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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Верховна Рада обрала новий уряд України
У вівторок, 2 грудня, новообраний уряд України склав присягу члена
Кабінету Міністрів України. Присягу з трибуни парламенту зачитав Прем’єрміністр України А. Яценюк.
Члени уряду, відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів
України», скріпили присягу підписами.
На посаду віце-прем’єр-міністра, міністра регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ призначений Г. Зубко; віце-прем’єр-міністра, міністра
культури – В. Кириленко; віце-прем’єр-міністра – В. Вощевський; міністра
Кабінету Міністрів – Г. Онищенко. Міністром охорони здоров’я України
призначено О. Квіташвілі; міністром економічного розвитку і торгівлі
України – А. Абромавічус; міністром фінансів України – Н. Яресько;
міністром освіти і науки України – С. Квіт; міністром енергетики та вугільної
промисловості України – В. Демчишин; міністром внутрішніх справ України
– А. Аваков; міністром юстиції України – П. Петренко; міністром молоді та
спорту України – І. Жданов; міністром екології та природних ресурсів
України – І. Шевченко; міністром аграрної політики і продовольства України
– О. Павленко; міністром соціальної політики України – П. Розенко;
міністром інфраструктури України – А. Пивоварський; міністром
інформаційної політики України – Ю. Стець.
Міністром закордонних справ України Верховна Рада призначила П.
Клімкіна, а міністром оборони України – С. Полторака.
Після голосування в парламенті за призначення членів Кабінету
Міністрів, за що віддали голоси 288 народних депутатів, глава уряду
висловив подяку парламенту України: «Разом ми подолаємо всі труднощі, і
певен, що те, на що сподіваються мільйони українців, буде нами виконано. У
нас складна, історична місія. Але історична відповідальність дає історичні
шанси. У нас – історичний шанс створити нову Україну, і ми цей шанс не
просто використаємо – ми його виконаємо».
Він зачитав присягу члена Кабінету Міністрів України: «Усвідомлюючи
високу відповідальність члена Кабінету Міністрів України, урочисто
присягаю на вірність українському народові. Зобов’язуюся додержуватися
Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і
незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина,
дбати про добробут українського народу, сталий демократичний розвиток
суспільства».
«Вступаю на посаду Прем’єр-міністра, і уряд приступає до виконання
своїх обов’язків», – сказав А. Яценюк (Офіційний портал Верховної Ради
України
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247788920&cat_id=2
4427642). – 2014. – 2.12).
2

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Рябоконь, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Украинская металлургия:
современное состояние и дальнейшие перспективы
Политические и экономические события этого года, а также военные
действия на Востоке Украины углубили рецессию в металлургической
отрасли страны и привели к ощутимому падению в производстве и экспорте
продукции.
Согласно
статистике
отраслевого
объединения
предприятий
«Металлургпром», металлургическая отрасль по итогам января – сентября
нарастила
убытки
(отрицательный
финансовый
результат
до
налогообложения) по сравнению с январем – сентябрем 2013 г. на 62,5 %,
или на 5,5 млрд грн – до 14,3 млрд грн.
Объем реализации продукции в натуральном выражении за указанный
период снизился на 14 %, а цены на прокат черных металлов в среднем
возросли на 28,8 % (в гривневом эквиваленте), что позволило получить
прибыль от операционной деятельности в сумме 6,6 млрд грн. Вместе с тем
из-за потерь от курсовой разницы при переоценке валютных заемных средств
и процентов по ним получен отрицательный финансовый результат.
Чистый доход (выручка) метпредприятий от реализации продукции за
девять месяцев возрос на 16,4 % и составил 126,8 млрд грн. Однако
значительно возросли кредиторская и дебиторская задолженности
метпредприятий, которые по состоянию на 1 октября составили
соответственно 133 млрд грн (+27,1 млрд грн к аналогичному периоду 2013
г.) и 65,1 млрд грн (+10,9 млрд грн). С учетом заемных средств, собственные
оборотные средства метпредприятий имеют отрицательное значение –10,5
млрд грн против +0,8 млрд грн за девять месяцев 2013 г.
За девять месяцев метпредприятия уплатили 5,6 млрд грн налогов и
сборов против 5,4 млрд грн за девять месяцев 2013 г., из них налог на
прибыль составил 448,6 млн грн против 186,8 млн грн за девять месяцев 2013
г.
По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. за январь – сентябрь
произошел значительный рост цен (в гривневом эквиваленте) на основные
сырьевые ресурсы.
Железорудное сырье подорожало на 19–30 % по различным позициям,
огнеупоры – на 17–24 %, ферросплавы – на 21–40 %, кокс – на 25 %,
металлолом – на 19 %, природный газ – на 18 %, электроэнергия – на 10 %.
В то же время металлургические предприятия Украины в январе –
октябре 2014 г. сократили импорт железорудного сырья (ЖРС) из
Российской Федерации на 3 % по сравнению с аналогичным периодом 2013
г. – до 2,240 млн т.
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Как сообщается в протоколе балансового совещания представителей
предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины,
обнародованном объединением «Металлургпром», в октябре объем
импортных поставок ЖРС из РФ увеличился по сравнению с сентябрем на 45
тыс. т – до 185 тыс. т.
В этот же период горно-обогатительные комбинаты (ГОКи) нарастили
экспорт ЖРС на 7 % – до 34 млн т, в том числе в октябре экспортировано 3,8
млн т.
За 10 месяцев 2014 г. метпредприятиям Украины было поставлено 27
млн т отечественного железорудного сырья (86 % этого показателя за 10
месяцев 2013 г.), в том числе аглоруды – 4,6 млн т (90 %), концентрата – 12,6
млн т (89 %), агломерата – 4,8 млн т (95 %), окатышей – 5 млн т (72 %). В
октябре поставки украинского ЖРС сохранились на уровне сентября и
составили 2,1 млн т.
Объем поставок металлургическим предприятиям украинского кокса в
октябре возрос по сравнению с сентябрем на 150 тыс. т, или на 30 % – до 640
тыс. т. За 10 месяцев поставлено 9,5 млн т украинского кокса (83 % объема
поставок в аналогичном периоде 2013 г.).
Как сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» А.
Зражевский, импорт кокса в октябре, как и прогнозировалось, сохранился на
уровне сентября и составил 260 тыс. т. Всего за 10 месяцев по импорту было
завезено 1,055 млн т кокса против 560 тыс. т за 10 месяцев 2013 г.
