Засновники Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Служба інформаційно – аналітичного
забезпечення органів державної влади (СІАЗ). Заснований у 2003 році. Видається двічі на тиждень.
Головний редактор О. Онищенко, академік НАН України. Редакційна колегія В. Горовий (заступник
головного редактора, науковий керівник проекту), Т. Гранчак, Ю. Половинчак, Л. Чуприна. Бюлетень
підготували: О. Ворошилов, С. Кулицький, О. Пестрецова, Н. Тарасенко. Адреса редакції: НБУВ, просп. 40 –
річчя Жовтня, 3, Київ, 03039, Україна. Тел. (044) 524 – 25 – 48, (044) 525 – 61 – 03.E – mail: siaz@pochta.ru,
www.nbuv.gov.ua/siaz.htm1. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 5358 від 3 серпня 2001 р.

Передрук матеріалів дозволяється лише
після погодження із СІАЗ: siaz@pochta.ru

РЕЗОНАНС
/Бюлетень матеріалів, підготовлених на базі аналізу
оперативної інформації електронних видань/

№ 35
(10 травня 2012 р.)
ЗМІСТ
У ЦЕНТРІ УВАГИ ....................................................................... 2
АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС........................................................... 4
ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА.......................................................... 15
ВИКОНАВЧА ВЛАДА .............................................................. 16
ПОЛІТИКА ................................................................................. 22
ЕКОНОМІКА.............................................................................. 26

КИЇВ 2012
1

У ЦЕНТРІ УВАГИ
Вітання Президента України В. Януковича
з нагоди Дня Перемоги
Дорогі ветерани!
Вітаю вас із Днем Перемоги. Низький вам уклін за ваш безсмертний
подвиг, за вашу самопожертву та відвагу.
Ви звільнили рідну землю, Європу і загалом весь світ від фашистської
навали. Ми перед вами у невідплатному синівському боргу.
Дякуємо вам за нашу свободу, за те, що дарували і захистили наші життя. За те,
що відродили з попелища війни нашу Батьківщину. Україна пам’ятатиме кожного,
хто боронив цю землю.
Бажаю міцного здоров’я, душевного тепла та довгих років життя. Честь і
слава вам, нашим ветеранам!
Із Днем Перемоги, дорогі співвітчизники!
Віктор Янукович
(Офіційне
інтернет-представництво
(www.president.gov.ua). – 2012. – 9.05).

Президента

України

Вітання Голови Верховної Ради України
В. Литвина з нагоди Дня Перемоги
Шановні співвітчизники!
На нашу землю знову прийшов День Перемоги – торжество вікопомне й
нетлінне, світло якого ніколи не згасне в серцях і пам’яті народу. Прийміть
мої щирі вітання з цим святом, що уособлює в собі і гордість за славне
минуле, його безприкладні сторінки, і синівський обов’язок бути гідними
подвигу оборонців та визволителів Батьківщини.
Перемога назавжди злилася для мільйонів людей з весною, додавши до
осяйних її барв радість врятованого світу, віру в те, що найстрашніша в його
долі війна буде останньою. І заповівши довічну вдячність тим, хто пройшов і
вистраждав цей незміряно довгий та незмірно тяжкий шлях, хто наближав
день миру своїм героїзмом на землі, в небесах і на морі, трудовою доблестю в
холодному і голодному тилу.
Від останніх бойових залпів і святкових салютів нас відділяють уже
67 років – життя одного покоління. Але закони історії і часові відстані не
тільки залишають за обрієм безпосередні почуття та враження учасників і
очевидців тих подій. Вони дають змогу повніше, глибше і рельєфніше
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осягнути велич звершеного переможцями нацизму, який до того не знав
воєнних поразок і на якого працював потенціал уярмлених ним держав. Тому
найтепліші слова і найкращі квіти сьогодні ветеранам Великої Вітчизняної.
Їм, героям фронту і тилу, низький уклін за все, що ніколи не припадатиме
пилом історії, слугуючи найвищим взірцем для спадкоємців їхньої справи і
слави.
Зі святом, дорогі співгромадяни! Щастя вам, здоров’я і добра, бадьорого
настрою. Нехай отриманий у цей День заряд енергії й оптимізму подвигає всіх
нас на віддане служіння Україні.
Володимир Литвин
(Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2012. – 9.05).
Привітання Прем’єр-міністра України
М. Азарова з Днем Перемоги
Дорогі ветерани, шановні співвітчизники!
Щиро вітаю Вас з Днем Перемоги у Великій Вітчизняній війні! 67 років
минуло від дня перемоги над фашизмом, але відлуння війни, яка забрала
життя 10 мільйонів наших співвітчизників, ми чуємо і сьогодні.
Ми завжди пам’ятатимемо, якою дорогою ціною було здобуто мир в
нашій країні. І в цей світлий травневий день доземно вклоняємося
визволителям, завдяки яким маємо можливість жити, працювати, плекати
дітей.
Дякуємо всім, хто у важкі повоєнні роки підіймав Вітчизну з руїн,
відроджував міста й села. І наш обов’язок – бути гідними героїчних батьків і
дідів. Бажаю Вам міцного здоров’я, миру, злагоди, натхнення для втілення в
життя задумів і сподівань.
Хочу запевнити, що уряд і надалі докладатиме усіх зусиль для
задоволення потреб та захисту інтересів ветеранів, вшанування пам’яті
загиблих і збереження надбань Великої Перемоги. Вічна пам’ять всім, хто
поліг у боях! Честь і слава живим героям!
З повагою Прем’єр-міністр України М. Азаров
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 9.05).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Ворошилов, старш. наук. спів роб.

Назначение А. Клюева руководителем избирательного
штаба Партии регионов в отзывах экспертов
23 апреля в ходе совместного заседания политсовета партии и фракции
Партии регионов в парламенте было принято единогласное решение
утвердить начальником центрального избирательного штаба ПР секретаря
Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) А. Клюева.
Также руководителем публичной избирательной кампании был
утвержден С. Тигипко, заместителем по идеологии – Б. Колесников,
заместителем по координации деятельности партии и работе с
общественными организациями и другими политическими партиями –
В. Рыбак, заместителем по работе с VIP-агитаторами и взаимодействию с
Верховной Радой – А. Ефремов.
Обозреватели отмечают, что это заседание по традиции прошло в
закрытом режиме в киевском кинотеатре «Зоряный», а подробности
мероприятия стали известны со слов его участников. «Николай Азаров
предложил избрать главой избирательного штаба Андрея Клюева, другие
кандидатуры не обсуждались. Решение было принято единогласно, –
сообщил народный депутат М. Чечетов. – Андрей Петрович (Клюев)
воспринимается в партии в период предвыборных баталий как Георгий
Константинович Жуков во время войны! Он не проиграл ни одной
избирательной кампании!»
В данном контексте можно отметить, что интрига вокруг назначения
главы предвыборного штаба ПР появилась в конце февраля. Многие
эксперты считали, что уход А. Клюева из правительства связан с
предстоящими выборами в парламент – экс-первый вице-премьер возглавит
избирательный штаб Партии регионов, которая стремительно теряет свою
популярность. Да и в политсовете «регионалов» были настроены назначить
на эту должность А. Клюева. Но почетный председатель партии, Президент
В. Янукович 24 февраля в интервью нескольким украинским телеканалам
довольно неожиданно для многих заявил, что А. Клюев не будет возглавлять
штаб Партии регионов. «Я думаю, что это опять-таки будут решать на уровне
политсовета партии. Я имею свою точку зрения, я ее высказывал и моя точка
зрения, если будет учтена, это будет правильно», – сказал Президент и
добавил: «Андрей Петрович не будет руководить штабом, это однозначно».
После этого среди претендентов на эту должность в Партии регионов
назвали главу парламентской фракции А. Ефремова и вице-премьера –
министра социальной политики С. Тигипко.
«Я уверен, что это Президент В. Янукович утвердил его (А. Клюева)
кандидатуру. Планировались изменения, но впоследствии все претенденты
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оказались слабее А. Клюева. Он свое дело знает», – заявил после заседания
политсовета народный депутат В. Хара.
По словам присутствовавших на заседании народных депутатов ПР, на
избрание руководства предвыборного штаба им потребовалось около десяти
минут. Остальное время – около часа – заняли выступления Н. Азарова о
внутренней ситуации в стране и А. Ефремова – о работе парламентской
фракции.
Новоизбранный глава центрального избирательного штаба ПР А. Клюев
заявил, что представители штаба еженедельно будут встречаться с
представителями средств массовой информации, чтобы его работа была
прозрачной, и все знали, чем занимается штаб Партии регионов во время
предвыборной кампании.
Также он проинформировал, что уже с первого мая предвыборный штаб
Партии регионов будет функционировать в рабочем режиме.
По окончании заседания А. Клюев заявил журналистам, что с июля все
чиновники, задействованные в работе штаба, уйдут в отпуск. «Однозначно
все мы здесь планируем – и Сергей Леонидович (Тигипко), и я – уйти в
отпуск за свой счет как только начнется активная работа», – сказал секретарь
Совета национальной безопасности и обороны. «Я уйду в отпуск с
должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, чтобы
ни у кого не возникало даже мысли о возможности использования
административного ресурса. Убежден, что алгоритм работы СНБО будет
отлажен достаточно, чтобы период избирательной кампании этот
конституционный орган проработал эффективно. В любом случае,
координация работы в сфере национальной безопасности должна быть выше
политической конкуренции между разными партиями», – также отметил
политик.
Обосновывая решение о назначении А. Клюева главой избирательного
штаба ПР, народный депутат, первый заместитель председателя Партии
регионов В. Рыбак отметил, что А. Клюев – это «сегодня наиболее
подготовленный человек в партии». По его словам, к работе в избирательном
штабе также привлечена «команда профессионалов, которая проводила не
одни выборы».
