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У ЦЕНТРІ УВАГИ
ЦВК офіційно затвердила результати виборів
за партійними списками
Центральна виборча комісія офіційно затвердила результати
позачергових виборів до Верховної Ради в загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі. Відповідні протоколи були підписані
під час засідання, передає кореспондент РБК-Україна.
За результатами виборів до парламенту 8 скликання за партійними
списками проходять 6 політичних партій:
«Народний фонт» – 22,14%;
«Блок Петра Порошенко» – 21,82%;
Об'єднання «Самопоміч» – 10,97%;
«Опозиційний блок» – 9,43%;
Радикальна партія О. Ляшка – 7,44%;
«Батьківщина» – 5,68%.
Нагадаємо, за попередніми даними, у Верховній Раді будуть
представлені 11 партій, кандидати від яких пройшли в загальнодержавному
багатомандатному та одномандатних виборчих округах, а також
96 самовисуванців (РБК-Україна (http://vibori2014.rbc.ua/rus/tsik-ofitsialnoutverdila-rezultaty-vyborov-po-partiynym-10112014225800). – 2014. – 10.11).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Промислове виробництво в Україні: обнадійливі симптоми
Стан української економіки залишається складним, особливо це
стосується промисловості. У порівнянні з минулорічним серпнем індекс
промислового виробництва в Україні в серпні 2014-го скоротився на 21,4 %.
А за вісім місяців цього року падіння промислового виробництва відносно
січня-серпня минулого року склало 7,8 %, відзвітувала Державна служба
статистики. Проте уже у вересні 2014 р. промислове виробництво
скоротилося на 16,6 % порівняно з вереснем 2013 р. При цьому в вересні
2014 р. промислове виробництво збільшилося на 4,9 % порівняно з серпнем
2014 р.
За інформацією Державної служби статистики, у січні-вересні 2014 р. у
порівнянні з січнем-вереснем 2013 р. промислове виробництво скоротилося
на 8,6 %. У 2013 р. промислове виробництво скоротилося на 4,7 % порівняно
з 2012 р. У 2012 р. порівняно з 2011 р. промислове виробництво скоротилося
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на 1,8 %. Як інформують ЗМІ, востаннє зростання промвиробництва в
Україні відзначалося в 2011 р., після чого почалося поступове зниження. Але
найістотніший обвал почався в останні місяці. Головною причиною стали
воєнні дії на Донбасі, через які виробництво в Донецькій області на серпень
2014 р. порівняно із серпнем 2013 р. (за попередніми даними) скоротилося
майже на 60 %, а в Луганській – на 85 %, що також ударило по низці галузей
у решті регіонів. Найсильніше постраждали автомобільна промисловість
(-34,6%), хімічна промисловість (-15,7), видобуток кам'яного вугілля
(-15,1%), металургійне виробництво (-11,9%), а також переробка нафти і
вугілля (-10,4%). «Ми повинні розуміти, що економіка Донецької та
Луганської областей не ізольована, і дуже багато виробничих ланцюжків у
різних секторах починаються, проходять або закінчуються в Донбасі. Тому
ця ситуація суттєво впливає і на інші регіони», – зазначив керівник
аналітичного відділу Concorde Capital О. Паращій.
За його словами, багато в чому це відбулося через порушення
логістичних ланцюжків: знищення транспортної інфраструктури на Донбасі
сильно вплинуло на постачання сировини в інші регіони і на рівень їх
виробництва. «В першу чергу, на Дніпропетровську область – наприклад,
уся руда, яка добувається на Донбасі, переробляється в Дніпропетровській
області. Те ж саме і в машинобудуванні – більшу частину тієї сталі, яка
виробляється в Запорізькій області, потім переробляють у готову продукцію,
наприклад, в Донецькій або Луганській, Харківській областях і навпаки», –
наголосив О. Паращій.
Разом з тим, як відзначають експерти, у деяких областях промислове
виробництво за цей же період показало приріст. Зокрема, у Тернопільській
області зростання в серпні цього року до серпня 2013-го склало майже 50 %,
а сукупний показник за січень-серпень 2014 р. до аналогічного періоду
минулого року зріс на 12,3 %. Також у порівнянні з минулорічним серпнем
покращилися показники промвиробництва у Вінницькій, Житомирській,
Закарпатській, Київській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
У галузевому розрізі спостерігалося зростання у фармацевтичному
виробництві (+ 3,1%), виробництві електроустаткування (+ 3%) і виробництві
продуктів харчування (+0,4%). Основою для покращення показників харчової
промисловості цього року стала висока минулорічна врожайність соняшнику.
«Цей фактор успішно компенсував негативні чинники, що істотно вплинули
на динаміку в харчовій промисловості в поточному році, головним із яких є
зниження добробуту населення», – вважає аналітик Міжнародного центру
перспективних досліджень А. Чередниченко.
За словами аналітика, відчутне зростання в олійно-жировому секторі
забезпечило великий позитивний внесок у динаміку харчової промисловості
(сукупний внесок інших секторів був негативним), а також відчутний вклад у
динаміку промисловості в цілому.
Проте в умовах протистояння України з Росією важко спрогнозувати
подальший перебіг подій. Якщо ще в червні експерти прогнозували
покращення ситуації, то у вересні оптимізму стало менше. Щоправда в кінці
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жовтня знову з’явились надії на покращення ситуації в промисловості.
Як відомо, експерти відзначали, що падіння промислового виробництва
в Україні у травні склало лише 2,1 % (у порівнянні із аналогічним місяцем
2013 р.). Для порівняння, місяцем раніше падіння складало 6 %, а у березні –
6,8 %. За результатами п’яти місяців нинішнього року темпи падіння у
промисловості склали 4,6 %. «Статистка травня – неочікувано позитивна.
Важливо, що покращення результатів демонструють цілий ряд галузей. Це
може свідчити про довгостроковий ефект», – заявляв керівник аналітичного
відділу компанії SP Advisors В. Ваврищук.
Варто відзначити, що травень – перший повний місяць, в якому
українські товаровиробники змогли використовувати одностороннє
зменшення мит з боку ЄС. При цьому вітчизняні підприємства почали
нарощувати свої поставки до ЄС ще напередодні цієї лібералізації. Зокрема,
по результатам січня-квітня нинішнього року доля країн ЄС в структурі
українського експорту зайняла вже 35,2 %, тоді як за аналогічний період
минулого року – лише 28,5 %.
Втім, травневе покращення ситуації у вітчизняній промисловості
експерти схильні пояснювати не стільки відкриттям ринків, скільки ефектом
девальвації гривні. «Дійсно, українські підприємства тепер зможуть
експортувати свої товари до ЄС за мінімальною митною ставкою. Однак
поки цей фактор вплинув лише на їхні фінансові показники – вони
заощадили на спліті цих мит. Для збільшення фактичних поставок до країн
ЄС необхідно укласти нові угоди, а для цього потрібен час», – наголосила
головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital О. Білан.
За словами аналітика Української аграрної асоціації М. Заблоцького,
відкриття європейського ринку дасть статистичний ефект ближче до кінця
року. «За результатами травня можна говорити, що найбільш активними у
просуванні своєї продукції на ринки ЄС були представники кондитерської
галузі. Також цей ринок цікавить вітчизняну молочну галузь, вона найбільш
активна у своїх діях, що вже скоро має дати результат. Втім, загальні обсяги
експорту у цих галузях не настільки великі, щоб мати статистичний ефект»,
– зазначив експерт.
В умовах економічної кризи українська влада наполягає на скороченні
споживання традиційних енергоресурсів: електроенергії, газу тощо. Адже, як
інформують ЗМІ, Україна в січні-вересні 2014 р. знизила виробництво
електроенергії на 4,7 % – до 135 млрд 156 300 000 кВт-год. Атомні
електростанції (АЕС) за звітний період збільшили вироблення електроенергії
на 4,3 % – до 63 млрд 818 800 000 кВт-год. Виробництво електроенергії,
зокрема, на Запорізькій АЕС склало 28 млрд 589 300 000 кВт-год (-1 % до
аналогічного періоду минулого року), Южно-Українській – 14 млрд 558 200
000 кВт-год (+ 43,3 %) , Рівненській – 12 млрд 185 500 000 кВт-год (2,4 %),
Хмельницькій – 8 млрд 485 800 000 кВт-год (-17,3 %). Теплові електростанції
(ТЕС) і теплоелектроцентралі (ТЕЦ) в січні-вересні знизили вироблення на
8,6 % – до 56 млрд 990 600 000 кВт-год. Гідроелектростанції (ГЕС і ГАЕС)
за січень-вересень 2014 р. знизили виробництво на 37,5 % – до 7 млрд 149
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300 000 кВт-год, комунальні ТЕЦ і блок-станції – на 0,2 %, до 5 млрд 850,1
млн кВт-год. Виробництво електроенергії нетрадиційними джерелами (ВЕС,
СЕС, біомаса) за вказаний період зросла на 43,5 % – до 1 млрд 347 500 000
кВт-год. Частка АЕС в структурі виробництва електроенергії склала 47,2 %
(у січні-вересні 2013 року – 43,2 %), ТЕС і ТЕЦ – 42,2 % (44 %), ГЕС і ГАЕС
– 5,3 % (8,1 %), комунальних ТЕЦ і блок-станцій – 4,3 % (4,1 %),
альтернативних джерел – 1 % (0,7 %).
Окрім цього, як інформують ЗМІ, видобуток газу на материковій частині
території України в січні-вересні 2014 р. збільшився на 2,4 % порівняно з
аналогічним періодом 2013 р. – до 14810000000 куб. м, у тому числі
природного – на 2,8 % – до 14,29 млрд куб. м. Цю інформацію оприлюднили
в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.
Варто відзначити, що видобуток газу на території України в 2013 р.
збільшився на 4 % порівняно з 2012 р. – до 20 998 000 000 куб. м, у тому
числі природного – на 4,4 %, до 20 млрд 259 800 000 куб. м.
Проте залишається проблема виробництва і реалізації готової
промислової продукції. Скорочується співробітництво з Росією, яка була
важливим партнером України у багатьох галузях економіки, зокрема у
військовій сфері. Натомість з’явилась можливість розширити співпрацю з
іншими країнами. Але для цього потрібен час. Як зазначив директор Центру
досліджень армії, конверсії і роззброєння В. Бадрак, Україна нічого не
втратить через припинення військово-технічного співробітництва з
Російською Федерацією, оскільки переорієнтується на інші ринки і
внутрішнє переозброєння. «Україна торгує зброєю як мінімум з 60 країнами
світу. Про готовність до переорієнтації, крім того, говорять і західні оборонні
компанії, на які раніше припадало не більше 2-3 % українського ВТС. Плюс –
внутрішній ринок. З 3-5 % його можна збільшити до 20-25 % вже в перші два
роки. Таким чином, нічого українська оборонка не втратить», – зазначив
В. Бадрак.
За його словами, за останнє десятиліття Україна скоротила військовотехнічне співробітництво з Росією приблизно вдвічі – до 15 % від загальних
обсягів ВТС, що еквівалентно 250-280 млн дол. у 2013 р.
Серед найбільших замовлень РФ експерт називає обслуговування
російських міжконтинентальних балістичних ракет РС-20 «Воєвода»,
постачання авіаційних двигунів для вертольотів і літаків, комплектуючих для
великого спектру авіаційної техніки, комплектуючих для наземних систем
протитанкового
ракетного
комплексу
«Хризантема»,
а
також
машинокомплектів літака Ан-140 для Міноборони і газових турбін для
військово-морської техніки.