По состоянию на 1 ноября в работе находились 20 из 30 действующих
доменных печей (67 %), восемь мартеновских печей из 11 (73 %) и 15
конвертеров из 21 (71 %). Кроме того, шесть доменных и три мартеновских
печи находятся на длительной «консервации».
Согласно статистике УНПА «Укркокс» о результатах работы
коксохимических предприятий за 10 месяцев 2014 г., объем производства
металлургического кокса составил 82 % от уровня производства в
аналогичном периоде 2013 г.
Отмечается значительное снижение объемов поставок украинских углей
для коксования, которое наблюдается в течение осенних месяцев. В
результате объем поставок отечественных углей за 10 месяцев снизился по
сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 30 %.
В настоящее время из коксохимических предприятий Украины не
работает только ПрАО «Енакиевский коксохимпром», который находится на
горячей консервации.
Объем потребленного металлургами природного газа в октябре составил
177 млн куб. м. Среднесуточное потребление природного газа
метпредприятиями в октябре увеличилось по сравнению с предыдущим
месяцем на 0,9 млн куб. м и составило 5,7 млн куб. м.
Всего за 10 месяцев металлурги потребили порядка 2,1 млрд куб. м
природного газа (81 % от объема потребления в аналогичном периоде 2013
г.). Среднесуточное потребление за 10 месяцев составило 6,9 млн куб. м
против 8,5 млн куб. м за 10 месяцев 2013 г.
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Согласно
информации
Государственного
информационноаналитического центра мониторинга внешних товарных рынков
«Держзовнішінформ», за девять месяцев 2014 г. на экспорт было поставлено
16,3 млн т металлопроката (в т. ч. полуфабрикатов – 7,4 млн т), чугуна – 1,7
млн т, ферросплавов – 640 тыс. т, что в сравнении с аналогичным периодом
2013 г. составило: металлопроката – 93 %, чугуна – 112 %, ферросплавов –
132 %.
Всего экспортировано 19,5 млн т металлопродукции на сумму 10,2 млрд
дол. против 19,7 млн т и 10,7 млрд дол. за девять месяцев 2013 г.
Доля экспорта в общем объеме произведенного металлопроката
составила порядка 87 против 81 % за девять месяцев 2013 г. При этом 46 %
экспортируемой продукции – полуфабрикаты.
По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. произошли следующие
изменения в объёмах экспорта отдельных видов металлопроката:
– уменьшение экспорта листового проката на 1 %;
– уменьшение экспорта полуфабрикатов на 8 %;
– уменьшение экспорта длинномерного проката на 12 %.
Экспорт металлопродукции в страны СНГ уменьшился на 28 % – с 3,8
до 2,7 млн т, в том числе в Россию на 28 % – с 2,8 до 2,0 млн т. Основными
позициями, по которым отмечено снижение экспорта в Россию, являются
горячекатаный лист (–360 тыс. т, или –40 %), арматура (–350 тыс. т, или –40
%) и профили (–270 тыс. т, или –34 %). При этом доля СНГ в географической
структуре поставок уменьшилась с 19 до 14 %, в т. ч. доля России – с 14 до
10 %.
За девять месяцев 2014 г. было импортировано 0,8 млн т металлопроката
против 1,3 млн т за девять месяцев 2013 г. (–37 %). Основной импортируемой
позицией остается дефицитный в Украине плоский прокат с покрытием (42
% от общего импорта проката).
Всего импортировано 1,0 млн т металлопродукции на сумму 1 млрд дол.
против 1,7 млн т и 1,8 млрд дол. за девять месяцев 2013 г.
На фоне падения производства в металлургической отрасли одним из
немногих «светлых пятен» является увеличение производства на
ферросплавных заводах. Производством ферросплавов в Украине
занимаются Никопольский, Запорожский и Стахановский ферросплавные
заводы, а также Побужский ферроникелевый комбинат. Эта продукция
экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки. Марганцевую руду в
стране добывают Орджоникидзевский и Марганецкий горно-обогатительные
комбинаты.
Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов
(УкрФА), украинские ферросплавные заводы в январе – сентябре 2014 г.
увеличили объем производства продукции на 25,1 % по сравнению с
аналогичным периодом 2013 г. – до 780,1 тыс. т.
Согласно сообщению, производство силикомарганца увеличилось на
30,2 % – до 593,6 тыс. т, ферромарганца – на 24,3%, до 74,8 тыс. т,
ферросилиция – на 10,5 %, до 111,7 тыс. т.
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Как сообщили в УкрФА, рост производства наблюдается даже в
условиях остановки производства на Стахановском заводе ферросплавов изза боевых действий на Востоке Украины.
Также сообщается, что производство марганцевого концентрата на
обогатительных комбинатах в Украине за девять месяцев возросло на 8,7 %
по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. – до 852,1 тыс. т,
марганцевого агломерата — на 22,5 %, до 234,7 тыс. т.
Падение металлургического производства (особенно глубокое в конце
лета – начале осени) побило все возможные рекорды. Многие украинские
предприятия на Донбассе прекратили работу или значительно уменьшили
выпуск продукции. В октябре производство стало медленно расти, частично
переориентируясь с сырьевого направления на металлургическое.
В октябре, по данным «Металлургпрома», выпуск стали увеличился на
6,5 % (до 1,920 млн т), чугуна – на 8,4 % (до 1,662 млн т). Основной вклад в
это внесли мариупольские комбинаты, восстанавливающий производство
Енакиевский металлургический завод и украинские металлургические
предприятия, находящиеся не на Донбассе.
«Запорожсталь», которая находится далеко от военных действий,
увеличила объемы выпускаемой продукции на 7 %. «Азовсталь» увеличила
загрузку на 40 % – до 305 тыс. т. ММК им. Ильича остался на том же уровне
по стали, но значительно увеличил выплавку чугуна. ДМК им. Ф.
Дзержинского увеличил производство на 6 % – до 240 тыс. т. В октябре
общее производство стали возросло на 6,7 % – до 1,929 млн т, оценивает
ситуацию на рынке металлургии аналитик Concorde Capital Р. Тополюк.
