прийняття
Домініканської Республіки у члени
Гаазької конференції з міжнародного
приватного права

Підтримати пропозицію Уряду Королівства Нідерланди щодо прийняття Домініканської Республіки у члени Гаазької конференції з міжнародного приватного права.
Міністерству закордонних справ поінформувати Постійне бюро Гаазької
конференції з міжнародного приватного права про зазначене рішення Кабінету Міністрів України.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