Также В. Рыбак сообщил, что первая пятерка партийного
избирательного списка будет обнародована в ходе XIV съезда Партии
регионов, который назначен на 31 июля. «На съезде будут утверждены
списки кандидатов в депутаты по многомандатному избирательному округу,
а также по одномандатным округам. Будут даны полномочия политсовету
принимать соответствующие решения между съездами, а также определены
первые пятерка и десятка кандидатов в депутаты», – отметил В. Рыбак.
По его словам, «этому будет предшествовать масштабная партийная
работа: в течение мая, июня и июля будут проведены расширенные
партийные собрания с участием депутатов всех уровней – первичных,
районных, городских и областных организаций, где будет рассмотрена
программа партии, избраны делегаты на предстоящий съезд и решены другие
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внутрипартийные вопросы».
В этой связи издание «Зеркало недели» отмечает, что главная задача
предвыборной кампании – вернуть потерянные Партией регионов 2,5 млн
голосов жителей Юга и Востока Украины. С этой целью в ближайшее время
будет объявлена программа поддержки промышленных регионов,
сконцентрированная, в первую очередь, на электорально-базовых областях –
Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской.
Что касается отзывов экспертов, то, например, политолог Д. Выдрин,
комментируя назначения в Партии регионов, высказал мнение о том, «что
эти люди извлекли нужные уроки из прошлой ситуации и эти уроки
заключаются в том, что нельзя дублировать функции». «Самая часто
цитируемая фраза Бисмарка звучит примерно так: в политике за каждую
сферу или за каждое дело должен отвечать один конкретный человек.
Поэтому я хотел бы, чтобы иногда вспоминали Бисмарка и не совершали, не
повторяли тех ошибок» – сказал в комментарии эксперт.
Также политолог подчеркнул, что «Клюев – один из наиболее
проверенных людей по отношению к искушению. Любой начальник штаба –
это колоссальный соблазн. Ведь это громаднейшие денежные потоки,
поступление массы инсайдерской информации. Поэтому всегда возникает
искушение каким-то образом осваивать потоки и использовать информацию
в личных целях. Поскольку А. Клюев наиболее проверенный в этом плане
человек, был сделан выбор именно в его пользу».
По мнению социолога Е. Копатько, назначение А. Клюева
руководителем избирательного штаба Партии регионов – вполне ожидаемое:
«Андрей Клюев пользуется авторитетом среди партийцев, он является
эффективным руководителем». «Я полагаю, что это мнение, наверное,
поддержано значительной частью представителей Партии регионов, является
вполне логичным, ожидаемым, естественным, и необходимым на
сегодняшний день», – считает Е. Копатько.
«У Клюева есть одно очень хорошее качество – умение вести
переговоры. У него сложился неплохой имидж руководителя, человека,
который коммуницирует не только внутри страны, но и за рубежом. К его
мнению прислушиваются, считают хорошим переговорщиком, человеком,
который способен доводить позицию партии и власти, что, в свою очередь,
может быть эффективно реализовано на практике», – резюмировал эксперт.
Разделяет данное мнение и внефракционный депутат Т. Чорновил,
который возглавлял избирательный штаб В. Януковича во время
президентской кампании 2004 г. По его словам, А. Клюев именно тот
человек, который, даже вне зависимости от итогов голосования, может
обеспечить конкретный результат. «Сегодня он, – считает Т. Чорновил, –
единственный человек, который может сделать так, чтобы красиво проведя
выборы – проиграв их, ибо при таком отношении к власти выиграть их
нельзя, – после этого создать большинство в Верховной Раде. Поскольку с
Левочкиным (глава Администрации Президента) и его людьми никто в
“Батьківщині” и “Фронті змін” вести переговоры не будет, а с Клюевым
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будут».
По мнению профессора политологии Киево-Могилянской Академии
А. Гараня, то, что назначение А. Клюева согласовано с В. Януковичем,
абсолютно очевидно. «Власть сейчас в непростой ситуации – выборы
пройдут в сложной социально-экономической обстановке, когда рейтинги
падают. Потому ставят людей проверенных», – отметил эксперт. По его
словам, А. Клюев и админресурс использовать умеет, и может
договариваться с потенциальными оппонентами.
Комментируя назначение начальника центрального избирательного
штаба ПР, директор Агентства моделирования ситуаций В. Бала отметил,
что «учитывая то, что Президент в последнее время поручает А. Клюеву
самые, я бы сказал, “чувствительные” для государства сферы
реформирования – это и оборонная, и правоохранительная, армия, это борьба
с коррупцией, думаю, что в этом контексте речь идет, наверное, о
“сверхзадаче”». «Чтобы у оппонентов власти, у международных
наблюдателей не было возможности говорить о каких-либо фальсификациях»
– подчеркнул политический эксперт.
По мнению В. Балы, «он был руководителем штабов на протяжении
многих лет, я думаю, что это тоже сыграло свою роль, потому что, по
большому счету, эти выборы будут достаточно сложные, в частности на
мажоритарных округах. И здесь нужен авторитетный человек, который,
скорее всего, может подходить не с точки зрения членства партии и близости
к руководству, а с точки зрения того, насколько кандидат от власти отвечает
тем требованиям, которые нужны для того, чтобы он был воспринят, что бы
за него проголосовали».
Нынешний Секретарь СНБО А. Клюев является бессменным
руководителем избирательных кампаний Парии регионов, поэтому его
назначение на должность главы избирательного штаба ПР в преддверии
выборов в парламент вполне логично, заявил, в свою очередь, директор
компании персонального и стратегического консалтинга Berta
Communications Т. Березовец. «Под руководством Клюева ПР выиграла
парламентские выборы 2006 и 2007 гг., президентскую кампанию
В. Януковича и местные выборы 2010 г. Учитывая донецкие корни
А. Клюева и его давние связи со всеми лидерами “регионалов”, а также его
менеджерские качества, он наилучшим образом подходит на этот пост», –
подчеркнул политический эксперт.
«Что же касается мотивации А. Клюева возглавить избирательный штаб, то
она достаточно прочная. Я думаю, он рассчитывает на должность премьерминистра. Это кресло, как всегда, будет призом для того, кто покажет наиболее
эффективный результат. Если ПР покажет такой результат на выборах, то –
стопроцентно – премьерство достанется даже не первому номеру в списке.
Именно А. Клюев будет иметь тогда наибольшие шансы занять должность
премьера», – считает Т. Березовец.
Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций
А. Голобуцкий прогнозирует, что деятельность А. Клюева в качестве
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руководителя избирательного штаба Партии регионов будет более публичной
– по сравнению с предыдущими кампаниями, проходившими под его
руководством. «К этому обязывает и тот факт, что он находится в статусе
Секретаря Совбеза, и то, что предстоящая парламентская кампания – это
серьезный тест перед Западом на прозрачность и демократичность выборов в
Украине. А руководитель штаба партии власти – одна из ключевых фигур в
этом процессе», – подчеркнул эксперт.
Директор Института глобальных стратегий В. Карасев полагает,
что руководство штаба ПР построит кампанию на выполнении социальных
инициатив президента, а ставку сделает на административно-силовой ресурс
и отсутствие конкурентов на своем электоральном поле. «Должность
А. Клюева предусматривает административный ресурс, но не финансовый,
который сейчас сконцентрирован у главы Нацбанка (С. Арбузова). Если
говорить об А. Клюеве, в Партии регионов не рискнули отдать бразды
избирательной кампании в одни руки – об этом свидетельствует количество
его заместителей по штабной работе», – заявил эксперт.
Следует отметить, что данную точку зрения разделяют и некоторые
другие источники, утверждающие, что «каждого мажоритарщика и
списочника утверждать будет лично В. Янукович, а ключ от тумбочки будет
в руках не главы штаба, а главы НБУ С. Арбузова».
В свою очередь, руководитель Центра прикладных политических
исследований «Пента» В. Фесенко подчеркивает, что назначение на пост
руководителя избирательного штаба Партии регионов несет для секретаря
СНБО А. Клюева как плюсы, так и минусы. «Он вновь продемонстрировал
свою незаменимость для партии. В то же время нынешняя рейтинговая
ситуация у “регионалов” хотя и немного лучше, чем в прошлом году, но
далеко не идеальна. Если с ведением кампании или с ее результатом будут
проблемы, то отвечать придется именно А. Клюеву», – заявил аналитик.
Вместе с тем В. Фесенко отметил, что А. Клюев занимается
избирательными кампаниями в Партии регионов давно и считается лучшим
специалистом по выборам в этой политсиле, поэтому в его назначении нет
ничего удивительного. «Клюев всегда занимался избирательными
кампаниями Партии регионов в том или ином статусе. Сейчас, возможно,
плюс в том, что все сделано публично, достаточно прозрачно», – подчеркнул
эксперт.
Политолог В. Цыбулько, со своей стороны, также подчеркнул, что
А.Клюев является «человеком результата, орговиком». «Что касается
Клюева, то он – орговик. Существует такая древнекитайская формула, что
«руководитель не должен объяснять свои действия народу». Поэтому, я
думаю, что Клюев разложит структуру штаба таким образом, что будут
публичные спикеры, которые будут обеспечивать паблисити, а он будет
обеспечивать жесткую организационную работу», – отметил В. Цыбулько.
В то же время ряд экспертов высказывают точку зрения, озвученную
обозревателем «Комментариев» следующим образом: «В ПР на сегодняшний
день нет другого человека, готового не столько руководить штабом, сколько
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стать в случае чего крайним. Особенно, если победа на выборах будет
достигнута методами, которые вызовут бурю негодования как в Украине, так
и со стороны западных союзников украинской оппозиции. Ведь тут вопрос
не как победить, а как победить относительно честно. И на кого потом будут
показывать пальцем».