Стоит учесть, что такие показатели свидетельствуют не о значительном
увеличении производства металлопродукции, а о тенденции к
восстановлению нормальных объемов. По словам аналитика инвестиционной
компании Eavex Capital И. Дзвинки, в августе производство упало на 20–40
%: 20 % – на «Азовстали» и 40 % – на ММК им. Ильича. «При этом
Алчевский металлургический комбинат в октябре сохранил динамику
производства на нуле, а Енакиевский металлургический завод восстановил
производство во второй половине месяца и выплавил 25 тыс. т стали по
сравнению с нулем в сентябре», – указывает аналитик. Это означает, что
предприятия, которые внесли основной вклад в позитивную статистику за
октябрь, до этого демонстрировали значительный спад и работали в августе –
сентябре на 40 % производственной мощности.
Отметим, что военные действия на Донбассе, где расположено
большинство украинских металлургических предприятий, привели к
проблемам с поставкой сырья и отсутствием электроэнергии на многих
меткомбинатах, которые работали с перебоями, а некоторые остановились.
По состоянию на середину ноября по вышеуказанным причинам не
работали Алчевский меткомбинат и Донецкий металлопрокатный завод.
Вертикально интегрированные компании в ближайшей перспективе
будут сосредотачивать свои усилия именно на металлургическом
производстве, что позволит максимизировать прибыль в отличие от продаж
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железорудного сырья (ЖРС). Перерабатывая ЖРС, компания зарабатывает
больше – за счет генерирования добавленной стоимости.
В августе 2014 г. Украина переместилась из замыкающей позиции в
«золотой десятке» производителей стали на 11 место с производственным
показателем 1,767 млн т. В сентябре с показателем 1,7 млн т Украина заняла
12 позицию в рейтинге World Steel Association. Эта позиция в октябрьском
рейтинге не изменилась, однако Украина увеличила производство стали до
1,87 млн т, что может позволить ей обогнать Тайвань (1,970 млн т в октябре)
и приблизиться к результату Италии (2,1 млн т).
При этом по итогам января – октября 2014 г. Украина сохранила в
мировом рейтинге производителей стали десятую строчку с показателем 23,4
млн т. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. производство стали в
стране сократилось на 15,2 %.
Несмотря на положительную динамику в октябре, увеличению
производства
металлургической
продукции
мешает
разрушенная
инфраструктура Донбасса. Как заявил Р. Тополюк, «дальнейшего роста
производства пока еще не предвидится, слабым местом являются
разрушенные железнодорожные пути на Донбассе. Там продолжаются
боевые действия, и они мешают восстанавливать железнодорожное
сообщение». По его словам, металлургические предприятия смогут
полностью возобновить объемы производства металлопродукции до
прежнего уровня приблизительно за месяц, как только ситуация
стабилизируется до мирной и сотрудники железной дороги смогут
восстановить разрушенные участки.
Зависимость объемов производства металлопродукции от состояния
мира и войны на Донбассе отмечает и аналитик CASE Украина Е. Дубогрыз:
«Если не будет никаких военных конфликтов в Мариуполе, то можно
ожидать увеличения объемов выплавки стали с 67 тыс. т стали в сутки до 72–
75 тыс. т к концу года».
ПО «Металлургпром» прогнозирует, что в декабре Украина произведет
1,9 млн т стали, 1,8 млн т чугуна и 1,8 млн т проката. Это означает, что
производство стали останется на уровне октября, а чугуна и проката
возрастет на 3,5 и 9,2 % соответственно.
Большинство предприятий, оказавшихся на неконтролируемой
украинскими властями территории, ждет «национализация». Об этом
неоднократно заявляли лидеры непризнанных республик. Для рынка
металлургии наиболее важными являются три предприятия, оказавшиеся на
неконтролируемой территории: Алчевский металлургический комбинат,
Енакиевский металлургический завод и «Донецксталь». Суммарное суточное
производство алчевского и енакиевского предприятий в мирное время
составляло 23 тыс. т стали, или четверть от общеукраинского.
Частично эти предприятия могут переориентироваться на российский
рынок. «Если раньше Алчевск поставлял в Россию 10–15 % своей продукции,
то теперь он может и работать на 10–15 % мощности. Если заводы будут
работать только на Россию и на свои непризнанные республики, то они не
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смогут производить столько стали, сколько производили в нормальных
условиях, но работать смогут», – отмечает Е. Дубогрыз.
Заинтересованность «Внешнеэкономбанка», обладающего основным
пакетом акций Индустриального союза Донбасса, объясняет решение Совета
по железнодорожному транспорту СНГ разрешить отправку кемеровского
угля для Алчевского меткомбината. Несмотря на это, заводы, оказавшиеся на
территории непризнанных республик, в случае «национализации» не смогут
продавать продукцию на российский рынок, даже если возобновят свою
работу. Либо они могут продолжать работать как украинские юридические
лица, соответственно работать согласно украинскому законодательству, либо
у них будут проблемы со сбытом. В таком случае их экспорт может
расцениваться только как контрабанда.
Отдельным
штрихом
проходит
также
потеря
некоторыми
металлургическими предприятиями рынка сбыта в Российской Федерации. К
примеру, Кременчугский сталелитейный завод готовится по этой причине к
консервации. Как отметили в полтавской мэрии, в октябре ожидалось
сокращение 1500–2000 работников, но, в связи с новыми условиями,
возможно, сокращение может быть более масштабным. В целом на
сталелитейном заводе было около 3770 чел., по состоянию на 1 августа уже
сократили 1285.
Сталелитейный завод не работал с 24 февраля по 30 июня. Потом
поработал до 23 июля и снова остановился. Более 90 % кременчугского литья
шло на экспорт, сейчас продукцию некуда девать.
Падение объемов производства и экспорта продукции произошло и в
трубной промышленности. Согласно статистике, основные трубные
предприятия Украины в январе – октябре 2014 г. сократили производство
труб из черных металлов, по оперативным данным, на 14,8 % по сравнению с
аналогичным периодом 2013 г. – до 1,197 млн т.
В октябре 2014 г. выпуск труб составил 89,6 тыс. т, тогда как в
предыдущем месяце – 86,1 тыс. т. Резкое падение производства труб в
августе – октябре произошло в основном из-за приостановки производства на
Харцызском трубном заводе (Донецкая область), находящемся в зоне АТО.
При этом в августе – сентябре трубы на ХТЗ практически не производились,
однако в октябре предприятие возобновило работу.
В целом за 10 месяцев ХТЗ произвел 174,6 тыс. т труб, что на 21,6 %
ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В октябре
выпущено 13,7 тыс. т труб при среднем уровне выпуска труб на ХТЗ при
стабильной работе 30–35 тыс. т в месяц.