Водночас В. Бадрак упевнений, що оборонно-промисловий комплекс
України може бути затребуваний на світовому ринку озброєння завдяки
потужному інтелектуальному потенціалу підприємств ОПК. «Є всі
можливості увійти в міжнародні клуби зі створення та виробництва нових
систем озброєння, як, наприклад, Польща і Чехія. А Україна має значно
більший потенціал оборонної промисловості, ніж згадані країни»,
–
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підкреслив він.
Експерт
також
зазначив,
що
найбільш
затребуваною
і
конкурентоспроможною продукцією українського ОПК є високоточні засоби
враження київського КБ «Луч», радіолокаційні системи холдингової компанії
«Укрспецтехніка» і науково-виробничого комплексу «Іскра» (Запоріжжя),
легка бронетехніка розробки харківського конструкторського бюро
машинобудування імені О. Морозова (БТР-4, БТР-3Е), а також колісна
техніка «Автокразу» (м. Кременчук).
Крім того, В. Бадрак підкреслив затребуваність продукції провідного в
Україні підприємства з випуску авіаційних двигунів «Мотор Січ»,
держпідприємства
«Зоря-Машпроект»,
а
також
харківського
машинобудівного заводу «ФЕД», яка користується попитом в усьому світі.
Тим часом, як інформують ЗМІ, держконцерн «Укроборонпром» уклав з
міжнародними партнерами контракт на півтора мільярда доларів. Про це,
зокрема, заявив гендиректор об'єднання Р. Романов на брифінгу в Києві. «У
нас були партнери, які за тиждень відвідали наші підприємства. Результат
роботи – перспективний контракт на близько 1,5 млрд дол.», – повідомив
він. Подробиці глава концерну не навів.
Зазначимо, що «Укроборонпром» об'єднує понад сто українських
підприємств. У його структурі виділено такі напрямки, як авіабудування і
авіаремонт, високоточне озброєння і боєприпаси, бронетанкова,
автомобільна та спеціальна техніка, суднобудування, радіолокація,
радіозв'язок і системи ППО.
Наприкінці вересня гендиректор концерну заявляв, що об'єднання за
свій рахунок фінансує інноваційні проекти, які дозволять переозброїти
українську армію. Необхідні кошти, за його словами, можуть бути залучені
за рахунок продажу застарілої техніки, яка, як і раніше, користується
попитом в ряді країн.
Повідомлялося також, що концерн створює спільну робочу групу з
НАТО і братиме участь в роботі конференції національних директорів
альянсу з озброєння країн-членів.
Державний концерн «Укроборонпром» в 2015 р. планує збільшити обсяг
виробленої продукції з 13 млрд грн, запланованих цього року, до
17 млрд грн. Про це повідомив генеральний директор концерну Р. Романов.
«З 11 млрд грн, які були в 2013 р., 13 млрд грн, які плануються в цьому році,
на наступний рік планується на 17 млрд грн випустити продукції», –
сказав він.
Глава концерну повідомив, що в 2013 р. експорт виробленого озброєння
склав 10 млрд грн, а за 9 місяців поточного року – 4,7 млрд грн. При цьому
перший заступник генерального директора «Укроборонпрому» С. Пінькас
уточнив, що за рахунок курсової різниці експортна виручка впала приблизно
в 4,5 рази.
За словами Р. Романова, планована сума податкових відрахувань до
державного бюджету України становить 3 млрд грн. «Відрахування в бюджет
в сумі 3 млрд грн – це багато чи мало? Це результат роботи
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«Укроборонпрому», – зазначив керівник концерну.
Він також повідомив, що Державне підприємство «Миколаївський
бронетанковий завод» (НБТЗ) до кінця поточного року планує виготовити
108 одиниць бойової техніки для української армії. «До кінця року плануємо
випустити 90 одиниць техніки для Міністерства оборони і 18 для
прикордонників», – повідомив Р. Романов.
За його словами, в квітні на МБТЗ працювало 130 осіб і підприємство
мало 2 млн грн боргу із заробітної плати. В червні-серпні підприємство
випустило 26 бронемашин, в вересні силами виїзних бригад підприємство
провело 63 ремонти військової техніки в зоні антитерористичної операції.
Середня зарплата на підприємстві у вересні склала 6 тис. грн.
За інформацією ЗМІ, 4 липня 2014 р. Президент України П. Порошенко
призначив генеральним директором держконцерну «Укроборонпром»
Р. Романова, звільнивши від тимчасового виконання обов'язків голови
держпідприємства Ю. Терещенко.
Президент П. Порошенко вважає, що оборонно-промисловий комплекс
країни може стати локомотивом вітчизняної економіки. Як відомо,
Державний концерн «Укроборонпром» був створений в 2010 р. з метою
забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами
господарювання державного сектору економіки, які здійснюють
господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту,
модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та
боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До
складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.
Останнім часом на окупованій території сепаратисти захопили ряд
підприємств, які виробляли військову продукцію. Серед них луганське
підприємство з виробництва боєприпасів. Тому Державний концерн
«Укроборонпром» планує протягом двох років побудувати сучасний завод з
виробництва снарядів і патронів. Про це на брифінгу повідомив гендиректор
концерну Р. Романов. «Щонайменше, з шістьма компаніями ми зараз ведемо
переговори з приводу створення підприємства з випуску боєприпасів. На
сьогоднішній день боєприпасів в Україні достатньо, але, зважаючи на
ведення бойових дій, ми розуміємо, що цей ресурс вичерпний. Ми працюємо
наперед», – зазначив Р. Романов.
Він звернув увагу на зустріч української делегації у Вашингтоні з
представниками американської компанії ATK, яка є світовим виробником
боєприпасів і забезпечує 80 % потреб армії США. «Кілька тижнів тому я був
з візитом в Азербайджані, наші колеги теж зараз будують найсучасніший
завод з виробництва боєприпасів. Там теж проведена зустріч з компанією,
яка допомагає Азербайджану поставити це виробництво», – наголосив
Р. Романов.
За його словами, перший сигнал для України прозвучав після
захоплення терористами Луганського патронного заводу та донецького
хімічного підприємства. «Весь потенціал людський та інтелектуальний, який
там є, ми зараз акумулюємо, цих людей включили в процес, і ці люди
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працюють над створенням абсолютно нового сучасного підприємства з
виробництва снарядів і патронів», – заявив Р. Романов.
На багатьох підприємствах оборонного комплексу планується
збільшення виробництва різноманітної продукції. Експерти звертають увагу
на роботу Кременчуцького автомобільного заводу, який готовий виробляти
не лише військову продукцію, а й багатоцільову. Як інформують ЗМІ, на
цьому підприємстві будуть вироблятись нові бронеавтомобілі за ліцензією
компанії Streit Group в інтересах Збройних сил і Нацгвардії України.
АвтоКрАЗ уже продемонстрував два нових бронеавтомобіля Спартан і Куга,
вироблених в партнерстві з канадсько-еміратською компанією Streit Group.
Українські військові зацікавлені в подібній техніці, яка потрібна для
виконання спецоперацій в зоні проведення АТО. Крім того, машини
маневрені і легкі в керуванні, тому незамінні для українських військових.
Зокрема, КрАЗ Куга (KRAZ Cougar) призначений для ведення бою в місті.
Він може бути оснащений різними видами бойових модулів і вежами,
озброєними 7,62-мм або 12,7-мм кулеметами або 40-мм автоматичним
гранатометом. Автомобіль побудований на шасі Toyota Land Cruiser 79,
оснащується дизельними японськими двигунами (4,0 ТД 240 к.с. або 4,5і 218
к.с.). КрАЗ Спартан (KRAZ Spartan) – всюдихід масою майже 8 т на шасі
Ford F550, оснащується турбодизелем V8 об'ємом 6,7 л і потужністю 400 к.с.
Разом з тим підприємство нарощує виробництво автомобільної техніки
різного призначення. «АвтоКрАЗ» випускає 33 базові моделі, більше 260
модифікацій і комплектацій автомобільної техніки КрАЗ для роботи у всіх
галузях економіки і Збройних силах України. За інформацією ЗМІ, з початку
року споживачеві було відвантажено 860 автомобілів, що на 48 % більше
аналогічного показника минулого року «АвтоКрАЗ» у вересні 2014 р.
випустив 161 автомобіль, що на 51 % більше, ніж у вересні минулого року. В
загальному обсязі вироблених у вересні автомобілів частка бортових склала
58 %, шасі – 32 %, спецтехніки – 7 %, тягачів – 3 %. Усього за підсумками
дев'яти місяців виробництво автомобілів збільшилося на 41 %. За три
квартали поточного року підприємство наростило також обсяги виробництва
за іншими напрямами. «Так, за дев'ять місяців поточного року обсяги
продукції ливарного виробництва, порівняно з аналогічним періодом
минулого року, зросли на 24 %, аналогічно на 24% збільшився і випуск
запасних частин», – повідомляється в прес-релізі.
Окрім цього, як інформують ЗМІ, «АвтоКрАЗ», спільно з багаторічним
партнером – компанією «Спецбудмаш» (м. Бровари), розробив і створив нові
вітчизняні дорожні автомобілі. Один з них – універсальний спецавтомобіль
КрАЗ-5401Н2 з повним комплектом піскорозкидального та поливомийного
обладнання. Базою устаткування стало нове універсальне шасі КрАЗ-5401
колісної формули 4х2, яке спроектовано з урахуванням його максимальної
уніфікації і адаптації під різні силові установки та спецнадбудови. Воно
легко монтується і демонтується, завдяки чому спецмашина може
використовуватися цілий рік. Універсальний дорожник КрАЗ-5401Н2
обладнаний сучасною, комфортабельною безкапотною кабіною Hubei (MAN8

F2000), що має оптимальне співвідношення ціна-якість. Крім цього, новинка
оснащена рядним шестициліндровим двигуном ЯМЗ-536 (Euro 4) потужністю
312 к. с. з системою рециркуляції вихлопних газів і глушником
відпрацьованих газів з вбудованим каталізатором. Конструкція двигуна
дозволяє без істотних витрат досягти показників Євро-5. До складу силової
установки входить однодискове зчеплення MFZ 430 і коробка передач
9JS150ТА. За бажанням клієнтів можуть встановлюватися двигуни компаній
Weichai або Cummins.
Друга новинка для дорожніх і комунальних служб – універсальний
комбінований
дорожній
автомобіль
з
солерозкидувальним
і
снігоприбиральним обладнанням. Спецмашина призначена для посипання
обмерзлих доріг інертними матеріалами та антиожеледними реагентами, а
також для очищення доріг від снігу. Процес роботи солерозкидувальним
обладнанням повністю автоматизований, завдяки бортовому комп'ютеру, що
дозволяє водієві проводити коригування параметрів його роботи в залежності
від погодних умов, не виходячи з кабіни. Новий автомобіль базується на
тривісному самоскиді нового покоління КрАЗ – 7511С4 (6х4) із збільшеною
до 27 т вантажопідйомністю. Він оснащений 400-сильним дизельним рядним
двигуном WP12.400E40 екологічного класу Євро 4 з потенціалом
забезпечення Євро-5. Автомобіль обладнаний системою SCR, яка забезпечує
надзвичайно малі викиди відпрацьованих газів в атмосферу, більш низькі
витрати палива і менший вміст оксидів азоту у вихлопних газах.
