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Я твердо впевнений: ми будемо сильною 

державою, якщо підняти власне виробництво. 
Саме на це націлена моя діяльність і моїх одно-
думців. Завдання відстояти інтереси вітчизняних 
підприємств було непростим. Відстояли. Пріори-
тетних на цей рік економічних законопроектів 
було 35. З них вже прийнято 9. Один з них забез-
печує повноцінний запуск в Україні механізму 
«єдиного вікна» на митниці. 

Ви скажете: для Дніпропетровщини це неак-
туальне питання. Ні, дуже актуальне. Адже мож-
ливість скористатися «єдиним вікном», що повні-
стю працює в електронному режимі та знімає 
необхідність безпосереднього спілкування під-
приємців з представниками контролюючих ор-
ганів, – важливий крок  у захисті інтересів бізне-
су. У нас в області і в окрузі є багато підприємств, 
що займаються зовнішньоекономічною діяльні-
стю. І спрощений механізм оформлення товарів 
при ввезенні їх в Україну або експорті підвищить 
ефективність підприємництва. Тим більше, це 
стане потужним поштовхом для підприємств, 
що лише планують займатися міжнародною 
підприємницькою діяльністю, але побоювалися 
труднощів при оформленні митних документів. 

На законодавчому рівні ми врегулювали 
питання отримання покупцями державної ком-
пенсації частини вартості україн-
ських залізничних зерновозів. 
Таким чином ми вирішуємо дві 
проблеми: стимулюємо українсь-
ке машино- та вагонобудування 
та розвантажуємо автодороги, 
якими переміщуються важкі зер-
новози, розбиваючи дорожнє 
покриття.

Ми встановили пільги україн-
ським переробним підприєм-
ствам, що виробляють товари з 
давальницької сировини. Зняли 
перепони для її додаткового за-
вантаження і переробки, щоб от-
римати додану вартість на тери-
торії нашої країни. Переробники 
зможуть, по-перше, використовувати нові по-
тужності, по-друге, створювати нові робочі місця 
і по-третє, залучати інвестиції. 

Подальша дерегуляція та поліпшення біз-
нес-клімату

Ми прийняли низку законопроектів, що 
регулюють створення, припинення та діяль-
ність товариств з обмеженою і додатковою від-
повідальністю. Адаптували українське законо-
давство у цьому напрямку до законодавства 
Європейського Союзу. Для збільшення обсягу 
газу власного видобутку вдосконалили дозвільні 
процедури нафто-газовидобувної галузі. 

Нам вдалося відстояти вимогу про введен-
ня захисних заходів у вигляді квот на імпорт 
в Україну сірчаної кислоти і олеуму. Це захист 
від повного знищення підприємств вітчизня-

Дорогі земляки! 
Щиро вітаю вас з державними святами: Днем Державного Прапора та 27-ою 

річницею незалежності України!
З давніх часів українці прагнули жити у вільній і незалежній країні. А голов-

ними народними рисами завжди були миролюбність, толерантність і патріо-
тизм. Про це говорить наша історія, народні традиції, фольклор. 

Покоління за поколінням вибудовували сучасну Україну працьовитими рука-
ми, знаннями і досвідом, створюючи квітучу європейську державу з величезним 
потенціалом. Героїзм і звитяга характерні для наших громадян як за мирних 
часів, так і під час випробувань на стійкість та вірність державі. Нам є чим пи-
шатися і, звичайно ж, є над чим працювати.

Але ніщо і ніколи не стане на заваді подальшому успішному розвитку нашої 
Батьківщини, процвітанню рідної землі. Я в це вірю і бажаю кожному з вас зла-
годи, достатку і любові. Єдності всім нам і наполегливості у здійсненні важливих 
та доленосних для України справ! Слава нашій країні і її народу!

ПІДСУМКИ  РОБОТИ  
В  ПАРЛАМЕНТІ  ЗА  ПІВРІЧЧЯ

6 місяців, 11 пленарних тижнів та 137 прийнятих 
законопроектів. Експерти, журналісти та навіть 
депутати ще передвиборчого року чи не в один голос 
пророкували недієздатність Верховної Ради, а так звані 
«поінформовані джерела» раз у раз змушували країну 
пліткувати про розпуск парламенту та дострокові вибори. 
Проте, караван, як кажуть, йде. Черговий політичний сезон 
закінчено. Зараз саме час підбити підсумки. Про роботу в 
парламенті та окрузі протягом першого півріччя 2018 року 
розповідає народний депутат Олег КРИШИН

них виробників за-
заначених речовин 
і у цілому – захист 
українських націо-
нальних інтересів. 