На результатах деятельности других основных трубных предприятий
боевые действия существенно не сказались, так как они сосредоточены в
Днепропетровской области. Выпуск труб на «Интерпайп НТЗ» за 10 месяцев
2014 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. с 298,4 тыс.
до 261,8 тыс. т (в октябре – 14,1 тыс. т), на «Интерпайп НМТЗ» – с 206,5 тыс.
до 114,8 тыс. т (5,2 тыс. т), тогда как на «Интерпайп Нико Тьюб» возрос с 326
тыс. до 351,1 тыс. т (29,7 тыс. т).
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Мариупольский меткомбинат им. Ильича незначительно сократил
производство – с 51,7 тыс. до 51,4 тыс. т (5,6 тыс. т).
Луганский трубопрокатный завод (ЛТПЗ), созданный на базе Луганского
трубного завода, в январе – октябре 2014 г. простаивал.
Статистика также констатирует снижение производства на «Коминмете»
(со 192,3 тыс. до 171,7 тыс. т труб, в октябре – 17,5 тыс. т), рост на
«Сентрависе» (с 16,7 тыс. до 18,2 тыс. т нержавеющих труб), снижение
выпуска в ООО «АГ Сталь» (Мариуполь Донецкой области) – с 37,8 тыс. до
21,2 тыс. т (в октябре трубы не производил).
Днепропетровский трубный завод снизил выпуск труб с 29,7 тыс. до 26,3
тыс. т (1,4 тыс. т).
Однако для производителей украинской трубной продукции хорошей
новостью является тот факт, что Таможенный союз с 1 ноября отменил
пошлины на ввоз нержавеющих стальных труб, в том числе и из Украины.
Крупнейшим производителем и экспортером в данном сегменте является
украинская корпорация «Интерпайп». Это решение позволяет украинским
производителям экспортировать нержавеющие трубы в Россию, Беларусь и
Казахстан без квотных ограничений.
До начала ноября специальная защитная пошлина в отношении импорта
стальных труб в страны Таможенного союза из Украины составляла 9,9 % от
таможенной стоимости, а в 2012 г. было введено квотирование поставок этой
продукции. Из-за данных пошлин производство стальных труб в Украине
сократилось за 2013 г. на 20 % по сравнению с 2012 г.
Многим металлургическим предприятиям в 2014 г. пришлось
столкнуться с неприятным для них фактором – неоднозначными решениями
правительства и Национального банка. В конце июля Верховной Радой были
приняты изменения в Госбюджет и в Налоговый кодекс, которые косвенно
коснулись металлургов. Законопроект № 4308а, инициированный Кабинетом
Министров, повысил ставку платы за пользование недрами при добыче
железной руды с 5 до 8 %. Дороже добыча – дороже руда, а значит,
повысилась и цена на готовую металлопродукцию. Следовательно,
украинский металл стал менее конкурентоспособным на мировом рынке.
Также проблемой для металлургических предприятий стало введение
Национальным банком Украины обязательства 100 % продажи валютной
выручки юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями,
являющимися резидентами Украины, вместо ранее предусмотренных 50 %.
Многие металлурги, помимо того, что являются крупными экспортерами,
также и крупные импортеры. Также им необходимо обслуживать
привлеченные в зарубежных банках кредиты, для чего необходима валюта. В
итоге предприятия должны были нести дополнительные убытки за счет
необходимости покупать валюту у Нацбанка вместо того, чтобы
пользоваться собственными поступлениями. Это также стимулировало
предприятия прятать валютные поступлення и не ввозить их в Украину.
Несмотря на незначительный рост производства к концу года, уже
сейчас видно, что производственные показатели украинских металлургов в
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2014 г. будут существенно ниже, чем в 2013 г. Сократилось производство –
сократился экспорт, а значит, и валютная выручка, поступающая на
территорию страны.
Но, кроме объективных причин сокращения экспорта, существуют и
субъективные. Рынок СНГ, который был довольно привлекательным для
украинской металлургии из-за территориальной близости и налаженных за
годы отношений, начал постепенно закрываться. Частично это
компенсировалось ростом экспорта украинской металлопродукции в страны
ЕС.
В целом, ситуация на мировом рынке металла довольно непростая для
украинских металлургов. По мнению аналитика инвесткомпании Concorde
Capital Р. Тополюка, сложная ситуация на рынке длинного проката
обусловлена усиливающейся конкуренцией со стороны китайских
производителей. Китайские металлурги ведут себя очень агрессивно и
снижают цены на заготовку – они не превышают 480 дол. Пока что
украинские производители, за счет девальвации гривни, чувствуют себя
уверенно, но этот эффект временный, за счет роста себестоимости через годдва он пройдет.
Что касается рынка плоского проката, то там также наблюдается
определенное давление на цены. Ближайший к нам европейский рынок
находится под влиянием негативных событий, происходящих с европейской
экономикой. Российский рынок для нас постепенно закрывается. Цены
постепенно снижаются – и предприятия переживают все тот же негативный
период, который был последние два года.
В
целом,
закрытие
российского
рынка
для
украинской
металлопродукции металлурги считают проблемой. Так, председатель
правления Запорожского ферросплавного завода (ЗФЗ) П. Кравченко отметил
существенное сокращение продаж продукции своего предприятия в Россию.
Если ранее ЗФЗ продавал в Россию до половины своей продукции, то после
событий на Востоке Украины эта цифра меньше 10 %. Он отмечает, что в РФ
отношения с украинскими партнерами сокращаются исключительно по
политическим причинам. Председатель правления ЗФЗ считает, что, как
только произойдет политическое урегулирование украинско-российского
конфликта, завод вернется к сотрудничеству с российским бизнесом.
Касательно дальнейших перспектив украинской металлургии следует
отметить, что в сложившейся ситуации относительно спокойно себя
чувствует «Арселор Миттал Кривой Рог». Это предприятие не имеет
производственных мощностей на Донбассе, коксом снабжается из Польши,
поэтому лишено части проблем, с которыми вынуждены были столкнуться
другие крупные украинские участники рынка металла. Кроме того, «Арселор
Миттал Кривой Рог» является частью транснационального гиганта
ArcelorMittall и может рассчитывать на помощь материнской компании. К
примеру, в части снабжения энергоресурсами компания имеет преимущества
перед другими металлургическими предприятиями в Украине.
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Группа «Метинвест» сохранила работу на своих мариупольских
предприятиях, хотя и была вынуждена существенно сократить производство.