Следует также отметить, что в комментариях по поводу назначения
А. Клюева на пост руководителя избирательного штаба ПР озвучивается
мнение, что данное решение продиктовано ограниченными кадровыми
возможностями.
Так, на короткую «скамейку запасных» как причину того, что Президент
В. Янукович передумал, указывает, в частности, председатель правления
центра «Соціовимір» С. Таран. Он считает, что «первоначальное заявление
Президента – что А. Клюев не возглавит штаб – было связана с тем, что
хотели поставить публичное лицо на эту должность. Однако подходящего
человека так и не нашли. Поэтому Президент подумал-подумал, и опять
назначил Клюева». «Просто некого. Есть очень простая причина: назначение
председателя штаба -это вопрос как менеджмента, так и политики. И если
посмотреть на кадровый состав Партии регионов, то там особо некого
назначать. Так и не нашли человека, который бы объединял все эти качества
– и говорить умел, и был хоть немного популярен, чтобы презентовать
партию, и в то же время имел организаторский талант. Поэтому-то и нашли
выход: Клюев как хороший менеджер возглавляет исполнительную
структуру, а лицом кампании, тем, кто публично будет выступать от имени
штаба, будет не Клюев, а Тигипко», – сказал политолог «Голосу Америки».
В целом же мнения экспертов по поводу назначения А. Клюева
руководителем избирательного штаба Партии регионов, как и следовало
ожидать, разделились. Одни утверждают, что А. Клюев доказал свою
незаменимость на этом посту и Президент вынужден был вернуть к штурвалу
любимца партии, способного организовать любой процесс и «разрулить»
любой конфликт интересов. Другие же убеждены, что А. Клюева возвращают
в качестве «козла отпущения», с тем, чтобы было кого принести в жертву
разгневанному качеством выборов Западу.
С. Кулицький, старш. наук. спів роб.

Техніко-економічні проблеми морського
видобутку нафти та газу в Україні
Україна, попри її гостру залежність від поставок енергоносіїв з Росії, так
і не розвинула накопичений нею з радянських часів потенціал морського
нафтогазовидобутку і не досягла на цій ниві якихось визначних успіхів.
Справедливість зазначеної тези підтверджується не лише відносно
малими обсягами вітчизняного морського нафтогазовидобутку та низьким
ступенем освоєння родовищ в українському секторі акваторії Чорного й
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Азовського морів, а й вкрай незадовільним станом відповідного
спеціалізованого машинобудування в Українській державі, а точніше –
його відсутністю. Звичайно, ця проблема заслуговує на окреме спеціальне
дослідження. Тут зазначимо лише таке.
До останнього часу «Чорноморнафтогаз» використовував у роботі дві
установки для морського буріння на нафту й газ, збудованих на українських
судоверфах ще в радянський період. І це – за наявності є Україні кількох
власних потужних суднобудівних підприємств. По суті в Україні в певний
потенціал для формування власного спеціалізованого кластеру з морського
машинобудування. Однак доцільність реалізації цього потенціалу вимагає
спочатку спеціальних досліджень, а в разі позитивних висновків – ще й
великих інвестицій та доволі значного проміжку часу для реалізації
відповідної програми. Тому рішення українського уряду про закупівлю за
кордоном двох сучасних СПБУ для здійснення бурових робіт у вітчизняному
секторі акваторії Чорного моря за нинішніх обставин було в цілому
виправданим. Тим більш, що ці СПБУ можуть працювати на глибинах
недоступних для бурових установок, що вже були в розпорядженні
«Чорноморнафтогазу».
Утім, як зазначалось вище, сучасне обладнання для морського
видобутку нафти й газу є вельми дорогим. Тому й розвиток цього напряму
промислової діяльності в Україні вимагає значних коштів, виділення яких з
вітчизняного державного бюджету в обсягах, достатніх для прискореного
проведення геологорозвідувальних та інших робіт, за нинішніх умов є вельми
проблемним. До того ж і витрати на експлуатацію морських родовищ нафти
й газу значно вищі за аналогічні витрати на суходолі.
Ще у 2010 р. у вітчизняних ділових ЗМІ, з посиланням на посадовців
НАК «Нафтогаз України», повідомлялось, що для двократного збільшення
обсягів видобутку вуглеводнів на ще не розробленій ділянці українського
чорноморського шельфу потрібно інвестицій на суму не менш як 25 млрд
дол. США. Адже для досягнення зазначеної мети необхідне проведення
геологорозвідувальних робіт, буріння свердловин, облаштування родовищ,
організація видобутку на цих родовищах газу та нафти і створення
відповідної інфраструктури й організація транспортування вуглеводнів до
вже існуючої системи відповідних трубопроводів. При цьому, за словами
глави «Нафтогазу України» Є. Бакуліна, у наступні після освоєння родовищ
роки для підтримання обсягів видобутку природного газу на заданому рівні
необхідно здійснювати експлуатаційні витрати в обсязі не менш як 2,5 млрд
дол. щорічно. Собівартість же видобутку газу в цьому разі становитиме не
менш як 120 дол. США/тис. куб. м.
Це, звичайно, у 3–3,5 раза менше від ціни газу, що імпортується в
Україну з Росії в останні роки. Правда, нині собівартість видобутку
природного газу в Україні близько 50 дол./1 тис. куб. м. Однак треба
зауважити, що такий рівень собівартості природного газу в Україні
обумовлений експлуатацією переважно старих, вже облаштованих родовищ з
відносно кращими умовами залягання газу. На жаль, такі родовища
10

поступово вичерпуються. Тому цілком закономірно, що навіть лише для
підтримання видобутку вуглеводнів на вже досягнутому на сьогодні рівні
необхідно вводити в експлуатацію нові родовища з гіршими умовами
залягання нафти й газу. А це закономірно тягне за собою й потребу
нафтогазової промисловості України в додаткових інвестиціях, і зростання
собівартості видобутої сировини. Причому, як показують наведені вище дані,
за умов морського видобутку вуглеводнів ця тенденція проявляється
особливо наочно.
Як бачимо, при реалізації намірів організувати видобуток вуглеводнів у
належній їй частині акваторії Чорного й Азовського морів, Україна
стикається з двома типами проблем: дефіцитом відповідного обладнання та
технологій для морського видобутку нафти й газу та дефіцитом коштів для
проведення таких робіт. Згадуване вище придбання НАК «Нафтогаз
України» двох нових СПБУ – лише один з напрямів розв’язання зазначених
проблем. Інший напрям – залучення Україною іноземних інвесторів з тим,
щоб отримати як обладнання й технології для видобутку нафти й газу з
морського дна, так і кошти, необхідні для проведення таких робіт.
Залучення сторонніх інвесторів до розробки морських родовищ часто
пов’язане ще і з тим, що банки, навіть великі, вельми обережно кредитують
цей напрям підприємницької діяльності. Так, на запитання кореспондента
«Дзеркала тижня» чи готовий Європейський банк реконструкції та розвитку
(ЄБРР) фінансувати пошук енергоресурсів в Україні, керуючий директор з
енергетики ЄБРР Р. Пуліті відповів: «Ні. Розвідки ми не фінансуємо.
Працюємо тільки з підтвердженими запасами» (Дзеркало тижня. – 2011. –
№ 36. – С. 11).
Така позиція банкірів пов’язана з тим, що саме геологічна розвідка
родовищ є інвестиційно найризикованішою фазою їх розроблення. Адже
далеко не завжди будь-які інвестиції в пошук корисних копалин
відшкодовуються відкриттям перспективних родовищ.
З іншого боку, навіть початок діяльності української сторони на обох
зазначених вище напрямах нового етапу розвитку нафтогазовидобутку в
акваторії Чорного і Азовського морів вже призвів до появи для неї деяких
нових проблем.
Зокрема, у газеті «Дзеркало тижня» протягом 2011–2012 рр. з’явився ряд
публікацій із звинуваченням на адресу вітчизняних посадовців у свідомому
придбанні двох бурових установок для видобутку нафти й газу з морського
дна за завищеною ціною. При цьому на підтвердження своїх звинувачень
журналісти наводили таку інформацію.
У березні 2011 р. «одна “британська фірма” виграла тендер
“Чорноморнафтогазу” на поставку бурильної установки за ціною
400 млн дол.» Водночас на підставі власного розслідування з посиланням на
конкретні сайти, інші документи, з наведенням фотографій, журналісти цього
видання повідомляють, що на початку квітня 2011 р. бурильна установка
типу West Jиno, аналогічна тій, яку придбав «Чорноморнафтогаз», була
продана компанією Seadrill «покупцеві з Британії, який побажав залишитись
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невідомим, за ціною 248,5 млн дол.» А оскільки «Чорноморнафтогаз» придбав
бурильну установку за 400 млн дол., то журналісти зробили висновок про
150 млн дол. маржі на одній покупці (Дзеркало тижня. – 2011. – № 19. – С.
1,4). При цьому «Чорноморнафтогаз» розіграв тендер між двома пов’язаними
компаніями – Highway Investment і Falcona Systems. Серед батьківзасновників обох структур значився таємничий рижанин Е, Ванагельс, який,
як стверджують журналісти, є власником кількох десятків офшорних фірм і,
по суті, підставною особою. У «Нафтогазі України» означену переплату
пояснили придбанням додаткового обладнання.
У другому тендері на продаж СПБУ «Нафтогазу» взяли участь три
компанії з відповідними пропозиціями ціни товару: Highway Investment
Procеssing LLP (Великобританія) – 400,344 млн дол., Diafall Ltd
(Великобританія) – 405 млн дол. і Rigas Kugu (АТ «Ризька судноверф»,
Латвія) – 399,8 млн дол.