Підприємство має важливі партнерські стосунки з представниками
інших країн і залишається надійним партнером. Зокрема, «АвтоКрАЗ»
відвантажив до Республіки Казахстан партію автомобілів КрАЗ,
виготовлених під замовлення Петропавлівського заводу важкого
машинобудування, який є багаторічним партнером ПАТ «АвтоКрАЗ». У
Республіці Казахстан – це одне з найбільших машинобудівних підприємств з
виготовлення обладнання для нафтогазовидобувної, нафтогазопереробної,
нафтохімічної, хімічної, газової, енергетичної та інших галузей
промисловості.
Відвантажені автомобілі – тривісні шасі КрАЗ-65053 колісної формули
6х4 в стандартній комплектації. На шасі будуть встановлені підйомні бурові
установки ПАП-60/80, призначені для освоєння, поточного і капітального
ремонту нафтових і газових свердловин. Ця модель автомобілів-шасі марки
КрАЗ користується особливою популярністю у різних машинобудівних
підприємств країн СНД, у тому числі і Казахстані. Замовники відзначають
високі експлуатаційні характеристики автомобіля, надійність і витривалість
конструкції шасі, а також ремонтопридатність.
Варто відзначити, що на підприємстві також проходить навчання
спеціалістів з інших країн. Нещодавно ПАТ «АвтоКрАЗ» завершив
двотижневий курс навчання механіків збройних сил Нігерії особливостям
експлуатації, технічного обслуговування та ремонту автомобілів КрАЗ
спеціального призначення. Тренінги були передбачені в рамках
зовнішньоекономічного контракту, укладеного між «КрАЗом» та
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Міністерством оборони цієї країни в першому півріччі поточного року.
Теоретичну підготовку представники замовника пройшли в навчальному
центрі автозаводу, практичні навички вони набували в складальному цеху
підприємства, а навчання водінню – на випробувально-демонстраційному
полігоні підприємства. Як інформують ЗМІ, рівнем отриманих знань і якістю
навчання нігерійські військові фахівці залишилися задоволені. Після
отримання сертифікату вони зазначили, що вражені технічним оснащенням
навчального центру підприємства, який, на їхню думку, відповідає
найсучаснішим стандартам. Після проходження навчання військовим
механікам були видані сертифікати відповідності.
На підприємстві планують розширити співробітництво з іншими
країнами, зокрема, на 2015 р. заплановано відкрити виробництво автомобілів
КрАЗ в Болівії. Про це повідомив голова правління підприємства Р. Черняк.
За його словами, відповідний контракт планується підписати в жовтнілистопаді цього року. Він зазначив, що вантажні автомобілі будуть збирати в
Болівії з комплектуючих, які буде відправляти ПАТ «АвтоКрАЗ». «В планах
на 2015 рік – збірка в Болівії 100 автомобілів», – зазначив Р. Черняк.
В цілому варто відзначити, що в складних політичних і економічних
умовах значна частина підприємств України шукає можливості збільшення
виробництва різної продукції, необхідної для українських споживачів і для
зарубіжних партнерів (Україна нічого не втратить, припинивши
військово-технічне
співробітництво
з
РФ
–
експерт
//
http://economics.unian.ua/industry/936922-ukrajina-nichogo-ne-vtratitpripinivshi-viyskovo-tehnichne-spivrobitnitstvo-z-rf-ekspert.html – 2014. – 07.07;
Українська промисловість б'є рекорди падіння обсягів виробництва //
http://www.depo.ua/ukr/money/ukrainskaya-promyshlennost-bet-rekordypadeniya-obemov-17102014173500 – 2014. – 17.10; «Укроборонпром»
подписал контракт на 1,5 миллиарда долларов с неизвестным заказчиком
// http://www.ukraineindustrial.info/archives/3046 – 2014. – 21.10; В Украине
построят новый завод вместо утерянного Луганского патронного завода
// http://www.ukraineindustrial.info/archives/3050 – 2014. – 21.10; В Украине
наладят
производство
новых
штурмовых
винтовок
//
http://www.ukraineindustrial.info/archives/3042
–
2014.
–
20.10;
«Укроборонпром» увеличит объем производства до 17 млрд грн и
выпустит
108
бронемашин
//
http://rus.newsru.ua/finance/
21oct2014/ukroboronprom.html – 2014. – 21.10; «АвтоКрАЗ» та
«Спецбудмаш»
створили
нові
універсальні
«Дорожники»
//
http://www.autokraz.com.ua/index.php/uk/novini-ta-media/news/item/1899avtokraz-i-spetsbudmash-sozdali-novye-universalnye-dorozhniki – 2014. – 17.10;
Шасси КрАЗ отправились в Казахстан // www.ukraineindustrial.info/
archives/3065 – 2014. – 22.10; Фахівці збройних сил Нігерії пройшли
навчання на «КрАЗі» // http://www.autokraz.com.ua/index.php/uk/novini-tamedia/news/item/1888-spetsialisty-vooruzhennykh-sil-nigerii-proshli-obucheniena-kraze – 2014. – 10.10; КрАЗ представил новые броневики для
Нацгвардии
–
Спартан
и
Куга
//
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http://auto.bigmir.net/autonews/news/1575306-KrAZ-predstavil-novye-bronevikidlja-Nacgvardii---Spartan-i-Kuga--video- – 2014. – 25.07; «АвтоКрАЗ»
планирует
открыть
производство
в
Боливии
//
http://www.telegraf.in.ua/buisiness/2014/10/09/avtokraz-planiruet-otkrytproizvodstvo-v-bolivii_10040414.html – 2014. – 09.10; КрАЗы стали
разбирать,
как
жареные
пиріжки
//
http://www.telegraf.in.ua/buisiness/2014/10/06/krazy-stali-razbirat-kakzharennye-pirozhki_10040327.html – 2014. – 06.10; Промпроизводство в
Украине
замедлило
падение
до
16,6%
//
http://www.dsnews.ua/economics/promproizvodstvo-v-ukraine-zamedlilopadenie-do-16-6--17102014221300 – 2014. – 17.10; Украина снизила
производство
электроэнергии
почти
на
5%
//
http://www.dsnews.ua/politics/ukraina-snizila-proizvodstvo-elektroenergiipochti-na-5--17102014143000 – 2014. – 17.10; Українська промисловість
поступово
виходить
із
кризи
//
http://www.aaaagro.com/comments/10854.html – 2014. – 19.06; Інфографіка: українська
промисловість у «вільному падінні» // http://forbes.ua/ua/nation/1379480infografika-ukrayinska-promislovist-u-vilnomu-padinni -= 2014. – 22.09).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Україна повинна вести переговори щодо врегулювання ситуації на
Сході країни з Росією, а не з її маріонетками. На цьому наголосив Голова
Верховної Ради України О. Турчинов у неділю в інтерв’ю «ТСН. Тиждень».
За столом переговорів, зазначив О. Турчинов, «не повинні сидіти
терористи і вбивці, які начепили собі нові погони і називаються там чи
депутатами, чи керівниками неіснуючих органів влади». «Всі ці
представники терористичних угруповань – так званих ЛНР, ДНР – є
звичайними терористами, злочинцями. І головне – вони є маріонетками
Російської Федерації, яка тримає їх завдяки своїм збройним силам, –
наголосив керівник парламенту. – І спілкуватися зі злочинцями, які не
приймають жодних рішень, а є виключно небезпечними маріонетками
Російської Федерації – це втрата часу, і в цьому немає жодного сенсу».
«Саме тому Україна разом з нашими стратегічними партнерами – ЄС та
США, які не повинні дистанціюватися від ситуації, повинні вести розмову
виключно з Російською Федерацією, бо саме вона веде війну з нашою
країною, і повинна відповідати за всі наслідки, які руйнують життя людей», –
заявив він.
«Їх треба примусити сідати за стіл переговорів. Україна ніколи не буде
часткою російської імперії, і їм треба це зрозуміти і припинити війну проти
нашої держави, – сказав О. Турчинов. – Тому потрібно посилювати санкції
проти Російської Федерації, і прийшов час і Україні запроваджувати жорсткі
санкції».
Керівник парламенту поінформував, що уряд подав Президенту
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пропозиції щодо введення санкцій проти Російської Федерації, і висловив
сподівання, що найближчим часом це питання розглядатиметься на засіданні
РНБО
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 9.11).
***
Верховна Рада має продовжити законодавче забезпечення посилення
обороноздатності і прийняти чітке рішення щодо відмови від
позаблокового статусу. Про це заявив Голова Верховної Ради України
О. Турчинов неділю в інтерв’ю «ТСН. Тиждень».
«У нас немає альтернативи європейській та євроатлантичній інтеграції, і
тільки об’єднання цивілізованих країн, у тому числі у військовому плані,
зупинить агресію, яка сьогодні загрожує не лише Україні, а й усій Європі», –
зазначив він.
Ще одним з головних, на думку керівника парламенту, завдань є
створення «одного з найпотужніших у Європі оборонних комплексів, однієї з
найсильніших у Європі армій».
«Тільки коли ми будемо ставити такі завдання, ми зможемо не тільки
звільнити Схід країни, а й повернути Крим», – підсумував він (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 9.11).
***
Голова Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич взяла участь у
відкритті щорічної науково-практичної конференції «Підготовка
фахівців у галузі знань «Державне управління»: вимоги до змісту та
відповідність сучасним викликам». Л. Гриневич доповіла учасникам
конференції про стан і перспективи реформування освіти.
Голова Комітету також взяла участь у відкритті форуму «Європейський
Союз – Україна: освіта дорослих», який проходив в Києві в рамках
Міжнародних днів освіти дорослих в Україні. Виступаючи перед учасниками
форуму, Л. Гриневич зазначила: «Ми в Комітеті порахували, що в угоді про
асоціацію з Європейським Союзом з 486 пунктів 106 пунктів стосуються
питань, що належать до компетенції Комітету з питань науки і освіти. Це
свідчить про те, що для того, щоб успішно просуватись по європейському
шляху, нам необхідно дуже багато зробити в системі освіти, в системі
наукових досліджень і в системі інтелектуальної власності».
«Сьогодні поглиблюється виклик дисбалансу між системою освіти і
ринком праці. Ми маємо на ринку праці зростання безробітних з вищою
освітою. Сьогодні трохи більше 30 % безробітних – це ті, хто мають
кваліфікацію кваліфікованого робітника. Проте, понад 45 % – це люди з
вищою освітою. І всі ці диспропорції можливо врегульовувати через
закладання нових підвалин побудови системи освіти. Саме з цією метою ми
зараз працюємо над новим законом «Про освіту». Одним із провідних
принципів закону є навчання впродовж життя. Цей закон має вибудувати і
зробити прозорою систему освіти відповідно до міжнародної стандартної
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класифікації освіти. Цей закон нарешті визнає, крім формальної,
неформальну і інформальну освіту, які є надзвичайно важливими для освіти
дорослих. Цей закон має закласти можливості і принципи визнання
інформальної і неформальної освіти та кваліфікацій, здобутих в результаті
такої освіти. У цьому законі ми зобов’язані розвинути тему національної
системи професійних кваліфікацій», – зауважила голова Комітету
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 7.11).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко продовжив телефонні
консультації з віце-президентом США Дж. Байденом.
П. Порошенко та Дж. Байден обговорили ситуацію на Донбасі та
констатували відхід від реалізації Мінських домовленостей, що призводить
до подальшої ескалації.