Вполне возможно, что группе удастся нарастить производство, но это будут
далеко не те объемы продукции, которые показывали предприятия группы до
начала конфликта на Донбассе. Авдеевский коксохим, Енакиевский метзавод
и Харцизский трубный завод находятся на территории, неконтролируемой
украинской властью.
Индустриальному союзу Донбасса тоже пришлось нелегко из-за
расположения производственных мощностей и ресурсной базы в зоне боевых
действий. В октябре стало известно о запуске Алчевского коксохима и
планах запуска Алчевского метзавода.
Отечественные ферросплавные заводы за все время АТО работали
стабильно. Даже находящийся в эпицентре событий Краматорский
ферросплавный завод продолжал выпускать продукцию. «Не повезло» только
Стахановскому ферросплавному заводу, который контролируется нынешним
губернатором Днепропетровской области И. Коломойским и который в
августе был захвачен вооруженными людьми.
Но, несмотря на относительную стабильность работы, будущее
украинских ферросплавных заводов далеко не безоблачно. В 2015 г. истекает
срок меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров и
электрометаллургическими
предприятиями,
согласно
которому
ферросплавные предприятия могли покупать у государства электричество по
доступной для себя цене. По словам председателя правления Запорожского
ферросплавного завода П. Кравченко, правительство не намерено продлевать
действие меморандума, что ставит некоторые ферросплавные заводы под
угрозу полной остановки.
Что касается дальнейших перспектив отечественной металлургии, то
эксперты не сильно расходятся во мнениях. Аналитик И. Дзвинка считает,
что до конца года динамика в секторе будет зависеть от того, насколько
будут реализованы планы по запуску остановленных предприятий, а также
увеличения выпуска на предприятиях, сокративших производство летом.
По мнению Р. Тополюка, главная проблема металлургов – повреждение
в результате боевых действий железнодорожных путей, которые бы
позволили загрузить предприятия сырьем. Сами предприятия пострадали
минимально, по сравнению с тем, как пострадало железнодорожное полотно.
Их мощности не были разрушены таким образом, чтобы они не смогли
вернуть объемы производства. Также эксперт считает, что украинские
металлурги смогут после простоя вернуться на те рынки, с которых были
временно вынуждены уйти, так как контрактируется этот рынок
краткосрочно, и здесь продаст свой товар тот, кто предложит хорошую цену.
В целом же можно ожидать, что после прекращения боевых действий
металлурги смогут выйти на привычные производственные показатели, но
только при надлежащем восстановлении инфраструктуры.
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Досягнуто попередньої домовленості про те, що першим віцеспікером буде представник «Народного фронту», екс-секретар РНБО А.
Парубій. Про це заявив депутат від «Самопомочі» Є. Соболєв.
Раніше депутат фракції «Блок Петра Порошенко» М. Томенко сказав, що
4 грудня керівництво парламенту повністю сформують. «Практично майже
все погоджено. Зараз залишилося остаточно узгодити, кого «Народний
фронт» висуває першим віце-спікером. «Самопоміч» визначилася, це – О.
Сироїд (на посаду віце-спікера)», - зазначив М. Томенко.
Він також не виключив, що опозиція отримає два комітети в парламенті.
«Швидше за все, буде створено ще один комітет міжнаціональних,
міжконфесійних відносин і тимчасово переселених осіб… Якщо цей комітет
створять, то він відходить до фракції «Опозиційний блок». Таким чином, в
опозиції як мінімум два комітети», - сказав М. Томенко.
За його словами, швидше за все, «Опозиційному блоку» також віддадуть
регламентний комітет (М. Папієв).
«По комітетах залишається дві дискусійні лінії – з бюджетним
комітетом. Радикальна партія вважає, що це її сфера відповідальності, а
"Блок Петра Порошенка" вважає, що це їхня сфера відповідальності», сказав М. Томенко.
Він також повідомив, що триває дискусія щодо комітету з питань
національної безпеки й оборони: «Народний фронт» пропонує С.
Пашинського, «Самопоміч» – С. Семенченка.
М. Томенко також розповів, що розглядається можливість збереження
комісії з контролю над приватизацією. Він припустив, що цю комісію
віддадуть або опозиції, або позафракційним депутатам. На думку депутата
БПП, таким чином буде «збережено обличчя демократичного парламенту,
збережено принцип пропорційності й поваги до тих, хто не увійшов у
коаліцію».
М. Томенко підтвердив, що у фракції БПП буде комітет з питань
аграрної політики й земельних відносин (на голову комітету запропоновано
Т. Кутового), комітет із питань будівництва, містобудування, ЖКГ і
регіональної політики (Д. Андрієвский).
Комітет із питань екологічної політики, природокористування й
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи очолить сам М. Томенко
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/4/7046391/). –
2014. – 4.12).
***
Верховна Рада України достроково припинила повноваження
народних депутатів, які ввійшли до складу Кабінету Міністрів України:
А. Яценюка, А. Авакова, В. Вощевського, І. Жданова, С. Квіта, В.
Кириленка, П. Розенка, Ю. Стеця, П. Петренка (Офіційний портал
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Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/99449.html). – 2014. –
2.12).
***
Партія «Опозиційний блок» заявляє, що коаліція намагається
позбавити її можливості контролювати владу парламентськими
механізмами.
Як ідеться в заяві Опозиційного блоку, влада досі не запропонувала йому
«жодних контрольних комітетів: ані регламентного, з питань свободи слова й
прав людини, ні участі в президії парламенту».
«Парламентська більшість всіма способами намагається позбавити
Опозиційний блок, який є реальною і єдиною опозиційною силою,
парламентських функцій контролю над владою. Ці права опозиції
передбачені Конституцією України, законодавством, Регламентом і
практикою попередніх семи скликань Верховної Ради», – заявляють
представники колишньої влади.
На думку партії, «парламентська більшість намагається створити штучну
ручну керовану опозицію, щоб позбавити реальну опозицію всіх важелів
контролю над владою». «За Опозиційний блок проголосувало 1,5 млн
громадян, і така поведінка влади – це неповага до виборців, яка посилює
розкол країни, – стверджують депутати. – До складу фракції Опозиційного
блоку входить 40 народних депутатів, що за квотним принципом розподілу
керівних посад у комітетах дозволяє очолити 3 з 27 комітетів Верховної
Ради. Відповідні розрахунки квот були розіслані всім фракціям спікером
Гройсманом».