Highway Investment була переможцем першого тендера, і саме вона
продала Україні першу СПБУ. У компанії Diafall Ltd. влітку 2011 р. змінився
директор – ним став О. Зеліков (Ізраїль), а її статутний фонд зріс зі
стандартного 1 фунта стерлінгів до 2 млн фунтів стерлінгів. Водночас стало
відомо про те, що Rigas Kugu ніколи бурових установок не створювала, що в
останні роки тут тільки ремонтували кораблі, та й то здебільшого невеликі, й
навіть про те, що стапелі верфі суто технологічно не підходять для будування
вишки.
Утім, у цьому тендері перемогла якраз «Ризька судноверф». На запит
журналіста телеканалу ТВі з цього приводу відповів голова Комітету
конкурсних торгів «Чорноморнафтогазу» В. Кулик: «Справді “Ризька
судноверф” побудує платформу для України? – “Ризька судноверф” може
виконувати технічний комплекс робіт і послуг, пов’язаний з будівництвом
цієї бурової. – Яка корпорація, який виробник побудував цю платформу? –
Це буде оприлюднено».
Журналісти «Дзеркала тижня» повідомили, що для пошуку інформації
про ймовірну ціну придбаної «Чорноморнафтогазом» бурової установки,
вони «використали лише головні вимоги тендера: рік випуску, глибина моря
та глибина буріння. Помічником виступив майданчик американського
аналітичного агентства Rigzone. І ось з’ясувалося, що попри існування
кількох сотень бурових установок схожого класу, в українському тендері
змогли б узяти участь лише чотири вишки, та й то дві – з натяжкою».
«Перша – від компанії Standard Drilling. Створюється на вже знайомій
нам верфі Keppel. Запланована дата народження – 2012 р. Ціну можна
називати приблизно: трохи менше 200 млн дол. На сайті компанії
повідомляється, що на верфі було замовлено чотири бурові установки за
ціною 772 млн дол.
Друга бурова установка, яка повністю підходить під наші вимоги, – West
Tucana (Seadrill, верф Jurong Shipyard, 2012). Для визначення її вартості
довелося звернутися за платною інформацією до того ж таки Rigzone. Ціна
виявилася приблизно такою ж – 200 млн дол. рівно».
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Що ж стосується додаткового обладнання, яке за інформацією НАК
«Нафтогаз України» було придбано одночасно з СПБУ, і на яке пішла решта
грошей, окрім оплати, власне, бурової установки, то його перелік був такий:
«цементний комплекс, центрифуга бурового розчину, каротажна станція,
резервуари для забезпечення очищення стічних вод, багатоцільовий вертоліт,
гідрокостюми, дизель, мастило, комплект запчастин (3 тис. товарних
позицій) для безперебійної роботи протягом 12 місяців (відповідь Ю. Бойка
народному депутату А. Грищенку. – Ред.)». І ще – допомога в оформленні
документації на проведення вишки в Чорне море».
Згідно з експертною оцінкою, вартість такого набору обладнання не
перевищує 50 млн дол. США. Утім, як стверджують кореспонденти
«Дзеркала
тижня»,
вони
мають
копію
«контракту
між
“Чорноморнафтогазом” та Highway Investment. До речі, рахунок у цієї дивної
англійської фірми розміщується в латвійському банку. Отож виявилося, що в
тому контракті все як має бути: 400 млн дол. за одну установку. Без
вертольотів та іншого необов’язкового. Та й, офіційно відповідаючи
Держфінінспекції, пригадується, “Нафтогаз”» не повідомляв про якесь
додаткове обладнання, придбане разом з СПБУ.
Крім того, журналісти висловили сумніви щодо ефективності інвестицій
в організацію «Нафтогазом» морського видобутку вуглеводнів в Україні.
Зокрема «чому не можна було побудувати в Україні найбільш витратну
частину бурової установки – залізний каркас, начинивши його західними
мізками? Вітчизняні співрозмовники-інженери присягаються, що їм це до
снаги.
Навіщо купували дві вишки з однаковими технічними параметрами?
Глибше 120 м бурити не треба? Нагадаємо, що бурові установки, які купує
“Нафтогаз”, газ і нафту не видобувають. Вони суто дослідницькі: зробив
дірку – і поплив далі.
Навіщо все ж таки купували установку, а не брали в оренду? Тим більше
що саме це є світовою практикою».
Та ряд інших, доволі слушних запитань (Дзеркало тижня. – 2011. –
№ 38. – С. 1, 4).
У відповідь міністр палива та енергетики України Ю. Бойко звинуватив
журналістів «Дзеркала тижня» у замовному характері їхньої публікації. «Це
чиєсь замовлення. Ми зараз попросили СБУ, щоб з’ясувати, хто замовник. Це
замовник – сто відсотків. Насправді там вартість установки може бути
250 млн, але там же не враховано вартості ні вертольотів рятувальних, ні
кораблів, а це додаткові гроші. Зі сторони виглядає ефектно. З одного боку,
400 млн, з іншого – 250. А всі запчастини й додаткове устаткування вони
забули приписати. Я роблю з цього висновок, що це замовник. Ніхто не
розбирався детально, а просто щоб розвинути скандал і зупинити процес», –
сказав він (Дзеркало тижня. – 2012. – № 10. – С. 4).
Інформаційна війна між Ю. Бойко та газетою «Дзеркало тижня» із сфери
ЗМІ поширилась на залу суду. Позов на міністра подали журналісти.
Причому міністр не став доводити обґрунтованість своїх заяв конкретними
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даними про вартість придбаного обладнання, а почав стверджувати, що всі
його висловлювання мають оцінний характер. Тобто вони не є наклепом.
Зауважимо, що на неефективному використанні державних коштів на
розробку вітчизняних морських родовищ наголошують і деякі інші ЗМІ. Так,
за повідомленням тижневика «Коментарі», у лютому – березні 2011 р.
«Чорноморнафтогаз» реалізував контракт закупівлі двох «якірних буксирів»
для обслуговування нафтових платформ (суден для розведення якорів
СПБУ). Перемогла в тендері на поставку британська компанія Verylux
company LLP з пропозицією продажу двох суден за 119,98 млн дол. «За
інформацією європейських торговельних каталогів, середня ціна якірних
буксирів закупленого Україною класу становить не більше 7 млн дол. за
одиницю, а не майже 60 млн дол., як зазначено в українському контексті.
Компанія Verylux company LLP 2010 р. виграла тендер “Чорноморнафтогазу”
на поставку двох швидкісних пасажирських суден для доставки на СПБУ
вахтових змін працівників ціною 17,5 млн дол. за судно. Середня ціна
європейських верфей-виробників на судна подібного класу значно менша.
Однак, поставка “Чорноморнафтогазу” суден для розведення якорів
нафтових платформ здійснювалась через тих же посередників, що й у
випадку з поставкою СПБУ West Juno (Ганни Гарнаги і громадян Латвії
“Чорноморнафтогаз” Станя Горіна та Ерика Ванагельса)». До того ж, другим
учасником тендеру на поставку «якірних буксирів» для СПБУ була компанія
New Zealand Falcona Systems Ltd., яка стала другим учасником тендера на
закупівлю першої СПБУ (Коментарі. – 2011. – № 34. – С. 12).
У ЗМІ також наводяться й інші факти неефективної організації
багатомільйонних робіт на вітчизняних морських родовищах вуглеводнів.
Наприклад, «перший заступник голови НАК “Нафтогаз” В. Чупрун у своїх
інтерв’ю обіцяє з допомогою бурової установки збільшити видобуток газу на
шельфі» на 1 млрд куб м. Тим часом West Juno працюватиме на
Суботинському родовищі.
Так от, виявилося, що працюватиме нова бурова на свердловині № 4
Субитинського родовища. Глибина свердловини – 2700 м. Нагадаємо, що
головним аргументом купівлі дорогого устаткування було те, West Juno West
Juno, на відміну від українських аналогів, може бурити до 9 тис. м. Тим
часом 2700 м – це завдання, з яким цілком справляється і старенька СПБУ
«Таврида», яка перебуває на балансі «Чорноморнафтогазу» (глибина робіт –
6500 м).
Мало того, за старими перспективними планами свердловина № 4 мала
бути пробурена ще наприкінці 2010 р., коли про нову установку ще навіть і
не йшлося. Тобто сінгапурське надбання забиратиме хліб у своїх менш
просунутих родичів. Наводяться й інші приклади, як мінімум,
безгосподарності (Дзеркало тижня. – 2012. – № 10. – С. 4).
З іншого боку, посадовці Міністерства палива і енергетики,
НАК «Нафтогаз України» та ДАК «Чорноморнафтогаз», замість того, щоб
доводити свою правоту в суді на підставі конкретних даних про зроблені
витрати на придбання обладнання, воліють вдаватися до марнослівних
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звинувачень на адресу журналістів. Навпаки, складається враження, що якраз
публікації статистичних даних посадовці міністерства і вітчизняних
нафтогазових компаній прагнуть уникнути за будь-яку ціну. Так само
відсутні якісь звинувачення журналістів і з боку правоохоронних органів.
Не можна не звернути уваги на ще деякі факти. Так, НАК «Нафтогаз
України» планує до 2016 р. подвоїти нинішні обсяги видобутку вуглеводнів
на вітчизняних морських родовищах. Водночас перший заступник голови
Державної служби геології та надр Л. Гончарук говорить, що протягом
кількох років видобуток газу на вітчизняних морських родовищах можна
буде збільшити у вісім разів. Якщо враховувати, що обсяг інвестицій у
морський нафтогазовидобуток в обох випадках однаковий, то виходить, що
різні відомства очікують на майже чотирикратну розбіжність в ефективності
інвестицій у розробку українських морських родовищ вуглеводнів.