Співрозмовники висловили особливе занепокоєння з приводу
переміщення чисельних колон із важкою військовою технікою з боку
російського кордону, що підриває процес мирного врегулювання.
Також Президент України та віце-президент США скоординували
позиції на міжнародній арені напередодні саміту «Великої двадцятки» в
австралійському Брісбені. Також обговорили майбутній візит Дж. Байдена до
України, який відбудеться 21 листопада (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
10.11).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонні консультації з
Федеральним канцлером Німеччини А. Меркель.
П. Порошенко та А. Меркель обговорили ситуацію на Донбасі.
Президент констатував значний відхід від реалізації Мінського протоколу,
що призводить до подальшої ескалації конфлікту.
Президент України відзначив, що направлення російською стороною
чергового гуманітарного конвою без проходження українського
прикордонного та митного контролю, а також без координації з
Міжнародним Комітетом Червоного Хреста є порушенням міжнародного
права і завдає шкоди мирному врегулюванню та гуманітарній ситуації на
Донбасі. Натомість, українська гуманітарна допомога, яка виділена для
мешканців Донбасу, не може бути доставлена через дії бойовиків.
Також співрозмовники обговорили питання реалізації газових
домовленостей, що були досягнуті в тристоронньому форматі ЄС-РосіяУкраїна. Президент повідомив, що Україна сплатила перший транш боргу за
газ і досі не отримала плати за транзит російського газу до країн ЄС за
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вересень та жовтень.
П. Порошенко та А. Меркель обговорили подальшу координацію
міжнародних зусиль для мирного врегулювання ситуації на Донбасі
напередодні саміту «Великої двадцятки», що відбудеться у Брісбені,
Австралія 15-16 листопада (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 7.11).
***
Президент України провів зустріч з міністром закордонних справ
Туреччини М. Чавушоглу, який прибув до Києва для участі у третьому
засіданні Спільної групи стратегічного планування, що є робочим органом
Стратегічної ради високого рівня України та Туреччини.
Президент наголосив, що не можна робити пауз в двосторонньому
співробітництві. Співрозмовники домовились, що наступне засідання
Стратегічної ради пройде в Києві на початку наступного року за участі
Президента України П. Порошенка та Президента Туреччини Р. Ердогана.
Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що його країна підтримує
Мирний план Президента України з врегулювання ситуації на Донбасі.
«Хочу підтвердити нашу повну підтримку територіальної цілісності України.
Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму», – наголосив турецький
міністр.
Глава держави подякував Туреччині за підтримку територіальної
цілісності України та відзначив важливість позиції Туреччини на
міжнародній арені, зокрема, в міжнародних організаціях. «Справа, над якою
ми працюємо, – це стратегія, яка повинна реінтегрувати окуповані території,
включно із створенням зони вільної торгівлі, проведенням місцевих виборів.
Ми шукаємо підтримки цієї стратегії серед інших міжнародних партнерів», –
наголосив Президент України.
П. Порошенко закликав посилити співпрацю для захисту прав
кримськотатарського народу. Він нагадав, що лідерам кримських татар
М. Джемілеву та Р. Чубарову все ще заборонений в’їзд до Криму. Президент
висловив сподівання, що Туреччина підтримає міжнародну позицію щодо
реагування на порушення Росією своїх міжнародних зобов’язань у галузі
прав людини.
Зі свого боку, глава МЗС Туреччини подякував Президенту України за
підтримку кримських татар. Він також повідомив про готовність Туреччини
стати учасником конференції донорів та інвесторів для України, яка
відбудеться на початку наступного року (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
10.11).
***
Президент України П. Порошенко привітав українців з Днем
української писемності та мови та наголосив, що «після того, що ми всі
разом пережили і переживаємо цього року, нас вже ніхто і ніколи не
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розділить за мовною ознакою», передає УНН.
«Любімо українську мову, плекаймо її. Говорити нею – це найкращий
спосіб її підтримати.
Дедалі більше російськомовних поділяє позицію, на якій і я стою, як
Президент: єдиною державною є і буде наша українська мова», – написав П.
Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
Глава держави додав, що «ми бачимо, що російською мовою Україну
захищають і люблять так само мужньо і палко, як українською».
Нагадаємо, День української писемності та мови – свято, яке щороку
відзначається в Україні 9 листопада.
За православним календарем – це день вшанування пам’яті
Преподобного Нестора-Літописця – послідовника творців слов’янської
писемності Кирила і Мефодія.
Свято встановлено 9 листопада 1997 р., коли Президент України
Л. Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням
важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав
Указ № 1241/97 «Про День української писемності та мови». В Указі
зазначено: «Установити в Україні День української писемності та мови, який
відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам’яті Преподобного
Нестора-Літописця»
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 9.11).
***
Президент України П. Порошенко привітав українців з нагоди
Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного
мистецтва і Дня української писемності та мови і зазначив, що
спільними зусиллями ми вдосконалимо мовну політику, а також
модернізуємо культурну політику відповідно до європейських стандартів,
передає УНН з посиланням на прес-службу глави держави.
Українське суспільство усвідомлює, наскільки вагомою є місія
працівників культури, майстрів народного мистецтва, адже ваша діяльність
забезпечує духовне буття людей, сприяє об’єднанню нації, формуванню
національної пам’яті й ідентичності», – зазначив П. Порошенко.
Глава держави наголосив, що нині відзначається ще одне свято нашої
культури і самого нашого існування – День української писемності та мови.
«Любов і повага до української мови об’єднує наш народ. Українці
розмовляють різними мовами, але тільки одна – українська – має і завжди
матиме особливий державний статус. Ми твердо знаємо: живе українська
мова – живе Україна. Ми свідомі своєї відповідальності за їх долю.
Наша мова і наша культура додають нам сил сьогодні, коли Україна
героїчно долає виклики і загрози, утверджує незалежність та суверенітет,
відстоює честь і гідність», – додав він.
«Висловлюю глибоку пошану і вдячність усім, чиї серце, розум, праця
віддані Україні. Бажаю міцного здоров’я та благополуччя вам і вашим
родинам, нових здобутків на благо Вітчизни», – наголосив Президент
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(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 9.11).
***
Президент України П. Порошенко вручив Національну премію
України імені Т. Шевченка 2014 р. видатним діячам культури.
Вітаючи лауреатів премії у Київському Музеї Шевченка, глава держави
сказав: «Так сталося, що ювілейний рік 200-річчя з дня народження Великого
Кобзаря став справді Шевченківським за духом. Бо Україна встала і кайдани
порвала!» «Країна живе і дихає свободою, мужньо, по-геройськи протистоїть
агресії, – заявив глава держави, знов нагадавши слова Т. Шевченка, –
Вражою, злою кров’ю волю окропила».
П. Порошенко наголосив на важливості ролі, яку мистецтво відіграє у
житті країни у важкий для неї час, та не погодився з латинським висловом
«Коли говорять гармати, музи мовчать». «Саме зараз, коли держава
переживає такий складний період, коли триває справжня Вітчизняна війна,
мистецтво не повинно відходити на другий план. Саме зараз потрібна ваша
фантастична праця», – сказав, звертаючись до митців, глава держави.
П. Порошенко звернув увагу на той факт, що серед лауреатів премії –
представники різних регіонів України Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 7.11).
***
Заступник Глави Адміністрації Президента, директор виконавчого
комітету Національної ради реформ Д. Шимків та віце-прем’єр-міністр
В. Гройсман провели зустріч з членами Американської торгівельної
палати (ACC) в Україні, присвячену обговоренню реформ.
Д. Шимків поінформував, що проводиться робота над планом
відновлення країни на 2015-2017 рр., який має бути представлений на
донорській конференції в січні, та закликав бізнесову громадськість
приєднатися до його обговорення. Посадовці також представили присутнім
«Стратегію реформ – 2020» як основу майбутньої коаліційної угоди.
Учасники зустрічі виступили зі своїми пропозиціями і запитаннями,
зокрема, наголосили на необхідності зміни практики, коли рішення влади в
сфері оподаткування і ведення бізнесу приймаються без обговорення з
громадськістю і у стислі терміни. Д. Шимків наголосив, що необхідно
зробити систему прийняття рішень зрозумілою і відкритою. «Нам дуже часто
закидали, що «Стратегія реформ – 2020» була створена як політичний
інструмент перед виборами. Але ми продовжуємо над нею працювати», –
сказав він.
У свою чергу, В. Гройсман підкреслив: «Важливо, щоб максимально
широкі кола людей залучались до прийняття рішень. Тоді буде менше
помилок, і ці рішення будуть адекватні потребам». Віце-прем’єр додав, що
влада має розуміти реальні потреби бізнесу і суспільства. «Коли суспільство і
влада працюють і розуміють один одного, в них є комунікація і зворотній
зв’язок, то вони приречені на успіх», – наголосив він.
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Крім того, на зустрічі обговорювались конкретні пропозиції щодо
необхідних реформ в сфері охорони здоров’я, освіти, в транспортній сфері,
дорожньому господарстві та авіації.
Учасники зустрічі поцікавились перебігом процесу оголошення
конкурсу на ліцензії 3G-зв’язку. Д. Шимків висловив сподівання, що
найближчим часом цей процес значно прискориться. За його словами,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, передала до секретаріату Кабінету Міністрів документ, який
зараз відправлений на погодження у профільні міністерства та відомства. «Є
оператори, в яких вже є ліцензія, але чомусь вони цей бізнес не розвивають, є
оператори, які хочуть придбати ліцензію», – відзначив Д. Шимків, додавши,
що також є пропозиції від іноземних операторів, які розглядають
перспективи виходу на український ринок (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
7.11).
***
У понеділок, 10 листопада, Прем’єр-міністр України А. Яценюк
прийняв міністра закордонних справ Королівства Данія М. Лідегора, який
перебуває в Києві з візитом.
Під час зустрічі були обговорені пріоритетні напрями співпраці між
урядами двох країн та конкретні шляхи підтримки України з боку
Копенгагена. Одним із таких проектів стане заснування українсько-датського
енергетичного центру, завданням якого буде розробка планів з
удосконалення енергетичної ефективності в Україні.
Прем’єр-міністр України підкреслив, що уряд України цінує створення
аналітичного центру з питань енергетики в Україні: «Це для нас дуже
важливо, адже Україна має один із найвищих у світі показників споживання
енергоресурсів на один долар ВВП. Очікуємо, що наша спільна робота
дозволить суттєво скоротити споживання енергоресурсів та збільшити
конкурентність української економіки».
А. Яценюк і М. Лідегор також обговорили шляхи підвищення взаємодії в
рамках виконання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Глава уряду привітав підписання угоди про спрощення процедури
оформлення віз між урядами двох країн.
Прем’єр-міністр України нагадав, що уряд України ухвалив низку
рішень, аби пришвидшити виконання плану дій щодо спрощення візового
режиму з ЄС: «Сподіваємося, що невдовзі між Україною та ЄС буде
безвізовий режим» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 10.11).
***
У суботу, 8 листопада, Прем’єр-міністр України А. Яценюк прийняв
новопризначеного міністра закордонних справ Нідерландів А. Кундерса,
який прибув до України для ознайомлення зі станом справ щодо
розслідування катастрофи літака Малайзійських авіаліній МН-17.