В Опозиційному блоку наголошують, що «за всю історію скликань
Верховної Ради України жодного разу не було випадку, щоб опозиція не була
представлена в президії парламенту. І тільки нинішня влада зневажає права
опозиції на функції контролю над владою, – зазначає партія. – Така поведінка
влади свідчить про її авторитаризм і схильність до узурпації влади. Вона
суперечить принципам демократії й 25-річному досвіду українського
парламентаризму»
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/3/7046291). – 2014. – 3.12).
***
Внефракционный депутат Б. Филатов уверен, что коалиция, по его
словам, впервые в истории украинского парламентаризма узурпировала
власть в парламенте. Причем руководство комитетами, которые имеют
контролирующие функции, не предоставляется оппозиции.
По мнению Б. Филатова, все народные депутаты, которые не вошли в
коалицию, являются оппозицией. Также Б. Филатов подчеркнул, что в
парламенте есть «Оппозиционный блок» и есть правая оппозиция. «Есть
разные люди, запятнавшиеся и не запятнавшиеся, правая оппозиция, но с
нами никто не хочет разговаривать», - подчеркнул Б. Филатов.
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Б. Филатов подчеркнул, что в нынешнем парламенте постоянно
нарушаются процедуры, принципы парламентаризма, например, когда за
правительство голосуется «пакетом». Б. Филатов отметил, что ВР «пакетом»
голосовала за назначение министров, потому что «члены коалиции не
доверяют друг другу и понимают, что если будет индивидуальное
голосование за кандидатуру, то кто-то может не пройти» (Ура-Информ
(http://ura-inform.com/ru/politics/2014/12/04/koalitsija-uzurpirovala-vlastfilatov). – 2014. – 4.12).
***
Депутат от партии «Самопомощь» С. Семенченко сообщил, что пока не
вошел
в
депутатскую
группу
«Укроп»
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/raspredelenie-komitetov-vr-budetprohodit-po-kvotnomu-principu-semenchenko-574497.html).
«Это группа, которая соберёт людей, которые имеют волю к действию,
имели отношение к зоне АТО – либо физическое, либо моральное, и будут
занимать активную позицию», – сказал нардеп.
С. Семенченко отметил, что на данный момент задача по формированию
фракции не стоит, однако он уверен, что в группе будет достаточно людей
для формирования фракции.
С. Семенченко также сообщил, что комитет по национальной
безопасности получит «Народный фронт». «К сожалению, мы не смогли
отстоять неквотный принцип раздела комитетов... По квотному принципу
этот комитет, руководство отходит «Народному фронту». В связи с тем, что у
нас тоже есть программа развития армии и сейчас идёт война, мы
договорились, что от «Самопомощи» я иду первым заместителем.
Руководитель комитета пока, на данном этапе, Сергей Пашинский от
«Народного фронта». И мы создаём специальную контрольную комиссию,
которая будет заниматься контролем общественной, парламентской, военной
организации
государства»,
–
сказал
он
(Сегодня
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/raspredelenie-komitetov-vr-budetprohodit-po-kvotnomu-principu-semenchenko-574497.html). – 2014. – 4.12).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
За кандидатури С. Полторака на посаду міністра оборони України й
П. Клімкіна на посаду міністра закордонних справ парламент
прогулосував 347 та 351 голосами відповідно.
Представляючи С. Полторака, П. Порошенко зазначив, що за півтора
місяця роботи на посаді міністра оборони він довів абсолютну правильність
рішення про його призначення. «Енергія та завзяття, з якою новий міністр
взявся за реформування міністерства, не може не вражати», – сказав глава
держави.
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Президент відзначив важливість залучення до реформування системи
Міністерства оборони «людей з-за системи», створення при Міноборони ради
волонтерів та активне залучення волонтерів до забезпечення потреб війська,
звільнення посадовців за неналежне виконання своїх обов’язків,
започаткування нових підходів до підбору кадрів. «Люди, які мають доступ
до матеріальних засобів і державної таємниці, пройдуть через детектор
брехні», – зазначив він.
Глава держави повідомив про залучення всесвітньовідомих компаній
Ernst&Young і PricewaterhouseCoopers до діагностики діяльності окремих
концернів та державних підприємств, що входять до сфери управління
Міноборони, на предмет ефективності їхньої господарської діяльності. «Всі
ці новаторські підходи мають сприяти вирішенню головного завдання
Міноборони – захисту суверенітету, незалежності та територіальної
цілісності держави», – наголосив він.
Представляючи кандидатуру П. Клімкіна на посаду голови МЗС, глава
держави наголосив на необхідності прискорення роботи щодо запровадження
безвізового режиму з країнами Євросоюзу. «Ми обіцяли це нашим
співгромадянам у 2015 р. Немає більше жодного виправдання для того, щоб
негайно не отримати звіт про завершення виконання Україною своїх
зобов’язань по безвізовому режиму, і вже на ризькому саміті у травні має
бути прийняте рішення», – заявив П. Порошенко.
Серед першочергових завдань для МЗС Президент також назвав
збільшення зусиль для міжнародної підтримки захисту України від
зовнішнього агресора, організацію військово-технічної допомоги (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31683.html). – 2014. – 2.04).
***
Президент підписав укази про прийняття до громадянства України
трьох
іноземних
громадян,
кандидатури
яких
розглядалися
парламентською коаліцією на посади в Кабінеті Міністрів.
Згідно з указами, які Президент підписав 2 грудня, до громадянства
України приймаються А. Абрамавічус, О. Квіташвілі та Н. Яресько.
Коментуючи своє рішення, П. Порошенко сказав: «Перед Україною
стоять абсолютно непересічні виклики – надзвичайно складна ситуація в
економіці, агресія з боку Росії, необхідність радикальних реформ та боротьби
з корупцією. Усе це вимагає нестандартних рішень у державному управлінні.
Ці рішення означають пошук кандидатів для нового уряду не тільки в
Україні, але й за її межами, особливо в тих країнах, які мають досвід виходу з
системних криз зовнішнього і внутрішнього походження».
Президент підписав укази щодо прийняття до громадянства України у
відповідності до п. 26 ст. 106 Конституції України та ст. 9 Закону України
«Про громадянство України». Прийняття до громадянства цих осіб становить
державний інтерес, зазначається в указах (Офіційне інтернет15

представництво
Президента
(http://www.president.gov.ua/news/31682.html). – 2014. – 2.04).

України

***
Президент Украины П. Порошенко и президент Европейского совета
Д. Туск договорились о проведении саммита Украина – ЕС в январе –
феврале 2015 г. в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Евросовета поздравил П. Порошенко с избранием нового
правительства в Украине. «Мы очень надеемся, что Вы и ваше правительство
будете успешными в реформировании страны», – сказал он.