Відповідним чином різнитиметься і собівартість виробленої продукції. У
цьому контексті поведінка посадовців НАК «Нафтогаз України» дуже
нагадує поведінку радянських господарників – отримати максимум коштів з
бюджету на свої потреби в обмін на мінімальні зобов’язання з їхнього боку.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Тексти прийнятих Верховною Радою України Кримінального
процесуального кодексу України та Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям
Кримінального процесуального кодексу України», відповідно до Регламенту
та доручення Верховної Ради України, опрацьовані Комітетом Верховної
Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності за участю відповідних підрозділів Апарату Верховної Ради
України, підписані Головою Верховної Ради України і 8 травня направлені на
підпис Президентові України (Сайт Верховної Ради України
(portal.rada.gov.ua). – 2012. – 8.05).
***
Законопроект, касающийся вопросов занятости населения, одобрен
Кабинетом Министров и будет передан на следующей неделе в
Верховную Раду. Об этом сообщил вице-премьер, министр социальной
политики С. Тигипко в интервью «Украинскому радио».
«Это очень интересный законопроект, и мы должны его принять как
можно быстрее», – сказал С. Тигипко.
Он напомнил, что законопроект содержит ряд норм, которые улучшат
ситуацию с трудоустройством уязвимых на рынке труда категорий граждан,
в частности, молодежи. «Молодежная безработица сегодня – 20 %. Мы
рассчитываем, что этот закон поможет решить, прежде всего, проблему
трудоустройства молодежи», – подчеркнул вице-премьер.
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Отметим, что в марте 2012 г. официальный уровень безработицы
понизился на 0,1 %, до 1,9 %. Так, на 1 апреля в Государственной службе
занятости Украины было зарегистрировано 531 тыс. безработных.
Госпомощь в октябре получили 393,8 тыс. человек, средний размер пособия
на одного безработного составил 989 грн (МинПром – информация бизнескласса (http://minprom.ua). – 2012. – 9.05).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України В. Янукович взяв участь в урочистостях з нагоди
67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, які відбулися на Майдані
Незалежності в Києві.
«Український народ заплатив високу ціну за звільнення Європи від
нацизму. Мільйони наших співвітчизників поклали голови в боях з ворогом,
стали жертвами військових дій, каральних операцій, загинули у
концентраційних і трудових таборах. Вічна їм пам’ять», –сказав у своїй промові
глава держави.
Присутні вшанували пам’ять загиблих у Великій Вітчизняній війні
хвилиною мовчання.
Президент висловив переконання, що саме перемога у війні дала
українському народу шанс на життя та відродження, принесла тривалий і
міцний мир на нашу землю. «Наші батьки повірили у краще майбутнє і дали
життя наступним поколінням. Ця віра є головним змістом Перемоги. Саме у
цій вірі ми виховуємо наших дітей та онуків», – підкреслив В. Янукович. Він
додав, що нові покоління будуть знати і пам’ятати основні уроки тих часів,
причини і наслідки війни. В урочистостях взяли участь 750 ветеранів з усіх
районів Києва (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2012. – 9.05).
***
У день відзначення 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні
Президент України В. Янукович вшанував пам’ять полеглих воїнів – у Києві
глава держави поклав квіти до могили Невідомого солдата, що в парку
Вічної Слави.
Разом із Президентом України в церемонії взяли участь Голова
Верховної Ради України В. Литвин, секретар РНБОУ А. Клюєв, голова
Київської міської держадміністрації О. Попов, перший Президент України
Л. Кравчук, урядовці, представники громадськості. Вшанувати пам’ять
полеглих прийшли ветерани Великої Вітчизняної війни з усіх районів Києва,
серед них – Герої Радянського Союзу Б. Кошечкін та І. Селіфонов, голова
Української спілки в’язнів – жертв нацизму М. Демидов.
Присутні вшанували пам’ять воїнів, полеглих у роки Великої
Вітчизняної війни, хвилиною мовчання. У пам’ять про загиблих пролунали
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залпи з особистої зброї воїнів Почесної варти. Церемонія завершилася
урочистим маршем Почесної варти (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2012. – 9.05).
***
З нагоди 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні
Президент України В. Янукович поклав квіти до пам’ятника тричі Герою
Радянського Союзу, маршалу авіації І. Кожедубу.
Глава держави вшанував пам’ять героїчного льотчика після церемонії
покладання квітів до могили Невідомого солдата у столичному парку Вічної
Слави (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2012. – 9.05).
***
Влада докладе всіх зусиль для збереження територіальної цілісності
та суверенітету України, утвердження демократичних цінностей,
стабільності та безпеки в державі. Про це заявив Президент України
В. Янукович у своєму виступі під час урочистостей з нагоди Дня Перемоги.
«Ми виконаємо обов’язок перед поколіннями переможців – зробимо все,
щоб не допустити нових воєн та конфліктів, зберегти територіальну
цілісність і суверенітет України, демократію, внутрішній громадянський мир
та безпеку», – наголосив глава держави.
У сучасному світі, зауважив В. Янукович, спостерігаються тривожні
тенденції: загострюються економічні проблеми, посилюється конкуренція за
ресурси та переділ сфер впливу, зростає релігійний та етнічний екстремізм.
«Популісти всіх ґатунків рвуться до влади за будь-яку ціну, ставлячи під
загрозу мир, спокій та стабільність мільйонів людей. Ці загрози не обходять
стороною і Україну», – констатував Президент.
Глава держави нагадав: Друга світова війна спалахнула внаслідок
розповсюдження ідеології фашизму. «Слабкість і роз’єднаність європейських
країн не дозволили зупинити нацистську пошесть, що в короткий строк
охопила всю Європу», – сказав він. Вічною пересторогою про страшні
наслідки цього процесу Президент назвав Освенцим, Бабин Яр, інші місця
масових знищень людей.
В. Янукович також зазначив, що тогочасний світовий конфлікт став
підсумком десятирічної глобальної економічної депресії (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2012. – 9.05).
***
Україна послідовно рухається шляхом глибокої модернізації та
розвитку національної економіки. На цьому наголосив Президент України
В. Янукович під час урочистостей з нагоди Дня Перемоги.
«Ми стали на нелегкий шлях модернізації України. Будуємо нову
державу, де не буде місця корупції та свавіллю чиновників», – сказав
17

Президент.
Глава держави наголосив, що йдеться, зокрема, про створення нової
економічної бази для подолання бідності та стимулювання інноваційного
розвитку. «Ми втілюємо в життя нові соціальні ініціативи, нові ініціативи з
розвитку реального сектору вітчизняної економіки», – зазначив В. Янукович
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2012. – 9.05).
***
Нові соціальні ініціативи мають на меті підвищення якості життя
та добробуту людей, відновлення справедливості. Про це заявив Президент
України В. Янукович під час урочистостей з нагоди Дня Перемоги.
«Долаючи виклики глобальної економічної кризи, ми продовжуємо
піднімати стандарти та якість життя. Нові соціальні ініціативи спрямовані на
відновлення справедливості», – сказав глава держави.
«Нашими пріоритетами є забезпечення умов для гідного життя
пенсіонерів, створення нових робочих місць для молоді, охорона прав матері
і дитини», – наголосив В. Янукович.
Президент звернув особливу увагу на те, що українська влада
залишається послідовною у відстоюванні демократичних цінностей.
«Україну цінують у світі як приклад мирного співіснування багатьох етносів
та різних релігійних конфесій», – сказав глава держави (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2012. –
9.05).
***
Україна була й залишається державою-миротворцем і надійним
партнером. Про це заявив Президент України В. Янукович у своєму виступі
під час урочистостей з нагоди Дня Перемоги.
«Європейські цінності залишаються для України незмінними. Ми
відкриваємо двері для всіх наших партнерів та друзів, наводимо мости з
новими центрами зростання. Формуємо нові ефективні та взаємовигідні
моделі співпраці з країнами ЄврАзЕС та СНД», – сказав глава держави.
Історична доля України пов’язана із Заходом і Сходом, з Європою та
Росією, наголосив Президент. «Від наших дій, без перебільшення, залежить
майбутнє розвитку нашого континенту», – підкреслив глава держави
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2012. – 9.05).
***
9 мая состоялись телефонные разговоры Президента Украины
В. Януковича с Президентом России В. Путиным и Премьер-министром
РФ Д. Медведевым. Об этом сообщают пресс-службы Президента и
правительства РФ.
Главы государств обменялись тёплыми поздравлениями в связи с общим
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для российского и украинского народов праздником Великой Победы,
поделились впечатлениями от состоявшихся в обеих странах массовых
торжественных мероприятий чествования ветеранов.
В ходе беседы были также затронуты вопросы подготовки планируемого
на этот месяц неформального саммита Содружества Независимых
Государств в Москве.
Д. Медведев и В. Янукович также обменялись поздравлениями по
случаю Дня Победы, отметив, что этот праздник является общим для народов
двух стран.
Кроме того, Президент Украины поздравил Д. Медведева с
утверждением на посту премьер-министра, пожелав успехов в этой работе. В
ходе разговора они также подтвердили взаимную готовность и впредь
активно развивать российско-украинское сотрудничество.
Ранее посол России в Украине М. Зурабов сообщил, что В. Путин после
вступления на пост президента РФ в первую очередь направит официальное
приглашение Президенту Украины В.Януковичу на саммит СНГ 15 мая в
Москве (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012.
– 10.05).
***
Україна та Катар розроблять проект угоди про стратегічне
співробітництво. Про це Прем’єр-міністр України М. Азаров заявив на
зустрічі з керівництвом провідних катарських компаній, розповідаючи про
результати зустрічі з Еміром Катару.
«Ми з його високістю домовилися про те, що ми розробимо проект
стратегічної співпраці між Україною та Катаром, і підготуємо цей документ
до підписання під час візиту нашого Президента до Катару, який відбудеться
у кінці поточного року», – сказав М. Азаров.
При цьому він підкреслив, що уряди обох країн активно займуться
підготовкою цього документа (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012.
– 9.05).