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Глава МЗС Нідерландів поінформував про перебіг розслідування, яке
ведеться міжнародною групою на чолі з Нідерландами. Як зазначалося,
експертам вдалося ідентифікувати вже 289 загиблих з 298. Сьогодні з
Харкова до Нідерландів у присутності А. Кундерса і голови Харківської ОДА
І. Балути було відправлені 5 трун із останками жертв катастрофи, які
нещодавно вдалося знайти на місці падіння літака. Наступним важливим
етапом стане дослідження уламків корпусу літака, збір речових доказів і
передача справи до суду.
А. Яценюк наголосив, що уряд розглядає знищення цивільного літака
ракетою, запуск якої відбувся з контрольованої російськими терористами
території, як злочин проти людяності. Уряд та правоохоронні органи
передали міжнародній слідчій групі усі необхідні дані та матеріали і
очікують швидкого встановлення усіх обставин трагедії та належного
покарання причетних до цієї катастрофи. Прем’єр-міністр підкреслив
важливість спільної та скоординованої роботи представників усіх країн,
громадяни яких загинули у катастрофі, для максимально швидкого
здійснення правосуддя над злочинцями, а також тими, хто постачав їм зброю,
надавав фінансову і політичну підтримку (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 8.11).
***
Кабмін зобов’язав великих споживачів природного газу купувати його
виключно у «Нафтогазу». Про це йдеться в постанові Кабміну № 596 від
7 листопада.
Обмеження стосуватиметься промислових, енергогенеруючих та
теплогенеруючих підприємств та діятиме з 1 грудня 2014 р. по 28 лютого
2015 р.
Для споживачів цієї категорії «закупівля природного газу у інших
постачальників природного газу забороняється».
Газорозподільним та газотранспортним підприємствам у цей період
наказано «здійснювати відповідно до законодавства транспортування
природного газу промисловим, енергогенеруючим та теплогенеруючим
підприємствам лише з ресурсів НАК «Нафтогаз України».
Оператор Єдиної газотранспортної системи муситиме приймати планові
розподіли газу для цих підприємств лише від «Нафтогазу».
Обласним держадміністраціям наказано вжити заходів до укладання
вказаними підприємствами «договорів купівлі-продажу природного газу
виключно
з
НАК
«Нафтогаз
України»
(Українська
правда
(www.pravda.com.ua). – 2014. – 10.11).
***
Кабинет Министров принял постановление о создании публичного
акционерного
общества
«Национальная
общественная
телерадиокомпания Украины». Об этом сообщает пресс-служба
правительства.
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Согласно постановлению, ПАО «Национальная общественная
телерадиокомпания Украины» принадлежит государству. Ее уставный
капитал формируется за счет имущества: Национальной телекомпании;
Национальной
радиокомпании
Украины;
Государственной
телерадиокомпании «Всемирная служба «Украинское телевидение и
радиовещание»;
Государственной
телерадиокомпании
«Культура»;
Государственной
телерадиовещательной
компании
«Крым»;
государственных организаций «Киевская государственная региональная
телерадиокомпания», «Севастопольская региональная государственная
телерадиокомпания»,
Криворожская
региональная
государственная
телерадиокомпания «Криворожье», «Новгород-северская региональная
государственная телерадиокомпания «Северская»; Украинской студии
телевизионных фильмов «Укртелефильм». Все эти компании ликвидируются.
По данным пресс-службы, полномочия по управлению корпоративными
правами государства относительно общества осуществляет Государственный
комитет телевидения и радиовещания.
Напомним, в Украине 15 мая вступил в силу закон «Об общественном
телевидении и радиовещании», целью которого является создание
юридического лица публичного права «Национальной общественной
телерадиокомпании Украины» (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2014. – 8.11).
***
Уряд схвалить секторальні плани, які розширять експортні
можливості українських товаровиробників.
Відповідно до Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію,
міністерствами зараз розробляються понад 160 секторальних планів
імплементації регламентів та директив ЄС. Про це сказав міністр Кабінету
Міністрів О. Семерак на брифінгу під час прес-дня уряду для представників
регіональних та загальнодержавних ЗМІ 10 листопада 2014 р.
О. Семерак висловив сподівання, що вже до кінця цього тижня
міністерства і центральні органи виконавчої влади виконають завдання, які
були поставлені перед ними Кабінетом Міністрів, і внесуть на розгляд уряду
проекти цих секторальних планів.
«Звичайно, певний час займе їх розгляд і прийняття. Але я дуже
сподіваюся, що ще діючий уряд схвалить ці секторальні плани», – додав
урядовець.
Міністр пояснив, що секторальні плани слугуватимуть наближенню
українського законодавства до законодавства ЄС у всіх сферах. У першу
чергу того, що стосується прав людини. А також розширять експортні
можливості українських товаровиробників.
Урядовець нагадав, що підготовка Плану заходів відбувалася у тісній
взаємодії з колегами з ЄС, зокрема суттєву експертну допомогу в процесі
його розробки надала Група підтримки України (відома як «Група Балаша»).
Також О. Семерак додав, що Кабінет Міністрів рекомендуватиме новому
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парламенту запровадити посаду віце-прем’єр-міністра з питань європейської
інтеграції.
За словами урядовця, це б суттєвим чином оптимізувало ту роботу, яку
сьогодні робить уряд і якої вимагає імплементація Угоди про асоціацію
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 10.11).
***
МВС перейшло до практичного втілення реформи відомства.
Міністр внутрішніх справ А. Аваков опублікував повні тексти
документів з реформування МВС, а також висловив подяку фахівцям, які
виступили співавторами та консультантами при їх створенні.
Він наголосив, що це перші офіційні документи, які визначають напрями
реформування Міністерства внутрішніх справ. У тому числі базовий
документ – Стратегія розвитку органів внутрішніх справ України, а також
Концепція першочергових заходів щодо реформування МВС і перші
практичні кроки, що випливають з цих документів (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 11.11).
***
Єдина інформаційна база даних про взятих на облік внутрішньо
переміщених осіб надійно захищена, тому поширення інформації про
людей, які стають на облік, недопустиме. Про це повідомила міністр
соціальної політики Л. Денісова на брифінгу під час прес-дня уряду для
представників регіональних та загальнодержавних ЗМІ 10 листопада 2014 р.
Вона нагадала, що уряд своїм рішенням від 1 жовтня запровадив єдиний
облік внутрішньо переміщених осіб із Криму та районів проведення АТО.
Після взяття на облік внутрішньо переміщеним громадянам із Криму та зони
АТО видаватимуться відповідні довідки.
«Уже створено єдину інформаційну базу даних про взятих на облік
внутрішньо переміщених осіб. Інформаційна база є надійно захищеною.
Знаю, що люди не стають на облік через те, що така інформаційна база
нібито буде загальнодоступною, і всі дані будуть поширюватися, зокрема і
через Інтернет. Це не так. Уся база формується захищеними каналами, тому
переживати нема чого», – запевнила Л. Денісова.
Міністр зазначила, що станом на 7 листопада 2014 р. розміщено
452 тис. 952 внутрішньо переміщених осіб (169 тис. 250 родин). На сьогодні
до органів соціального захисту звернулася за отриманням державних
соціальних допомог 272 тис. 861 тимчасово переміщена особа.
Вона також нагадала, що грошова допомога встановлюється у розмірах,
виходячи з 884 грн. на непрацездатну особу – це пенсіонери, інваліди, діти, а
також 442 грн для працездатних осіб. При цьому загальний розмір допомоги
не може перевищувати 2,4 тис. грн на сім’ю. Допомога розрахована
максимум на 6 місяців. Передбачено, що вже після двох місяців із дня
звернення працездатні переселенці мають знайти роботу, а в іншому випадку
допомогу буде скорочено вдвічі (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
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2014. – 10.11).
***
Державна фіскальна служба готова до проведення перевірок
відомостей, зазначених в деклараціях осіб, які підлягають перевірці
відповідно до Закону України «Про очищення влади». Про це повідомив
голова ДФС І. Білоус на брифінгу під час прес-дня уряду для представників
регіональних та загальнодержавних ЗМІ 10 листопада 2014 р.
«Перевірка здійснюватиметься фахівцями Департаменту доходів і зборів
з фізичних осіб та підпорядкованими територіальними підрозділами за
спеціальним алгоритмом», – повідомив І. Білоус.
За словами І. Білоуса, цей механізм перевірки дозволяє виявляти
недостовірність вказаних у деклараціях даних про майно та про його
вартість, набуте за час перебування на відповідних посадах, доходам,
отриманим із законних джерел.
«Ми безпосередньо будемо задіяні в фактично другій хвилі перевірки
відповідно до Закону «Про очищення влади», будемо очікувати запити від
інших державних органів влади. Після їх отримання упродовж 60 днів ми
повинні будемо надати інформацію. Дані щодо перевірки міститимуться на
сайтах відповідних державних органів», – розповів І. Білоус.
За рішенням голови ДФС, для проведення перевірок додатково
створюється управління. І. Білоус повідомив, що податковими органами
щорічно проводилося близько 80 тис. спецперевірок, на сьогодні ж «потрібно
буде провести їх близько мільйона, тому штат управління буде значно
збільшено».
Також І. Білоус повідомив, що в Державній фіскальній службі звільнено
73 працівники в межах люстрації. Зокрема, на підставі прямої норми Закону
«Про очищення влади» з ДФС звільнено 53 працівники, в тому числі 39 осіб
керівного складу з центрального та обласних апаратів. Також до набуття
чинності згаданим Законом було звільнено за власним бажанням
20 посадових осіб (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 10.11).
***
Міністерство освіти і науки України працює над виробленням
механізму забезпечення права на здобуття повної середньої та вищої
освіти для дітей, які проживають на територіях Донецької та
Луганської областей, що тимчасово контролюються терористами. Про
це заявила перший заступник міністра освіти і науки України І. Совсун на
брифінгу перед початком прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України
в п’ятницю, 7 листопада.
«У Міністерстві освіти і науки працюють над тим, щоб забезпечити
право на освіту тих дітей, які зараз проживають на територіях, що незаконно
контролюються терористами», – наголосила перший заступник міністра.
Вона зазначила, що питання забезпечення права на навчання дітей зі
східних регіонів України є надзвичайно актуальним. Міністерство разом з
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експертами уже виробило певні підходи до розв’язання цієї проблеми:
«Основні підходи напрацьовані. Ми визнаємо, що ці діти з контрольованих
терористами територій, які хочуть навчатися в Україні, повинні мати
можливість це зробити. Оскільки ми повинні забезпечити права цих дітей, то
зараз думаємо над різними механізмами. Треба зрозуміти, яким чином ці діти
можуть, виїхавши на інші території України, отримати український атестат»,
– наголосила І. Совсун (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –7.11).
***
Міністр культури України Є. Нищук на брифінгу доніс громадськості
позицію Міністерства культури щодо забудови історичного центру
Києва.
Він повідомив, що нова науково-методична рада при Міністерстві
культури висловила зауваження до Генерального плану Києва до 2025 р.,
оскільки у новому Генплані кількість історичних ареалів зменшується з
5 до 2; місто позбувається майже 500 га зеленої рекреаційної зони, яка
відводиться під забудову; скасовується регламентація поверховості (у
діючому плані 27 м), що дозволить робити високі забудови, що
неприпустимо, коли йдеться про історичні ареали, де визначаються межі і
режими використання територій пам’яток та їх охоронних зон.
«Ми намагаємося, щоб всі зацікавлені особи врахували наші зауваження,
щоб історико-культурний опорний план міста Києва був таким, який би
унеможливлював високі забудови, який би дійсно зберігав всі історичні
ареали міста Києва. Це наша головна мета», – сказав Є. Нищук.