В свою очередь Президент Украины поблагодарил Д. Туска за
поддержку идеи о приглашении иностранных реформаторов в украинское
правительство.
Стороны также обсудили вопросы привлечения международной
финансовой помощи для Украины. «Мы решительно настроены на
реформирование страны и рассчитываем на поддержку, в том числе
финансовую, со стороны ЕС», – сказал П. Порошенко. Он проинформировал
президента Европейского совета о напряженной ситуации в оккупированных
районах Донбасса. Стороны обсудили гуманитарную ситуацию в
аннексированной Крымской автономии.
Собеседники также коснулись будущих двусторонних встреч, в
частности возможного визита Президента Украины в Брюссель 18–19
декабря, в то время, когда состоится заседание Европейского совета и саммит
ЕС.
П. Порошенко и Д. Туск договорились о проведении в конце января –
начале февраля 2015 г. в Киеве XVII саммита Украина – ЕС (НБН
(http://nbnews.com.ua/ru/news/137988). – 2014. – 3.12).

***
Президент України П. Порошенко провів зустріч із президентом
політичної групи в Європарламенті «Прогресивний альянс соціалістів і
демократів» Д. Піттеллою.
П. Порошенко подякував за підтримку України політичною групою
«Прогресивний альянс соціалістів і демократів», у тому числі відзначив
важливу роль президента Європарламенту М. Шульца у синхронній
ратифікації Верховною Радою і Європарламентом Угоди про асоціацію 16
вересня.
Президент зазначив, що вибори до Верховної Ради дали змогу
сформувати проєвропейську коаліцію з конституційною більшістю, що дасть
можливість прискорити реформування країни. «Важливо, що ми маємо
консультаційну підтримку Європейського Союзу в проведенні реформ», –
сказав Президент.
П. Порошенко подякував Європейському Союзу та Італії за підтримку
України заради збереження миру й стабільності у світі.
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У свою чергу Д. Піттелла високо оцінив дії Президента П. Порошенка з
реформування країни й підкреслив важливість втілення реформ, у тому числі
економічних, децентралізації влади та ефективної боротьби з корупцією.
Євродепутат наголосив на підтримці України, а також заявив про готовність
підтримати більш рішучі дії з боку ЄС, якщо участь сторін мирного
врегулювання не буде конструктивною. У грудні Рада ЄС розгляне це
питання, повідомив він (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua/news/31681.html). – 2014. – 2.04).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
федеральним канцлером Німеччини А. Меркель.
Канцлер ФРН привітала Україну з успішним формуванням коаліції і
висловила сподівання, що новий уряд проведе проєвропейські реформи.
Президент України зазначив, що запрацював новий склад Верховної
Ради України. На переконання глави держави, Коаліційна угода, обрання
Голови Верховної Ради й затвердження Прем’єр-міністра в перший день
засідання нового парламенту є чітким сигналом готовності України до
глибоких проєвропейських реформ.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема питання
гуманітарної допомоги та енергопостачання. П. Порошенко та А. Меркель
наголосили на необхідності виконання мінських домовленостей усіма
сторонами як шляху до мирного врегулювання. Була відзначена важливість
продовження консультацій у рамках тристоронньої контактної групи, а також
особлива роль посла ОБСЄ Х. Тальявіні (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31680.html). – 2014. – 2.04).
***
3 декабря Президент Украины П. Порошенко назначил В. Сушкевича
уполномоченным Президента по правам людей с инвалидностью.
Соответствующий указ Президент подписал в ходе встречи с людьми с
ограниченными возможностями, передает пресс-служба Президента
Украины.
Президент отметил, что консультировался по поводу кандидатуры на
должность уполномоченного и получил единогласное предложение
назначить В. Сушкевича. «Необходимо делать все для того, чтобы защитить
права людей с ограниченными возможностями. Я здесь ваш партнер, ваш
союзник», – заявил П. Порошенко.
В свою очередь В. Сушкевич отметил, что решение создать институт
уполномоченного Президента по правам людей с инвалидностью –
проявление европейского подхода к людям с особыми потребностями: «Это
очень эффективный механизм. Важно, что мы вместе с Президентом будем
создавать общество для всех, заставляя исполнительную власть через
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институт уполномоченного создавать равные права и возможности для всех»
(НБН (http://nbnews.com.ua/ru/news/137992). – 2014. – 3.12).
***
Заступник глави Адміністрації Президента Д. Шимків заявив, що
одразу після формування нового уряду буде затверджено персональний
склад Національної ради реформ, відновлено її роботу з тим, щоб до кінця
року провести її перше засідання.
«Ми хотіли би провести засідання Національної ради реформ до кінця
цього року. Є перелік питань, які хотілося б обговорити», – наголосив Д.
Шимків під час брифінгу.
Він поінформував про поточний стан реалізації реформ. Зокрема, з
декількома міжнародними донорами й компаніями ведуться переговори щодо
експертної і фінансової підтримки проекту оцінки успішності досягнення
цілей, поставлених у «Стратегії реформ-2020».
15 грудня планується запустити в тестове використання систему
електронних державних закупівель. Про намір взяти участь у «пілоті»
заявили Державне управління справами, Київська міська державна
адміністрація, «Енергоатом», які нині проводять підготовчу роботу.
Триває робота над реформуванням системи державної служби. За
словами Д. Шимківа, законопроект «Про державну службу», який
розроблявся за участі громадських експертів, пройшов попередню
експертизу SIGMA-OECD (ініціатива за підтримки Європейського Союзу, що
надає допомогу в удосконаленні системи управління й менеджменту) і вже
готовий до внесення до Верховної Ради. Проект закону розміщено для
ознайомлення на сайті reforms.in.ua.
З урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів про проведення
тендера на отримання ліцензій для надання послуг зв’язку в стандарті 3G,
заступник глави АПУ висловив сподівання, що 9 грудня Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,
офіційно оголосить про початок конкурсу. «Сподіваюсь, що навесні в Україні
в деяких містах вже буде 3G-зв’язок», – сказав Д. Шимків (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31685.html). – 2014. – 2.04).
***
Виконавчий комітет Національної ради реформ підготував і виніс на
громадське обговорення ініціативи щодо реформ державних закупівель,
сфери електронного цифрового підпису й тимчасової державної служби.
Відповідні документи оприлюднено в розділі «Ініціативи» на сайті
reforms.in.ua.