***
Україна вивчає можливість закупівлі скрапленого газу із Катару. Про
це заявив Прем’єр-міністр України М. Азаров під час відвідання катарської
компанії «Рас Газ» у рамках офіційного візиту до Держави Катар.
«Україна наполегливо працює над диверсифікацією поставок газу і
вивчає можливість закупівлі газу у Катару», – заявив М. Азаров.
Прем’єр-міністр підкреслив, що Катар виробляє третину світового
обсягу газу, і для України співпраця з такою країною – важлива. «Cпівпраця з
державою, яка виробляє третину світового виробництва скрапленого газу, є
для нас надзвичайно важливою», – наголосив М. Азаров.
При цьому він підкреслив, що зараз вартість катарського газу з
врахуванням доставки втричі дешевша від російського імпортованого газу.
М. Азаров також наголосив, що Україна при будівництві LNG-терміналу
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з прийому скрапленого газу в Одеській області використовуватиме
катарський досвід. «У Катару є цікаві технологічні напрацювання, і ми їх
використовуватимемо при будівництві нашого терміналу», – сказав глава
уряду (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 8.05).
***
Прем’єр-міністр України М. Азаров запропонував Катару розглянути
можливість участі у будівництві LNG-терміналу в Одеській області. Про
це глава українського уряду заявив під час зустрічі з Прем’єр-міністром,
міністром закордонних справ Катару шейхом Хамадом бін Джасемом Аль
Тані.
Крім того, українська сторона запропонувала Катару взяти участь у
розвідці та видобутку нафти і газу на своїй території.
У свою чергу, Прем’єр-міністр Катару зазначив, що питання
енергетичної співпраці між двома країнами є надзвичайно перспективним. За
його словами, Катар має великий досвід будівництва терміналів по
скрапленому газу, тому необхідно проводити переговори та розпочинати
реалізацію проектів (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 9.05).
***
Україна та Катар розглядають можливість будівництва у Катарі
зернового хаба, через який можна буде продавати українське зерно в
країни Перської затоки. Про це Прем’єр-міністр України М. Азаров заявив
під час зустрічі з Прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Катару
шейхом Хамадом бін Джасемом Аль Тані.
У свою чергу, Прем’єр-міністр Катару зазначив, що його країна
зацікавлена інвестувати у вирощування ячменю в Україні для своїх потреб.
Крім того, М. Азаров зазначив, що Україна має повний цикл для
будівництва та обслуговування залізниці. Він запропонував катарській
стороні, щоб українські компанії взяли участь у будівництві залізниць у
Катарі (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 9.05).
***
У кінці травня Україну відвідають катарські робочі групи зі співпраці в
енергетичній галузі та агропромисловому комплексі. Про це Прем’єр-міністр
України М. Азаров заявив на брифінгу у м. Доха (Катар), коментуючи
результати свого офіційного візиту. «У мене відбувся надзвичайно інтенсивний і
насичений візит. Цей візит матиме активне продовження. Приблизно у 20-х
числах травня ми домовилися, що Київ відвідають дві робочі групи: одна зі
співробітництва в галузі газу та нафти, друга зі співробітництва в галузі АПК», –
сказав М. Азаров.
Крім того, глава уряду поінформував, що під час його офіційного візиту
досягнуто домовленості організувати тристоронню зустріч за участю
України, Катару та Туреччини, під час якої обговорюватиметься питання
транспортування катарського газу до України.
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За словами М. Азарова, проведення такої зустрічі заплановано на кінець
травня поточного року, де обговорюватимуться різні варіанти, зокрема щодо
пропуску
танкерів
через
пролив
Босфор
(Урядовий
портал
(www.kmu.gov.ua). – 2012. – 9.05).
***
Емір Держави Катар Хамад бін Халіф Аль Тані відвідає Україну під
час фінальних матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Про це він
повідомив за результатами зустрічі з Прем’єр-міністром України
М. Азаровим.
Зокрема, Емір Катару під час Євро-2012 планує особисто оглянути
стадіони, щоб запросити українські компанії, які мають досвід будівництва
спортивних об’єктів до чемпіонату, взяти участь у тендерах на будівництво
таких стадіонів у Катарі в рамках підготовки до чемпіонату світу з футболу
2022 р.
Емір Держави Катар підкреслив, що Україні за короткий термін вдалося
підготуватися до такого масштабного проекту, як Євро-2012. «Значить, ваші
спеціалісти отримали гарний досвід і мають можливості для того, щоб брати
участь у реалізації проектів з підготовки Катару до чемпіонату світу з футболу»,
– зазначив він (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 9.05).
***
Емір Держави Катар Хамад бін Халіф Аль Тані запросив українські
компанії взяти участь у тендері з будівництва швидкісного трамваю у
Катарі. Про це він повідомив за результатами зустрічі з Прем’єр-міністром
України М. Азаровим.
Емір Катару підкреслив, що реалізація такого проекту дозволить
з’єднати віддалені райони столиці Катару.
У свою чергу, М. Азаров підкреслив, що в Україні є проекти, організації
та компанії, які мають значний досвід у розбудові транспортної
інфраструктури (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 9.05).
***
Емір Держави Катар Хамад бін Халіф Аль Тані запропонував Україні,
окрім двосторонньої співпраці, співпрацю у третіх країнах, зокрема в
Африці. Про це він повідомив за результатами зустрічі з Прем’єр-міністром
України М. Азаровим.
Емір зазначив, що Катар реалізує ряд проектів у Африці, а Україна має
відповідні технології та спеціалістів, які можуть брати участь у цих проектах.
Він запропонував українським компаніям долучитися до проекту
будівництва залізниці у Судані (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012.
– 9.05).
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***
День Перемоги має залишатися святом, яке об’єднує українців. Про
це заявив віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної політики
С. Тігіпко у Києві під час урочистостей з нагоди 9 Травня.
«Незалежно від політичних уподобань і партійної приналежності, ми
повинні працювати на те, щоб це свято єднало усіх нас, українців», –
наголосив С. Тігіпко, відповідаючи на запитання журналіста про те, що велика
кількість політичних партій проводить свої окремі мітинги.
Він нагадав, що в часи Великої Вітчизняної війни Україна втратила близько
10 мільйонів людей. «Біда не минула жодної родини. Мій батько повернувся з
війни інвалідом другої групи, а троє родичів загинули, – розповів С. Тігіпко. –
Багато українців загинуло, і пам’ять про них має бути для нас святою».
«Неможливо порівнювати наші нинішні проблеми з проблемами, які
поставали перед поколінням, котре пережило війну. Ці люди зробили
набагато більше за нас. Найкраще, що ми сьогодні можемо зробити, це
об’єднатися і побудувати сильну і заможну Україну. Цей день має стати днем
єднання», – наголосив С. Тігіпко (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2012. – 9.05).

ПОЛІТИКА
Киев и Брюссель должны искать компромисс и вести диалог для
того, чтобы найти выход из сложившейся в двухсторонних отношениях
ситуации. Такая позиция была озвучена министром экономического
развития и торговли Украины П. Порошенко и поддержана еврокомиссаром
по вопросам расширения и европейской политики соседства Ш. Фюле, а
также представителями офиса К. Эштон, сообщил по итогам встречи в
Брюсселе П. Порошенко.
«Я доносил позицию, и она была единогласно принята, что в этот
момент нужен диалог и больше контактов, чтобы найти компромисс,
который позволит найти общие подходы в позициях ЕС и Украины. Это было
достаточно четко обозначено», – сказал П. Порошенко.
По его словам, в ходе встречи с европейскими политиками он высказал
необходимость поиска компромисса из сложившееся ситуации в
двусторонних отношениях, которая, по оценкам европейцев, находится в
низшей точке за последние годы. «Это – так, и это требует решительных
действий. Речь не идет о пиар-шагах, бойкотировании Евро-2012, или
саммитов… Европа открыта к диалогу, с ней нужно говорить. Говорить и
слушать. Я думаю, что не хватает ни первого, ни второго», – подчеркнул он.
П. Порошенко утверждает, что эта позиция нашла понимание и
поддержку у европейских партнеров. «Я буду информировать руководство
Украины о результатах этого визита и о возможностях поиска выходов,
которые позволят сохранить и лицо ЕС, и лицо Украины», – отметил
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министр.
Кроме того, П. Порошенко высказал разочарование переносом саммита
Центрально-европейской инициативы: «Я очень разочарован тем, что саммит
не состоялся, и я бы не радовался этому ни на месте оппозиции, ни на месте
власти. Форма выхода из ситуации – диалог».
В этой связи он констатировал, что возможности проведения диалога
такого уровня являются не такими уж и частыми, а Украине необходим такой
диалог (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012.
– 9.05).
***
В Украине в 2004 г. была демократия, и страна должна вернуться к
демократической модели государства. Об этом заявил председатель
Европейского совета Герман ван Ромпей в эфире телеканала «Euronews».
«Когда в свое время украинский Премьер-министр объявил о намерении
посетить Брюссель, мы сказали ему: не стоит, оставайтесь дома. Мы подали
Киеву конкретный политический сигнал – изменить ситуацию», – сказал
Г. ван Ромпей.
В ответ на вопрос из Украины о том, почему бы руководителям ЕС не
приехать в Киев и не задать украинскому руководству неудобные вопросы
вместо того, чтобы бойкотировать чемпионат Европы по футболу и тем
самым толкать Украину в руки России, несмотря на то, что украинцы хотели
бы присоединиться к ЕС, глава Евросовета отметил, что был в Киеве с
председателем Еврокомиссии Ж. М. Баррозу в декабре 2011 г.
«Мы довольно долго беседовали об этом с Президентом В. Януковичем.
Мы парафировали соглашение об ассоциации с Украиной, открыв таким
образом перед ней европейские перспективы, но мы не ратифицировали это
соглашение», – напомнл Г. ван Ромпей.