Декілька фактів. 
Науково-виробниче 
підприємство «Зоря» – єдиний виробник троти-
ловмісних вибухових речовин в Україні. Знищен-
ня виробництва на ньому призвело б до того, 
що в умовах триваючого на сході збройного 
конфлікту виробництво вибухових речовин в на-
шій державі було б поставлено в залежність від 
імпорту сировини з Росії та Білорусі. Далі. Припи-
нення виробництва кислоти «Сумихімпромом» 
фактично знищило б виробництво складних до-
брив і поставило б українських аграріїв в залеж-
ність від імпортного постачання цієї продукції, в 
першу чергу, з Російської Федерації. На «Східно-
му гірничо-збагачувальному комбінаті» м.Жовті 
Води кислота використовується у технологічно-
му процесі з видобутку і збагачення уранової 
руди. У разі припинення її випуску, енергетична 
безпека держави була б знову-таки поставлена 
в залежність від РФ і Білорусі. Отже, прийняте 
завдяки нашій позиції рішення дасть можливість 
значно збільшити виробництво кислоти на цьо-
му підприємстві та захистити національні інтере-
си України.

Концесії 
Закон з удосконалення правового ре-

гулювання концесійної діяльності ми прий-
няли в першому читанні. У багатьох країнах з 
різними економічними системами однією з 
найбільш поширених форм державно-при-
ватного партнерства є концесії (тобто залу-
чення інвесторів до фінансування і управ-
ління об’єктами державної та комунальної 
власності). Це не повна передача у власність. 
Концесійний договір укладається на термін 
не менше 10 років, але не більше 50 років. 
Це механізм, що успішно працює у багатьох 
країнах світу. Не так давно Кіпр передав порт 
Лімасолу в концесію, а Нігерія вже 12 років як 
передала в концесію більшість своїх портів. І 
результати такої роботи вони оцінюють дуже 
позитивно.

Важливі для сільгоспвиробників закони 
Прийнято і направлено на підпис Президен-

ту важливі для сільгоспвиробників закони. 
Перший стосується створення ефективного 

механізму використання масивів земель сільго-
сппризначення для запобігання рейдерству та 
стимулювання зрошення. Ми надали землекори-
стувачу значної частини земель масиву право на 
отримання в оренду земель під польовими доро-
гами з обов’язком давати можливість використову-
вати чужу землю для доступу до інших земельних 
ділянок масиву. Орендарям земельних ділянок, 
розташованих в масиві, даємо можливість надава-
ти їх в суборенду орендарю іншої земельної ділян-
ки в тому ж масиві, без узгодження з орендодав-
цем. Землекористувачу, який використовує 75% 
від загальної площі, надаємо право на отримання 
в оренду або суборенду інших земель масиву з на-
данням їх власникам інших рівноцінних земельних 
ділянок у тому ж масиві. Фізичні та юридичні особи 
зможуть використовувати на правах оренди зе-
мельні ділянки під лісосмугами та іншими захисни-
ми насадженнями. Інвентаризація масиву земель 
сільгосппризначення відтепер проводитиметься,  
щоб всі помилки у визначенні меж і конфігурації 
земельних ділянок були виправлені, а відповідні 
відомості внесені до Державного земельного када-
стру. Органам місцевого самоврядування надаєть-
ся право тимчасового розпорядження землями 
колективної власності через передачу їх в оренду 
до моменту державної реєстрації права власності, 
а з 2020 року –  право звертатися до суду із заявою 
про передачу до комунальної власності земельних 
ділянок колективної власності в порядку визнання 
майна безхазяйним.