Водночас він зауважив, що останнім часом у ЗМІ «активізувалися
яскраві представники люстрованого світу», колишні працівники
розформованого департаменту культурної спадщини Мінкультури, які ще у
2011 р. затвердили Генплан Києва без погодження Київської
держадміністрації, без широкого обговорення, які зараз намагаються довести
свою правоту.
Є. Нищук також наголосив, що уряд вже затвердив важливі рішення, що
стосуються забудов у зонах культурної спадщини (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 7.11).

ПОЛІТИКА
8 ноября в Киеве в здании Верховной Рады Украины продолжались
консультации между политическими силами о будущей парламентской
коалиции. В переговорах о коалиции принимали участие представители
5 партий.
В парламент прибыли, в частности, кандидаты в народные депутате от
партии «Народный фронт» В. Кириленко, Д. Тимчук, В. Сюмар,
председатель избирательного штаба партии «Блок Петра Порошенко»
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В. Ковальчук, кандидаты в народные депутаты от партии «Объединение
«Самопомич» Е. Соболев, С. Семенченко, А. Гопко, лидер Радикальной
партии О. Ляшко, представитель партии «Батьківщина» Г. Немыря.
В тоже время советник Президента Украины Н. Томенко считает, что
парламентская коалиция может насчитывать 305 народных депутатов.
Об этом он сказал в комментарии журналистам. «Как классик сказал,
теоретически у нас конституционная, проевропейская, проукраинская
коалиция на 305 человек», – отметил Н. Томенко. В то же время, по его
словам, остается открытым вопрос, как практически сделать это
теоретическое большинство большинством. «Я считаю, что наша задача не
такая уж сложная: в пределах этих пяти (субъектов) выработать алгоритм
того, что мы делаем. Сегодня мы в двух разделах из семи (разделы
коалиционного соглашения) это сделали. То есть, мы сделали качественный
шаг», – сказал Н. Томенко (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2014. –
8.11).
***
До цієї п’ятниці члени робочої групи щодо узгодження тексту
коаліційної угоди планують остаточно погодити між собою текст. Про
це перед засіданням робочої групи журналістам повідомив представник
«Блоку Петра Порошненка» В. Ковальчук, передає кореспондент УНН.
«До п’ятниці ми хочемо підготувати остаточний текст. Ми плануємо
його підкорегувати та надати для остаточного обговорення представникам
громадськості та експертам. В цьому разі вже на початку наступного тижня
ми зможемо спокійно парафувати цей текст», – сказав В. Ковальчук.
Він зазначив, що в цьому разі текст коаліційної угоди буде підписаний
вже під час першого засідання Верховної Ради, коли коаліція подасть
кандидатуру Прем’єр-міністра.
Раніше повідомлялося, що «Блок Петра Порошенка», «Самопоміч» і
«Народний фронт» уже узгодили на 90 % текст коаліційної угоди (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 10.11).
***
Вносити кандидатури членів Кабміну буде Прем’єр-міністр за
погодженням з коаліцією.
Як заявив журналістам лідер фракції УДАР і кандидат від «Блоку Петра
Порошенко» В. Ковальчук, такий консенсус був досягнутий під час
переговорів щодо підготовки тексту коаліційної угоди, повідомляють
«Українські новини».
«У нас конкретно було визначено таке, що Прем’єр-міністр України на
підставі консультацій з коаліцією формує уряд. З приводу цього ми
визначилися. І тут немає значення, чи є підписи тієї чи іншої сторони в
протоколі. Ми на підставі цих домовленостей і здійснюємо зараз
переговори», – сказав він.
В свою чергу кандидат від партії «Самопоміч» О. Сироїд зазначила, що
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відповідні протоколи засідань робочої групи щодо коаліційної угоди
направлені всім членам переговорів, проте у зв’язку з високим темпом
роботи не всі встигають їх підписувати.
Разом з тим кандидат від «Народного фронту» В. Кириленко заявив, що
поки протокол, в якому фіксується принцип формування Кабміну Прем’єром
за погодженням з коаліцією, підписаний лише його партією та
«Самопоміччю».
«Завтра ми повинні підписати його повністю, щоб там було п’ять
підписів, оскільки там засадничі речі», – сказав він.
В. Кириленко також зазначив, що одним із принципів формування
Кабміну має бути участь в його роботі представників усіх членів коаліції
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 10.11).
***
У переговорах про створення парламентської коаліції Радикальна
партія України претендує на керівництво податковою, митницею, а
також одним з міністерств, імовірно – Міністерством транспорту та
інфраструктури. Про це йдеться в матеріалі «Топ-6 інтриг коаліціади»,
опублікованому виданням «Обозреватель», передає УНН.
На міністерську посаду може претендувати В. Вощевський, екс-глава
Держслужби автомобільних доріг України (номер 8 в списку Радикальної
партії).
В якості ймовірного керівника митної служби звучить ім’я С. Рибалка
(номер 20 у списку Радікаьной партії), бізнесмена, засновника компанії
«Снек експорт» (виробник снеків).
Водночас, малоймовірно, що в квоту Радикальної партії увійде
податкова служба.
Як відомо, до переговорів про створення коаліції у Верховній Раді VIII
скликання приєдналися партія «Батьківщина» та Радикальна партія О. Ляшка
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 9.11).
***
Политологи уверены в неэффективности коалиции в Раде нового
созыва.
Будущая парламентская коалиция будет малоуправляемой и не очень
эффективной из-за неоднородности двух основных политических сил,
которые ее формируют. Такое мнение Корреспондент.net высказал
политтехнолог Д. Джангиров. «Вся эта коалиция будет состоять из
неоднородных партий. В качестве образца может служить «Блок Петра
Порошенко», который состоит из большого количества различных групп,
которые в свою очередь поддерживают различные спонсоры. То же самое и с
«Народным фронтом». Конечно, таким образом очень сложно будет
принимать решения, и большинство коалиции будет малоуправляемым», –
сказал он.
В свою очередь директор Киевского центра политических исследований
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и конфликтологии М. Погребинский считает, что за счет такой
разношерстности
работа
депутатов
нынешнего
созыва
будет
малорезультативной и новая Верховная Рада может стать только переходным
этапом для создания более эффективного парламента в будущем.
«Новый парламент будет управляться старыми людьми. Делом будут
заниматься только те люди, которые имеют соответствующий опыт. Ничего
радикально нового этот парламент не внесѐт кроме некого бардака при
подготовке законопроектов», – сказал в комментарии Корреспондент.net М.
Погребинский.
Как сообщал Корреспондент.net, 26 октября в Украине состоялись
внеочередные парламентские выборы. Переговоры по формированию
коалиции в будущем парламенте начались 31 октября. В заседании рабочей
группы принимали участие представители «Народного фронта», «Блока
Петра Порошенко» и объединения «Самопомощь». Позже о готовности
присоединиться к переговорам по созданию коалиции заявили представители
«Батькивщины» и «Радикальной партии О. Ляшко».
Однако никаких конкретных договоренностей по состоянию на вечер 10
ноября по формированию коалиции в новой Раде достигнуто не было
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 10.11).
***
Партія «Батьківщина» просить ЦВК визнати недійсними
результати голосування на трьох дільницях 182 виборчого округу в
Херсоні. Про це під час брифінгу в ЦВК заявив кандидат в депутати від
«Батьківщини» Ю. Одарченко, передає кореспондент УНН.
У Херсоні на 182 окрузі відбулось абсолютно незаконне
сфальсифіковане голосування в слідчому ізоляторі в колонії 90. В СІЗО за
кандидата від «Блоку Петра Порошенка» проголосувало 80 % і голосували не
тільки люди, які проживають і зареєстровані на території округу, а
голосували всі, хто знаходяться у слідчому ізоляторі», – зазначив Ю.
Одарченко.
Він також відзначив, що відбуваєтья фальсифікація, коли 80 %
голосують за провладного кандидата.
Ю. Одарченко також відзначив, що документи, за якими голосували в
СІЗО, не відповідають жодним нормам.
За його словами, наявні ксерокопії фотографій та відсутність печтки на
них.
«За свідченням членів ДВК, які перебували під час голосування, 600 осіб
проголосували за документами, за якими неможливо ідентифікувати особу,
яка голсує»,- відзначив Ю. Одарченко.
Він також зауважив, що «Блок Петра Порошенка» не погодився на
перерахунок голосів.
«Ми просимо визнати голосування на дільницях у слідчому ізоляторі та
тюремній лікарні не дійсним. Це спеціальні дільниці, які дали моєму
опоненту тисячу голосів», – додав він (Українські Національні Новини
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(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 10.11).
***
8 листопада на засіданні ЦК Компартії України звучали вимоги про
відсторонення голови КПУ П. Симоненка з посади першого секретаря ЦК.
Про це заявив депутат від КПУ О. Зубчевський.
«Минулої суботи на пленумі ЦК КПУ, а також на нараді перших
секретарів вели розмову про необхідність зняття повноважень голови
Комуністичної партії України з Петра Симоненка», – розповів він.
«Низка обласних організацій виступили з критикою Симоненка за грубі
прорахунки в роботі та провал виборів. Із заявами про те, що Петро
Миколайович має ухвалити для себе рішення і скласти повноваження,
виступили Харків, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, Херсон. Однак опорою
Симоненка залишаються центральні та західні області України, які за
чисельністю представників у ЦК перевершують схід і південь України», –
зазначив О. Зубчевський.
За його словами, П. Симоненко «не захотів брати на себе
відповідальність за вказані помилки і добровільно складати з себе
повноваження» (Тві (http://tvi.ua/new). – 2014. – 10.11).
***
«Правий сектор» розпустив свої Полтавську та Запорізьку обласні
організації, а також Херсонську міську і Цурюпинську районну. Про це
повідомляється на сайті партії.
Також центральний провід партії заборонив звільненим керівникам
обласних організацій діяти від імені «Правого сектору». Для вивчення
діяльності Полтавської обласної організації та її керівників буде створено
спеціальну комісію, «яка дасть оцінку роботі попереднього керівництва».
Безпосереднє управління місцевими осередками Запорізької та
Полтавської областей буде здійснюватися Центральним виконкомом партії
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 10.11).
***
«Глава ДНР» О. Захарченко заявив, що у «ДНР» було прийнято
рішення до чергової тристоронньої зустрічі в Мінську полонених більше
не міняти. Про це повідомляє так званий прес-центр «ДНР», передає УНН.
З його слів, основною темою майбутньої тристоронньої зустрічі в
Мінську буде обговорення обміну полоненими між «ДНР» та українською
стороною.
«Ми скликаємо для того, щоб прийняти остаточне рішення щодо обміну
полоненими. У нас дуже серйозне питання до київської влади з цього
приводу. Даєш списки одних людей, а отримуєш зовсім інших. Тому було
прийнято рішення, що до чергової зустрічі в Мінську полонених більше не
міняти. Ми будемо проводити обмін тільки на тих людей, які є гарантовано
тими, яких ми просимо. Нам не потрібні бомжі і незрозумілі люди. Це вже
просто фарс виходить», – зазначив О. Захарченко.
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Він підтвердив інформацію про те, що «ДНР» на майбутній зустрічі в
Мінську представлятиме Д. Пушилін (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 10.11).
***
Председатель ОБСЕ «очень обеспокоен восстановлением насилия» на
востоке Украины.