«Мы четко сказали, что это возможно лишь при условии, если Украина
будет придерживаться наших ценностей, потому что соглашение об
ассоциации касается не только торговли, но и политических
договоренностей, и мы считаем недопустимым то, как Украина обращается с
бывшим премьер-министром Ю. Тимошенко. И мы об этом предельно четко
заявили Президенту В. Януковичу», – подчеркнул Г. ван Ромпей.
«Я лично не приеду на Евро-2012, потому что сборная Европы не
существует, а бельгийская команда в нем не участвует. Но, в любом случае,
мы дали понять нашу позицию украинскому руководству», – сказал
председатель Европейского совета (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2012. – 9.05).
***
Президент Польши Б. Коморовский хочет в ближайшее время
встретиться с Президентом В. Януковичем, чтобы обсудить с ним дело
экс-премьера Ю. Тимошенко, пребывающей в заключении. Об этом
говорится в сообщении пресс-службы Президента Польши.
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«Господин Президент (Польши) готов к дополнительным мероприятиям,
встречам и консультациям в целях достижения прогресса в решении вопроса по
бывшему премьер-министру Ю. Тимошенко... если это возможно в ближайшем
будущем, к встрече... с Президентом Украины», – отмечается в сообщении.
При этом в сообщении подчеркивается, что Б. Коморовский с
В. Януковичем находятся в постоянном контакте.
Как сообщалось, Украина отложила проведение 18 саммита глав
государств Центральной и Восточной Европы, который был назначен на
11–12 мая в Ялте. Такое решение было принято в связи с тем, что главы ряда
европейских государств отказались принимать участие в ялтинском саммите
из-за ситуации вокруг экс-премьера Украины Ю. Тимошенко.
При этом Б. Коморовский намерен был приехать в Ялту на саммит
лидеров стран Центральной Европы (МинПром – информация бизнескласса (http://minprom.ua). – 2012. – 10.05).
***
В
деле
экс-премьера
Ю.
Тимошенко
были
нарушения
демократических принципов. Об этом заявил первый заместитель
генерального прокурора Украины Р. Кузьмин в Европейском парламенте в
рамках конференции, посвященной ситуации с Ю. Тимошенко.
Р. Кузьмин сказал: «Были допущены некоторые нарушения, но не
украинского законодательства, а нарушения демократических принципов.
Причиной этому является УПК, принятый еще в 1961 г.». Он признал, что
некоторые его положения не соответствуют европейским стандартам, но
другого кодекса у Украины нет. Замгенпрокурора представил статистику,
согласно которой по этому УПК за время президентства В. Ющенко было
осуждено 907 тыс. человек, и ничего не было сделано для того, чтобы
изменить ситуацию. «Мы идем навстречу Европе, но не мы его (УПК)
придумали, и мы пытаемся избавиться от этого наследства», – подчеркнул
он.
При этом Р. Кузьмин отметил, что его присутствие в Европейском
парламенте является подтверждением открытости украинской власти. «Мы
готовы к открытому и честному диалогу, и я еще раз подтверждаю
стремление украинского народа к европейской интеграции», – добавил он.
В свою очередь, представитель Хельсинского комитета по правам человека
(Дания) М. Лингбо высказал мнение, что если нарушены права человека, то
нарушено украинское законодательство. Он еще раз подтвердил свою позицию, в
соответствии с которой считает политически мотивированными преследования в
отношении бывших членов правительства. В связи с этим он привел в пример
высказывание одного из европейских политиков, который отметил, что, пытаясь
найти выход из финансового кризиса, можно принять неправильное решение.
«Неужели за это я должен быть отправлен в тюрьму?» – процитировал политика
М. Лингбо.
Представитель украинской генеральной прокуратуры заявил, что
согласен с утверждениями М. Лингбо, но только при одном существенном
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замечании, которое состоит в проблематике уголовного преследования
Ю.Тимошенко, которое имеет две составляющие – политическую и
правовую. «Это (оценка европейцами дела Ю. Тимошенко) – политические
оценки юридических фактов, а политические оценки зачастую делаются в
угоду политическим целям», – считает Р. Кузьмин (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 10.05).
***
Первого заместителя председателя партии «Батьківщина»,
руководителя
избирательного
штаба
объединенной
оппозиции
А. Турчинова вызывают на допрос в Главное следственное управление
МВД Украины. Об этом сообщает пресс-служба «Батьківщини».
«Партия выражает обеспокоенность тем, что через две недели после
официального назначения А. Турчинова руководителем избирательного
штаба объединенной оппозиции вдруг в его адрес начинают поступать
непонятные вызовы на допросы», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проверяют
информацию о незаконном выделении квартир журналистам А. Турчиновым
в бытность его председателем СБУ. При этом сам первый заместитель
председателя партии «Батьківщина» отрицает данное обвинение (МинПром
– информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 10.05).
***
Вопрос выборов мэра Киева находится в подвешенном состоянии,
поскольку выборы в столице еще не объявлены и неизвестно, состоятся
ли вообще. Об этом заявил лидер партии УДАР В. Кличко в эфире
телеканала ТВi.
В. Кличко отметил, что по закону выборы мэра Киева должны
состояться в последнюю неделю мая этого года, однако уже можно говорить
о том, что они не состоятся вовремя, поскольку парламент должен принять
соответствующее постановление не менее чем за 60 дней до выборов. «На
сегодня действующую власть все устраивает. Виртуальный мэр – есть.
Киевсовет голосует так, как нужно власти. Глава администрации есть, и он
руководит так, как нужно Банковой. Самоуправление в столице уничтожили.
Власть это устраивает, поэтому можно только догадываться – когда же
состоятся выборы мэра столицы: в июле, в октябре, в мае 2013 г. и состоятся
ли вообще», – сказал лидер УДАРа.
Одновременно он подтвердил, что его политическая сила готовится к
выборам в Киеве: «Все депутаты Киевсовета от партии УДАР взяли на себя
ответственность за каждый район, работают с избирателями». С другой
стороны, по словам В. Кличко, донести до киевлян информацию об этой
деятельности очень сложно, поскольку все муниципальные СМИ освещают
деятельность только А. Попова (главы горгосадминистрации). Однако,
отметил он, именно благодаря тому, что в столице есть рейтинговые
кандидаты, есть действенная оппозиция, власть будет работать активнее –
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делать что-то, чтобы доказать свою нужность людям.
Также В. Кличко убежден, что после проведения Евро-2012 некоторые
программы по реконструкции дорог и другие проекты будут свернуты, ведь
финансирование на них предусмотрели только в рамках подготовки к
чемпионату. «Не будем забывать: многое из того, что делается сегодня в
Киеве – это расходы бюджета, предназначенного для Евро-2012», – уточнил
политик.
Отвечая на вопрос, намерен ли УДАР выдвигать своего кандидата на
выборах мэра Киева, В. Кличко сказал: «Я всегда отстаивал интересы
киевлян и буду это делать в дальнейшем. Однако мы сможем заявить об
участии представителя партии УДАР в выборах мэра только тогда, когда о
них объявят, и это логично. Тогда я смогу прийти в эту студию, обратиться к
зрителям и дать четкий ответ на этот вопрос. На сегодня мы не знаем, когда
будут эти выборы и будут ли они вообще», – подытожил он.
Напомним, что в скором времени истекает срок полномочий нынешнего
мэра Киева Л. Черновецкого. В Партии регионов хотят провести выборы
мэра летом, совместив их с выборами в Киевсовет. В свою очередь,
В. Кличко считает, что власть нарушает закон, не назначая выборы мэра
столицы на май 2012 г. (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2012. – 9.05).
***
9 травня 2012 р., під час проведення урочистих заходів у місті Львові,
вдалося уникнути масштабних провокацій та повторення торішнього
сценарію. Про це заявив голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міськраді
Р. Кошулинський, повідомляє прес-служба міської організації партії.
Як зазначив депутат, попри потурання центральної влади, прокуратури
та суду у Львові вдалося уникнути провокацій. «Завдяки послідовним діям
депутатів-“свободівців” у Львівській обласній та міській радах, які, як
представники громади, вжили всіх необхідних заходів щодо унеможливлення
провокацій у місті, нам вдалося уникнути серйозних конфліктів та зберегти
спокій», – заявив Р. Кошулинський.
Нагадаємо, 8 травня 2012 р. з ініціативи фракцій ВО «Свобода» депутати
Львівської обласної та міської рад провели спільну позачергову сесію. На
сесії ухвалено низку рішень, які дозволили забезпечити дотримання
законності та правопорядку під час цьогорічних урочистих заходів (Західна
iнформаційна корпорація (http://zik.com.ua). – 2012. – 9.05).

ЕКОНОМІКА
Зниження інфляції в квітні до 0 % зумовлене насамперед зваженою
макроекономічною політикою, яка проводиться урядом і Національним
банком України. Про це йдеться в коментарі директора Генерального
економічного департаменту НБУ І. Шумила.
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«За останні 12 місяців інфляція попиту, або небазова інфляція, впала на
4,7 %, а інфляція пропозиції, або базова інфляція, зросла на 4,6 %» –
повідомив І. Шумило.
Основними причинами сповільнення інфляції в Україні він називає
грамотну політику уряду і Нацбанку, а також зменшення зовнішнього
інфляційного тиску і високий урожай 2011 р. При цьому І. Шумило зазначає,
що в структурі інфляції існує деякий дисбаланс, зокрема, це стосується цін на
м’ясо, пальне і низку послуг, які значно вищі загального рівня інфляції.
Також він повідомив, що Нацбанк буде продовжувати проводити м’яку
монетарну політику для забезпечення підприємств реального сектору
економіки кредитним ресурсом. «Я упевнений, що таке пом’якшення
монетарної політики не призведе ні до дисбалансу на валютному ринку, ні до
порушення цінової стабільності», сказав І. Шумило.