Другий прийнятий закон регулює три клю-
чові моменти щодо підтримки сімейних фер-
мерських господарств. Ми легалізували такі 
господарства, вносячи їх до IV групи платників єди-
ного податку. Вони зможуть офіційно реалізовува-
ти вирощену продукцію юридичним особам. Тобто,  
розширити ринок збуту. Зможуть стати платника-
ми ПДВ за власним бажанням або при досягненні 
доходу в 1 млн.грн., що теж розширить коло покуп-
ців їхньої продукції. Сільгоспвиробники платити-
муть податки не за місцем реєстрації, а за місцем 
знаходження землі. Це дуже важливо для розвитку 
місцевих громад, на території яких проводить-
ся сільськогосподарська діяльність. Збільшаться 
надходження до їхніх бюджетів, а значить і підви-
щаться фінансові можливості. Сімейні фермерські 
господарства будуть отримувати додаткову дер-
жавну фінансову підтримку. Вона розрахована на 
10 років і починає працювати з моменту реєстрації 
господарства. Суть її в тому, що держава доплачує 
90% єдиного соціального внеску в перший рік, 
80% – в другий, 70% – в третій і в такій прогресії 

далі, якщо голова сімейного фермерського госпо-
дарства буде платити ЄСВ за себе і членів господа-
рювання не менше ніж 10% – в перший рік, 20% – в 
другий, 30% – в третій і т.д.

Орієнтир на євроінтеграцію 
та посилення  

міжнародних позицій
57 законопроектів – саме стільки законо-

давчих кроків має зробити Україна на шляху збли-
ження з ЄС. 20 з них ми вже прийняли. Практично 
кожен пленарний тиждень зменшував кількість 
«боргів» за зобов’язаннями гармонізувати україн-
ське законодавство з європейськими стандартами.

Без перебільшення врятував країну від 
фінансової кризи пакет законів про створення 
незалежного Вищого антикорупційного суду. У 
передостанній пленарний день липня ми ухва-
лили зміни щодо норми про розгляд апеляцій у 
корупційних справах. Тепер можна сміливо пе-
реходити до формування останньої ланки анти-
корупційної інфраструктури.

Звичайно, нам усім хотілося б більше і швид-
ше. Але давайте думати об’єктивно. Ми прийняли 
закони, що посилюють міжнародні позиції України: 
про національну безпеку, розвиток дипломатич-
ної служби, захист прав дітей та інші законодавчі 
документи, важливі для підвищення якості життя 
в країні.

Вдосконалення процесів 
децентралізації

З кожним кроком здійснення цієї реформи 
виникали неврегульовані питання, що гальму-
вали децентралізаційний процес. Ми вдоскона-
лювали його спільно з керівниками та представ-
никами громад. В результаті громади отримали 
можливість приєднуватися до міст обласного 
значення без довиборів місцевих депутатів. А 
територій, для яких це актуально, в Україні – май-
же дві сотні. Тільки в Дніпропетровській області 
їх 12: Дніпро, Кривий Ріг, Кам’янське, Жовті Води, 
Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Покров, 
Першотравенськ, Синельникове, Тернівка, Віль-
ногірськ.

Вже підготовлено законопроект щодо зміни 
меж районів. Він зменшує функції районних дер-
жадміністрацій і підсилює можливості об’єднаних 
громад. Вони повинні стати центром прийняття 
рішень. А адміністрації передбачається реорганізу-
вати в префектури з функціями загального нагля-
ду за ситуацією в районі та законністю прийняття 
рішень.

Реформа стає більш динамічною, коли тери-
торії зацікавлені в ній економічно і фінансово. 
Тому і далі я працюватиму, аби дати ресурс на 
місцевий рівень, позбутися дублювання орга-
нами влади структури, функцій і повноважень, 
передавши більшість з них на місця, законо-
давчо закріпити статус старост сіл, розробити 
окремий комплексний законопроект про місце-
ве самоврядування і проект з адміністрування 
податків, щоб підприємства платили їх за місцем 
ведення своєї господарської діяльності, а не за 
місцем реєстрації, як це відбувається зараз.

Робота в міжсесійний  
період

Часто можно почути, що кожну планову перерву 
в сесійній роботі парламенту називають канікула-
ми. Насправді ж, календарний графік Верховної 
Ради ще за часів першого її скликання побудова-
ний таким чином, що 4 тижні місяця розподілені 
чітко: 2 тижні – робота в сесійній залі, 1 тиждень 
– робота в комітеті та ще 1 тиждень – робота в 
окрузі. 

Зараз чергова сесія закінчилася, і триває так 
званий міжсесійний період. В мене цей час теж 
чітко розпланований: виїзди, зустрічі з жителями 
та керівниками громад, прийоми, контроль за ре-
алізацією інфраструктурних проектів, які ми запо-
чаткували, і т.д.

Роботи багато в кожному з населених пунктів, 
в кожному з районів та міст, у кожній громаді. Тож 
часу для відпочинку немає. Працюємо далі!