Министр иностранных дел Швейцарии Д. Буркгалтер заявил, что «очень
обеспокоен восстановлением насилия в восточных регионах Украины», а
также «деятельностью, которая делает ситуацию хрупкой вместо дальнейшей
стабилизации», передает УНН со ссылкой на «Радио Свобода».
Так председатель ОБСЕ отреагировал на последние отчеты Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ, в которых говорится об обстреле и жертвах в
Донецке, а также появление «конвоев тяжелого вооружения и танков на
территории, контролируемой незаконными вооруженными группами».
В отчете ОБСЕ от 8 ноября говорится, что специальная мониторинговая
миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала наличие и передвижения больших
военных конвоев по Донецку и области. В Донецке почти ежедневно
происходят обстрелы, жертвами которых являются гражданские. 5 ноября во
дворе школы № 63 погибли двое подростков, еще несколько были ранены
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 9.11).
***
Миссия ОБСЕ призвала представителей Украины и РФ разработать
детальный план расположения тяжелого вооружения на Донбассе.
Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ в Украине призвала
представителей Украины и РФ Объединенного центра по контролю и
координации в Донецке разработать более подробную информацию о
расположении тяжелого вооружения и минных полей на востоке Украины.
Об этом говорится в ежедневном отчете специальной мониторинговой
миссии ОБСЕ в Украине за 5 ноября, передает УНН.
Как отметили в миссии ОБСЕ, наблюдатели организации встретились с
украинскими и российскими руководителями Объединенного центра по
контролю и координации в Донецке.
«Они обсудили механизмы управления в Центре и дальнейшие шаги по
реализации Минского меморандума. Позже к ним присоединились члены
«Донецкой Народной Республики». Миссия ОБСЕ подчеркнула
необходимость разработки графика приоритетов деэскалации ситуации в
районе. Миссия ОБСЕ вновь подчеркнула необходимость более детальной
базовой информации, включая нынешние и предлагаемые местоположения
тяжелого вооружения и текущие местоположения минных полей», –
говорится в сообщении.
Также в миссии отметили, что посетили офисы Центра в
контролируемой «ДНР» Оленевке (25 км северо-западнее Донецка) и в
контролируемой правительством Красногоровке (46 км западнее Донецка).
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«Миссия ОБСЕ зафиксировала танк и самоходную гаубицу «ДНР» на
окраине Оленевки. Глава сельсовета в контролируемом правительством
Степном (5 км от Оленевки) рассказал миссии ОБСЕ, что он не знал, что
существуют близлежащие офисы Центра», – добавили в миссии (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.11).
***
В ООН осуждают обстрел школы в Донецке и рассчитывают, что
ответственные будут переданы на рассмотрение правосудия. Об этом
сказал на брифинге официальный представитель ООН С. Дюжаррик,
передает УНН.
«Обстрелу школы не может быть никакого оправдания», – сказал С.
Дюжаррик.
По его словам, «кто бы не был за это ответственен, он должен быть
передан правосудию».
Напомним, 5 ноября на школьном стадионе в Донецке взорвался снаряд,
погибли два школьника, еще трое получили ранения различной степени
тяжести (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
7.11).

ЕКОНОМІКА
На встрече в НБУ банкиры пообещали остановить курс на отметке
16 грн/$. В обмен на «стабильность» регулятор пообещал воздержаться от
административных мер.
Национальный банк Украины не будет вводить дополнительные
административные ограничения для стабилизации курса гривны, рассказали
участники совещания, состоявшегося 10 ноября.
«Новые ограничения вводить не планируется. Договорились удерживать
курс на уровне 15-16 грн/$. При нахождении точки равновесия на рынке
появятся объемы сделок», – рассказал один из банкиров, принимавших
участие в совещании.
Как ранее сообщал портал «Минфин», В. Гонтарева заявила о
возможном введении новых административных ограничений на валютном
рынке, если девальвация гривны продолжится.
Предварительные расчеты свидетельствуют, что уже 11 ноября банки
смогут устанавливать на пунктах обмена валют курс близкий к отметке
16 грн/$ (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 10.11).
***
Национальный банк намерен предложить новому парламенту
запретить досрочное снятие депозитов. Кроме того, Нацбанк намерен
ограничить наличные расчеты до тысячи евро. По словам В. Гонтаревой
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такой законопроект в парламенте уже есть.
«Вопрос, который мы тут же уже готовим, когда будет заседать новая
Рада, это, все-таки, о том, что у нас депозиты на срок – это депозиты на срок.
Иначе, вы же понимаете, почему Национальному банку постоянно вводить
ограничения по съему депозитов. Только потому, что у нас любой депозит
сегодня – это счет до востребования», – заявила глава НБУ в эфире
телеканала «1+1» (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 10.11).
***
По состоянию на 6 ноября т. г. экспорт зерновых из Украины с
начала 2014/15 МГ (июль-июнь) составил 12 550 тыс. т (на 6 октября –
8 910 тыс. т, на 5 ноября – 12 428 тыс. т).
В частности, по сообщению Министерства аграрной политики и
продовольствия, за рубеж поставлено 6 7941 тыс. т пшеницы, 3 280 тыс. т
ячменя, 2 335 тыс. т кукурузы и 141 тыс. т других зерновых культур.
Кроме того, в портах на корабли погружено 338 тыс. т зерновых. Таким
образом, общий объем экспортированных и подготовленных к экспорту
культур достиг 12 888 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 6 851 тыс. т, ячменя –
3 280 тыс. т, кукурузы – 2 616 тыс. т.
По ноябрьскому прогнозу компании «ПроАгро», зерновой экспорт из
Украины в 2014/15 МГ при валовом сборе 59,8 млн т (в зачетном весе, без
учета АР Крым) может составить 33,2 млн т (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 8.11).
***
Аграрії залучили понад 9,2 млрд грн кредитів.
Станом на 7 листопада 2014 р. 2084 підприємства агропромислового
комплексу залучили кредити загальним обсягом понад 9,2 млрд грн, що на
3,6 млрд грн менше, ніж на відповідну дату 2013 р. (2543 підприємств,
12,8 млрд грн). Зокрема, 6,5 млрд грн – короткострокові, 1,8 млрд грн –
середньострокові та 915,4 млн грн – довгострокові кредити.
Процентні ставки, під які залучаються кредити у 2014 р., складають
22-25 % річних у національній валюті.
Депозити в банках підприємств агропромислового комплексу становили
33,3 млрд грн (15,2 % від загального обсягу депозитів) (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 10.11).
***
Российский «Газпром» в минувшую пятницу заплатил «Нафтогазу
Украины» за услуги по транзиту газа. Об этом сообщил официальный
представитель концерна С. Куприянов.
«Мы заплатили все, что были должны заплатить», – сказал он, добавив,
что сумма платежа определена исходя из цены газа в соответствии с
формулой контракта. «Мы заплатили по нашим расчетам», – пояснил
С. Куприянов.
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В пресс-службе «Нафтогаза» агентству РБК-Украина подтвердили, что
компания получила деньги.
«Деньги за транзит получили. Они («Газпром», – ред.) сообщили нам в
пятницу, что отправили. Деньги дошли», – сказали там, не сообщив, какая
сумма получена и за какой период.
Напомним, что больше года Россия не платила за транзит газа, потому
что сделала это авансом. 21 августа 2014 г. «Газпром» сообщил, что в июле
аванс исчерпался в связи с повышением цены газа с 1 апреля до $485 за 1000
куб. м. В «Нафтогазе» согласны, что предоплата «Газпрома» за транзит
закончилась, но считают, что произошло это в сентябре (Левый берег
(http://lb.ua). – 2014. – 10.11).
***
«Укргаздобыча» заявила об угрозе остановки своих мощностей.
Резервуарные парки госкомпании почти заполнены.
Компания «Укргаздобыча» заявила, что из-за невозможности продавать
сжиженный газ она будет вынуждена остановить свои мощности. Как
говорится в сообщении компании, Минэкономики и Минэнергоугля медлят с
назначением аукционного комитета по продаже сырой нефти, газового
конденсата и сжиженного газа. Соответственно, «Укргаздобыча» не может
проводить аукционы по продаже своей продукции, которая накапливается в
резервуарных парках предприятия. Компания подчеркивает, что в настоящее
время они почти заполнены.
Если не исправить ситуацию, то с 15 ноября «Укргаздобыча» будет
вынуждена остановить Юлиевскую установку комплексной подготовки газа.
С 24 ноября придется прекратить работу Яблоновского отделения по
переработке газа. Это приведет к сокращению производства сжиженного газа
и потере 4,5 млн грн ежедневно.
30 ноября под угрозой остановки окажется технологический цех
стабилизации конденсата «Базилевщина». «Это будет иметь еще более
масштабные последствия, а именно – приведет к остановке добывающих
промышленных предприятий, которые в свою очередь являются основными
«донорами» добычи природного газа в Украине. Убытки общества и
государства в целом станут катастрофическими», – заявили в компании.
Напомним, что «Укргаздобыча» – крупнейшее добывающее предприятие
в Украине. В 2013 г. она извлекла 15,1 млрд кубометров газа (Левый берег
(http://lb.ua). – 2014. – 10.11).
***
Импорт словацкого природного газа в Украину достиг рекордных
30,9 млн кубометров в сутки, сообщил руководитель пресс-службы
ПАО «Укртрансгаз» М. Белявский.
«По оперативным данным центрального диспетчерского департамента,
начиная с 6 ноября режим импорта голубого топлива был увеличен до
29,6 млн куб. м/сутки, а уже со следующего дня повышен до
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30,9 млн куб. м/сутки», – сказал он.
По словам М. Белявского, до 6 ноября по словацкому транзитному
коридору газ поступал в Украину в объеме 26,4 млн куб. м ежесуточно, за
исключением
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октября,
когда
был
установлен
рекорд
–
30,4 млн куб. м/сутки (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 10.11).
***
Третье судно с южноафриканским углем прибыло в Украину.
Итальянский балкер Bottiglieri Challenger ошвартовался в середине дня
9 ноября в морском порту Ильичевск, свидетельствуют навигационные
данные.
Напомним, на борту Bottiglieri Challenger должно находиться
85 тыс. тонн угля.
Первый сухогруз Scotian Express доставил 84 тыс. тонн угля в порт
Ильичевск 23 октября, второй (MBA Future) разгрузился в порту Южный на
прошлой неделе.
Госпредприятие «Укринтерэнерго» 19 августа подписало соглашение с
Steel Mont Trading Ltd на поставку 1 млн тонн угля антрацитовой группы,
ежемесячно в Украину должно поступать 250 тыс. тонн этого топлива.
Каждые два из трех балкеров будет принимать Ильичевский порт, остальные
– порт Южный.
По данным министра энергетики и угольной промышленности Украины
Ю. Продана, цена поставленного из ЮАР угля (первая партия) составила 86
долл. за тонну. Цена топлива последующих поставок может немного
корректироваться (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 10.11).
***
Россия сняла ограничения на ввоз украинской продукции в Крым.
С наступлением зимнего периода у России возникает проблемма
снабжения аннексированного Крыма продуктами.
Россельхознадзор РФ заявляет, что препятствий для ввоза украинской
продукции на территорию оккупированного Крыма не существует. Об этом
заявил в эфире крымского бюро радио «Голос России» заместитель
руководителя управления Россельхознадзора по республике Крым и
Севастополю Ю. Епанов.