Як повідомлялося, в Україні у квітні 2012 р. порівняно з березнем ціни
не змінилися, інфляція склала 0 %, проти квітня 2011 р. інфляція становила
0,6 %. Інфляція в січні – квітні 2012 р. проти відповідного періоду 2011 р.
становила 2,3 %, з початку 2012 р. – 0,7 %.
Державний бюджет на 2012 р. розрахований виходячи з урядового
прогнозу інфляції в 7,9 %. У квітні Міжнародний валютний фонд поліпшив
прогноз інфляції в Україні на 2012 р. з 8,5 % до 7,9 %. МВФ прогнозує
інфляцію в 2013 р. на рівні 5,9 % (Економічна правда (www.epravda.com.ua).
– 2012. – 9.05).
***
Перший заступник Голови Держмитслужби О. Дороховський та
керівники профільних департаментів Держмитслужби зустрілися з
радником із торгівельно-економічних питань при посольстві Китайської
народної республіки в Україні паном Ло Вейдуном та 2-м секретарем
Канцелярії з торгівельно-економічних питань при посольстві КНР Гуном
Шуансі.
Під час зустрічі сторони наголосили на важливості партнерських
відносин між нашими державами.
Зокрема, у 2011 р. товарообіг між країнами зріс на 40 % та становив
8,5 млрд дол. США. А вже за перші чотири місяці 2012 р. відбулося
збільшення товарообігу майже на 20 %. Наразі Китай займає другу позицію
серед 200 країн – торгівельних партнерів України.
І таке пожвавлення зовнішньоекономічної діяльності між Україною та
Китаєм – не межа, переконані у Держмитслужбі. Але ще більше зростання
товарообігу можливе за посилення взаємодії між митними відомствами двох
країн, зауважив перший заступник голови Держмитслужби.
Зокрема, обмін попередньою інформацією стосовно транспортних
засобів та вантажів і взаємне інформування щодо митної вартості товарів
дозволить максимально пришвидшити та спростити митні процедури, і,
відповідно, сприятиме прозорості та ритмічності поставок товарів,
наголошують у митній службі.
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Це дасть обом країнам можливість побачити цілісну картину здійснення
імпортно-експортних операцій, вивести із тіні несумлінних суб’єктів та
максимально сприяти діяльності легального бізнесу. Від чого, відповідно,
виграють бюджети та підприємці України та Китаю.
У Митній службі також запропонували провести розширену зустріч із
представниками китайського бізнесу в Україні за участі Міжнародної
торгівельної палати та Асоціації митних брокерів. Сторони обговорили
необхідність створення об’єднання китайських бізнесменів в Україні, яке
надавало б своїм членам організаційну та консультаційну допомогу і
централізовано
представляло
їхні
інтереси
(Урядовий
портал
(www.kmu.gov.ua). – 2012. – 10.05).
***
Два украинских завода, как ожидается, в четверг представят в
Роспотребнадзор на экспертизу образцы сыра, который планируется
поставлять на рынок РФ. Об этом заявил руководитель Роспотребнадзора,
главный государственный санитарный врач РФ Г. Онищенко.
«Сегодня образцы планируют представить два завода», – сказал он. «Мы
тянуть не будем», – ответил Г. Онищенко на вопрос о том, сколько времени
займет экспертиза.
Однако глава Роспотребнадзора затруднился ответить на вопрос о том,
когда могут возобновиться поставки украинского сыра в Россию.
Ранее министр экономического развития Украины П. Порошенко
сообщил, что РФ и Украина договорились о поставках украинских сыров на
российский рынок. В частности, поставки сыра начнут три предприятия,
которые прошли инспекцию Роспотребнадзора (завод «Гадячсыр»,
предприятия ЧП КФ «Прометей» филиала «Менский сыр» и
АО «Пирятинский сырзавод») (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2012. – 10.05).
***
Представники уряду та комерційних установ Албанії придбають у
Львівського автобусного заводу партію машин швидкої допомоги та
міських автобусів CityLaz.
Рішення про укладення договору на постачання продукції було прийняте
представниками республіки після відвідин виробництва у Львові.
За словами делегатів, найближчим часом в Албанії почнеться реалізація
програми з оновлення парку карет швидкої допомоги. Вони оглянули зразки
медичних машин на заводі у Львові і прийняли рішення придбати першу
партію машин у кількості 20 штук для потреб медичної галузі республіки.
Разом із машинами швидкої допомоги в Албанію поїдуть ще
50 автобусів ЛАЗ міського типу із низькою посадкою підлоги. Вартість
співпраці досягає декількох мільйонів євро.
За словами директора торгово-фінансової компанії ЛАЗ О. Строганова,
нині ведуться переговори про підписання угоди на постачання продукції та
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вирішується, за якою системою буде проходити її оплата. Один із варіантів,
який розглядають дві сторони –це реалізація машин шляхом надання
товарного кредиту.
Згідно із цією системою, підприємство ЛАЗ отримає передоплату за
свою продукцію, а решта суми буде розтягнута на тривалий період. Крім
Албанії, свою зацікавленість ЛАЗами уже висловив уряд Угорщини, який
також готується до повного оновлення парку машин медичної допомоги
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2012. – 10.05).
***
Мінагропрод розробив законопроект, який вносить зміни до закону
«Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру».
У пояснювальній записці до проекту ідеться: «Неконтрольоване
функціонування ринку цукру, відсутність повного обліку операцій з його
реалізації, неконтрольоване (понад установлену квоту) надходження цукру
на внутрішній ринок призвели в 2011 маркетинговому році до перенасичення
внутрішнього ринку і демпінгових процесів, зниження оптово-відпускних цін
на цукор до рівня, який не покриває витрат на його виробництво. Зазначені
фактори стали фактором збитковості переважної кількості підприємств
цукробурякового комплексу».
У зв’язку з цим пропонується для гарантованого і стабільного
забезпечення внутрішнього ринку буряковим цукром власного виробництва
та з метою захисту національних товаровиробників зберегти квоту «А» на
виробництво і постачання цукру на внутрішній ринок, а також скасувати
мінімальні ціни на цукровий буряк і цукор квоти «А».
При цьому реалізація на внутрішньому ринку цукру, виробленого понад
квоту, забороняється (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2012. –
10.05).
***
Аграрний фонд здійснив перші закупівлі сухого молока і вершкового
масла в державний інтервенційний фонд в рамках підписаного з
молокопереробними підприємствами меморандуму. Про це повідомляє
прес-служба відомства.
Згідно із повідомленням, перші торги на Аграрній біржі відбулися 4 та
7 травня, зокрема, фонд уклав біржові угоди на закупівлю близько 1 тис. т
сухого молока загальною вартістю близько 25 млн грн і 777 т вершкового
масла на 23,3 млн грн.
Аграрний фонд відзначає, що участь у біржових торгах взяли сім
молокопереробних підприємств, назви яких не уточнюються. Згідно із
повідомленням, закупівлі сухого молока і масла вершкового здійснюються на
Аграрній біржі за мінімальними інтервенційними цінами, встановленими
Міністерством аграрної політики і продовольства на поточний
маркетинговий період.
Як повідомлялося, Аграрний фонд і вісім найбільших молокопереробних
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підприємств 23 квітня підписали меморандум щодо стабілізації
закупівельних цін на молоко населення. За умовами меморандуму Аграрний
фонд протягом квітня-липня буде проводити закупівлю надлишків сухого
молока в розмірі 11,8 тис. т і 5,5 тис. т вершкового масла у виробників за
умови недопущення ними зниження закупівельних цін на молоко населення.
За даними Аграрного фонду, меморандум підписали «Молочний
Альянс», «Мілкіленд», «Іст Вест Груп», «Агрополіс», «Галичина»,
«Донецький міський молочний завод № 2», «Монастирський молочний
завод» і «Дубномолоко» (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2012.
– 9.05).
***
Цены на свинину могут снизиться. Об этом сказала эксперт рынка
мяса и мясопродуктов Е. Святкивская, комментируя незначительное
подорожание мяса в начале мая.
«Начиная с 7 мая, цены на живых свиней начали снижаться (на 1–2 грн
за килограмм живого веса до 20,5 грн за килограмм за беконных и мясных
свиней), что повлияет на рынок уже 14–15 мая, хотя существенного
удешевления не происходит, но тенденция к снижению цен на свинину также
способствовала некоторому снижению цены на птицу – на 0.2 грн за кг
(тушка опт) до 19,2 грн за кг», – сказала Е. Святкивская.
При этом эксперт добавила, что можно ожидать роста цен на говядину.
«Дальнейший рост цен ожидается в основном на говядину, ведь население
не реализует скот на убой, ожидая обещанные выплаты за сохранение
молодняка, при том что сохраняется спрос на экспортном рынке. Ограниченное
предложение и относительно стабильный спрос при отсутствии импорта будут
способствовать росту цен на говядину. На сегодня оптовые цены на блочное
мясо высшего сорта (говядина) достигают 54–57 грн за кг, речь идет о опте», –
проинформировала эксперт.
Кроме того, Е. Святкивская отметила, что себестоимость выращивания
баранины соответствует примерно уровню себестоимости крупного рогатого
скота, но предложение данного вида мяса значительно меньше, чем говядины
или тем более свинины, отсюда достаточно высокие цены (на 15–25 % выше
говядины высшего сорта ).
Напомним, в начале мая цены на мясо выросли в среднем на 3–5 %.
Одновременно в Украине наблюдается тенденция к уменьшению
производства мяса, в частности, за три месяца 2012 г. производство
сократилось на 2 % и составило 731,4 тыс. т.
В Министерстве аграрной политики и продовольствия прогнозируют,
что в 2012 г. среднее потребление мяса на одного украинца составит 52,5 кг,
что на 1,2 кг больше, чем в прошлом году (Украинский Бизнес Ресурс
(http://ubr.ua). – 2012. – 10.05).
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