Он отметил, что в связи с нестабильностью поставок через паромную
переправу из-за погодных условий, а также во избежание недопущения
дефицита продуктов питания и повышения цен правительство полуострова
обратилось в Россельхознадзор с просьбой позволить украинским
предприятиям, даже неаттестованным, завозить свою продукцию в Крым.
Стоит отметить, в связи с наступлением зимнего периода у России
возникает проблема снабжения аннексированного Крыма продуктами,
поскольку единственный путь через Керченский пролив не будет
функционировать. В портах России и Керчи постоянно возникают огромные
очереди из автомобилей.
31

Ранее в России запретили поставлять в Крым украинскую продукцию, но
после просьб властей полуострова частично сняли запрет (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 8.11).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Золотовалютные резервы Украины в октябре сократились на 23,2 %.
Причиной стала поддержка «Нафтогаза».
По предварительным данным по состоянию на 1 ноября 2014 г. объем
международных резервов Украины составил 12 млрд 587 млн долл. Об этом
сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
«Их динамика в октябре была обусловлена необходимостью поддержки
НАК «Нафтогаз Украины» (почти 2 млрд долл.) в части выполнения ею
гарантированных государством обязательств по долговым ценным бумагам, а
также осуществления платежей по поставкам природного газа от
европейских поставщиков», – объясняют в НБУ (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 7.11).
***
В Украине (без учета временно оккупированной территории
АР Крым и Севастополя) базовая инфляция в октябре составила 2,7 %,
как и в сентябре. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
При этом к декабрю 2013 г. базовый индекс потребительских цен
составил 116,8 %, к октябрю 2013 г. – 117,0 %.
Согласно данным Госстата, в то же время по сравнению аналогичным
периодом 2013 г. в январе-октябре 2014 г. базовая инфляция составила 7,6 %.
Как сообщал «Минфин» ранее, инфляция в Украине в октябре составила
2,4 % по сравнению с инфляцией в сентябре на уровне 2,9 %
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 8.11).
***
В Украине по состоянию на четвертый квартал 2014 г.
наблюдаются худшие показатели индекса делового климата среди
21 страны Центральной и Восточной Европы. Об этом свидетельствуют
данные актуального отчета, который каждые три месяца обнародует
Австрийский контрольный банк, сообщает Deutsche Welle.
По мнению экспертов, такая ситуация спровоцирована боевыми
действиями на Донбассе.
Согласно отчету, в течение года показатель конъюнктуры для Украины
снизился на 44 процентных пункта – до минус 52. В целом шкала индекса
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достигает от +100 до – 100.
Показатель деловых прогнозов инвесторов ухудшился на 37 пунктов,
показатель делового климата – на 37 пунктов, показатель инвестиций – на
13 пунктов. Все показатели находятся в негативном значении шкалы,
указывая на пессимизм инвесторов.
Вместе с тем в отчете отмечается общее ухудшение индекса делового
климата почти на всех рынках Центральной и Восточной Европы. Признаки
легкого улучшения конъюнктуры в первом полугодии 2015 г. инвесторы
видят только в Словении. Что же касается деловых перспектив в первом
полугодии следующего года, положительные сигналы инвесторы видят лишь
в Боснии и Герцеговине.
Индекс деловой активности свидетельствует прежде всего о том,
насколько инвесторы довольны развитием бизнеса в той или иной стране.
Его составляют на основе опроса почти 400 предприятий со штаб-квартирами
в Австрии и филиалами в 21 стране Центральной и Восточной Европы об
актуальном состоянии дел предприятия в соответствующей стране и их
ожидания (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 7.11).
***
Цены в промышленности Украины в октябре 2014 г. после девяти
месяцев роста снизились на 0,7 %. Об этом сообщила Государственная
служба статистики.
Согласно ее данным, с начала года рост цен производителей составил
26,5 %.
Ведомство уточняет, что в годовом измерении (по сравнению с
аналогичным месяцем 2013 г.) рост замедлился до 25,9 % с 26,9 % по итогам
сентября, 24,2 % – по итогам августа, 22,5 % – по итогам июля, 15,9 % – по
итогам июня и 8,8 % – по итогам мая.
По данным Госстата, цены на продукцию добывающей промышленности
и разработки карьеров в октябре подешевели на 3,3 %. В частности, в добыче
сырой нефти цены снизились на 12 %, металлических руд – на 8,1 %. В то же
время в добыче каменного угля продукция подорожала на 3,5 %, камня, песка
и глины – на 0,3 %, природного газа – на 0,2 %.
В перерабатывающей промышленности цены повысились на 1,7 %. При
этом рост цен в производстве кокса и коксопродуктов составил 17,3 %,
металлургическом производстве, производстве готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования – 2,1 %, химических веществ и
химической продукции – 1,5 %, машин и оборудования, не отнесенных в
другим группам – 1,2 %, электрооборудования – 1,1 %. При этом в
производстве продуктов нефтепереработки зафиксировано снижение цен на
0,7 %.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
продукция подорожала на 1,3 %, в т.ч. в производстве чая и кофе – на 8,2 %,
табачных изделий – на 4,9 %, переработке и консервировании фруктов и
овощей – на 2,6 %, производстве напитков – на 1,6 %, хлеба, хлебобулочных
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и мучных изделий – на 1,5 %, мяса и мясных продуктов – на 1,3 %. Вместе с
тем в производстве сахара цены снизились на 7,9 %.
В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха
произошло снижение тарифов на 5,4 % за счет удешевления электроэнергии
на 5,9 %.
Как сообщалось, цены в промышленности Украины в 2013 г. выросли на
1,7 % по сравнению с 0,3 % в 2012 г. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2014. – 7.11).
***
Заборгованість найбільшого в Україні «Приватбанку» по кредитах
рефінансування перед Національним банком на початок листопада
скоротилася до 17,598 млрд грн, пройшовши пікове значення за
підсумками першого півріччя на рівні 18,096 млрд грн.
Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у банку.
«Динаміка змін обсягу рефінансування НБУ: 31 грудня 2013 р.
3,472 млрд грн, 31 березня 2014 р. – 12,835 млрд грн, 30 червня 2014 р. –
18,096 млрд грн, 31 жовтня 2014 р. – 17,597 млрд грн», – зазначається в
повідомленні кредитно-фінансової установи.
Згідно з повідомленням, «ПриватБанк» в повному обсязі компенсував
пов’язані з політичною кризою і військовими діями на Сході України
зниження обсягів коштів на рахунках фізичних і юридичних осіб за рахунок
власних коштів і наданого НБУ рефінансування.
За даними банку, з початку 2014 р. обсяг коштів на рахунках фізичних і
юридичних осіб знизився на 36,8 млрд грн, у тому числі депозитів і рахунків
у гривні на 10,9 млрд грн, обсяг доларових депозитів і рахунків клієнтів
скоротився на 1,64 млрд дол., в євро на 267 млн євро.
«Покриття відтоків було забезпечено «ПриватБанком» за рахунок
власних коштів банку, в тому числі залученням понад 10,1 млрд грн в
результаті погашення кредитів юридичних та фізичних осіб, 4,3 млрд коштів
банку на коррахунку і за рахунок зниження обсягів міжбанківських операцій
на 8 млрд грн, а також рефінансування», – наголошується в повідомленні.
«ПриватБанк» заснований в 1992 р. Згідно з даними Нацбанку, на
1 липня 2014 р. за розміром загальних активів (204,199 млрд грн) банк є
найбільшим серед 173 діючих в країні банків.
На початок жовтня поточного року найбільшими акціонерами банку
були Г. Боголюбов (37,02 %), І. Коломойський (36,51 %) і Triantal Investments
Ltd. (16,79 %) (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 9.11).
***
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service не
ожидает существенного восстановления роста мировой экономики в
ближайшие два года в связи с торможением экономики Китая,
структурными проблемами в еврозоне, ослаблением в Бразилии и ЮАР.
Об этом говорится в ежеквартальном обзоре Moody’s «Global Macro
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Outlook».
Что касается стран G20, то в целом агентство ожидает роста ВВП в
2015-2016 гг. примерно на 3 % после повышения на 2,8 % в 2014 г., пишет
Интерфакс-Украина.
В еврозоне Moody’s ожидает повышения ВВП на 0,7 % в текущем году,
на 1 % в 2015 г. и на 1,3 % в 2016 г.
В отчете сказано, что давление на европейскую экономику и далее будут
оказывать такие факторы, как медленный прогресс в области экономических
реформ, сохраняющийся высокий уровень корпоративной задолженности в
отношении к ВВП ряда стран, включая Францию и Испанию, и
неопределенность геополитической картины в Украине.
В России Moody’s прогнозирует отсутствие восстановления в 2015 г.
Вместо него ожидается умеренная рецессия, за которой последует стагнация
экономики в 2016 г.
Существенно выбивается из общеевропейской картины Великобритания.
Согласно прогнозу Moody’s в стране произойдет рост экономики на 2,5 % в
2015-2016 гг. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 10.11).
***
Інфляція в Росії за підсумками 2014 р. може становити не менше
8,5 % при прогнозі 7,5 %.
Про це повідомив журналістам глава Мінекономрозвитку РФ
О. Улюкаєв, передає «Прайм».
«У нас сьогодні інфляція – 8,5 %, за останніми даними. Навряд чи
(за підсумками року) буде менше», – сказав міністр.
Він додав, що, незважаючи на подібні очікування, МЕР розмірковує так,
що при розрахунку індексації тарифів в 2015 р. на послуги природних
монополій МЕР поки виходить з оцінки інфляції в 7,5 %.
Крім того, О. Улюкаєв відзначив, що відтік капіталу за підсумками
2014 р. буде більше 100 млрд дол.
«Зрозуміло, що буде за 100 млрд доларів, але скільки, я вам не скажу і
ніхто коректно не скаже», – сказав О. Улюкаєв (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 7.11).
***
Кількість робочих місць в економіці США збільшилася в жовтні на
214 тис. після зростання на скориговані 256 тис. місяцем раніше.
Про це свідчать дані міністерства праці країни, пишуть «Вести.ru».
Економісти, опитані агентством Bloomberg, очікували підвищення
показника на 225 тис., рання оцінка серпневого підвищення становила
248 тис.
Безробіття в США у вересні знизилося до 5,8 % – мінімального рівня з
липня 2008 р., порівняно з 5,9 % у попередньому місяці. Економісти не
очікували зміни безробіття порівняно вересневим показником.
Частка зайнятого населення США зросла в жовтні до максимуму з липня
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2009 р.: 59,2 % проти 59 % місяцем раніше.
Перегляд даних за серпень-вересень додав 31 тис. робочих місць. Число
робочих місць в приватному секторі США зросло в жовтні на 209 тис. при
очікуваному підвищенні на 225 тис.
Згідно з уточненими даними у вересні кількість робочих місць в
приватному секторі збільшилася на 244 тис., а не на 236 тис., як
повідомлялося раніше.
Зростання числа робочих місць у сфері послуг становило 181 тис.,
включаючи 52 тис. в сфері відпочинку, туризму і розваг; в переробній
промисловості – 15 тис.
Частка участі населення країни в робочій силі в жовтні зросла до 62,8 %
з 62,7 % – мінімуму з лютого 1978 р., що спостерігалося місяцем раніше.
Згідно з даними Міністерства торгівлі США ВВП країни зріс в третьому
кварталі на 3,5 % в перерахунку на річні темпи після підйому на 4,6 % в
квітні-червні (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 9.11).
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