«Це – приклади конкретних проектів, які дадуть “швидкі результати”,
що їх так потребує наше суспільство. Паралельно із системними глибокими
реформами, над якими працює Нацрада реформ із українськими та
міжнародними експертами, не варто відкладати менші проекти, які несуть
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зміни “тут і зараз”», – наголосив заступник глави Адміністрації Президента,
голова виконавчого комітету Національної ради реформ Д. Шимків. Він
зазначив, що неможливо за один день реформувати країну, тому зміни
впроваджуються одночасно на стратегічному, оперативному й тактичному
рівнях.
Зокрема, на громадське обговорення винесено концепцію та
законопроект «Про залучення до державної служби на тимчасовій основі
висококваліфікованих фахівців без додаткового навантаження на бюджет».
Ця ініціатива є тимчасовим механізмом, розрахованим на два роки, і має
обмеження щодо окремих сфер державної служби (прокуратура, МВС тощо).
За словами Д. Шимківа, цей інструмент «підштовхне проведення
комплексної реформи державної служби, яка стартує із січня 2015 р., якщо
парламент схвалить нову редакцію закону про державну службу у грудні».
У грудні почнеться тестова експлуатація електронної системи
закупівель. Д. Шимків упевнений, що електронна система держзакупівель
сприятиме викоріненню системної корупції. Міжнародний досвід показує,
що відмова від паперових процедур державних закупівель у перший рік дає
мінімум 10 % економії від обсягу закупівель.
На громадське обговорення також винесено концепцію законопроекту
«Про внесення змін до Закону України “Про електронний цифровий
підпис”», який полегшить взаємодію між органами влади, між Україною і
світом, сприятиме гармонізації українських стандартів зі світовими. Д.
Шимків наголосив, що це дасть змогу виконати вимоги Угоди про асоціацію
між Україною і ЄС щодо розвитку електронної торгівлі й сервісів, спростити
впровадження та застосування електронного цифрового підпису для
державного сектору, для обміну інформацією з бізнесом і громадянами.
Після громадського обговорення на сайті reforms.in.ua розпочнеться
запровадження ініціатив. Виконавчий комітет Національної ради реформ
незабаром планує оприлюднити нові ініціативи для обговорення (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31687.html). – 2014. – 3.04).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк назвав п’ять ключових завдань,
які повинні бути закладені в Програмі діяльності уряду. Про це він
повідомив на першому засіданні новопризначеного Кабінету Міністрів
України в середу, 3 грудня.
А. Яценюк підкреслив, що уряд «повинен бути новий не за формою, а за
змістом». Глава уряду підкреслив, що сьогодні перед Кабінетом Міністрів
стоїть ряд ключових завдань, насамперед підготовка Програми дій уряду.
А. Яценюк наголосив, що Програма дій уряду повинна бути підготовлена до
кінця поточного тижня й представлена в парламенті. Він підкреслив, що ця
Програма повинна відповідати п’яти основним цілям і завданням.
У першу чергу А. Яценюк наголосив на складній ситуації
у безпековій сфері: «У рамках боротьби за нашу незалежність основні
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фінансові й матеріально-технічні ресурси повинні бути спрямовані на
національну безпеку і оборону».
Ще одним завданням нового уряду А. Яценюк назвав подання до
парламенту до кінця поточного року блоку економічних і податкових
законопроектів: «Ухвалення нової редакції Бюджетного кодексу, яка повинна
дати можливість органам місцевої влади додатково формувати власну
дохідну базу, внесення змін до Податкового кодексу, скорочення кількості
податків та розширення бази оподаткування, зменшення єдиного соціального
внеску і детінізація заробітних плат – якщо платимо менше податків, тоді
показуємо, хто скільки реально отримує, і таким чином наповнюємо
бюджет».
Глава уряду також наголосив на необхідності підготовки проекту закону
про державний бюджет, «який буде жорсткий і складний»: «У 2015 р. в нас
завдання – вижити, щоб сформувати базу для росту і економічної
стабільності в 2016 р.».
А. Яценюк доручив міністру фінансів України Н. Яресько запросити
місію Міжнародного валютного фонду.
«Внутрішньою агресією» глава уряду назвав корупцію. У рамках
боротьби з корупцією А. Яценюк наголосив на необхідності як імплементації
ухваленого пакета антикорупційного законодавства, «так і ухвалення всіх
регуляторних актів на рівні уряду України і на рівні Верховної Ради
України»: «Сподіваюсь на реальну співпрацю з новим українським
парламентом. Він також повинен бути новий не за обличчями, а за новими
підходами. Для подолання корупції, і тут я маю великі сподівання як на
Міністерство внутрішніх справ, так і на галузеві міністерства, – дерегуляція,
зменшення кількості як чиновників, так і функцій, які виконують ці
чиновники».
Глава уряду назвав ще одним завданням уряду реформу публічної
адміністрації – «всієї державної влади».
Ще одне завдання уряду стосується енергетичної сфери: «Ми повинні
завершити реформування енергетичної системи України», – підкреслив
А. Яценюк. Він висловив стурбованість обсягами дефіциту Національної
акціонерної компанії «Нафтогаз України», «який більший, ніж дефіцит
державного бюджету»: «При дефіциті держбюджету сьогодні 68 млрд грн,
дефіцит компанії “Нафтогаз”, яку ми профінансували, тому що тарифи не
відповідають ринковій ціні на газ, – 103 млрд грн».
«Ці п’ять ключових завдань повинні бути в Програмі діяльності уряду. І
в нас немає часу на “розкачку”, є час тільки на конкретні дії і результати цих
дій», – підкреслив Прем’єр-міністр і повідомив, що відбудеться окреме
засідання Кабінету Міністрів щодо Програми діяльності уряду (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247792394&cat_id=2
44276429). – 2014. – 3.12).
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***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк наголосив на необхідності
люстраційної перевірки кандидатів на посади заступників міністрів,
керівників центральних органів виконавчої влади, державних компаній й
акціонерних товариств. Про це він заявив на першому засіданні
новопризначеного Кабінету Міністрів України в середу, 3 грудня.
А. Яценюк звернувся до міністрів, нагадавши, що ухвалено Закон
України «Про очищення влади»: «Як міністри, так і всі кандидати, яких ви
повинні подати на посади заступників міністрів, керівників центральних
органів виконавчої влади, державних компаній, акціонерних товариств та
інших суб’єктів, які знаходяться в компетенції уряду, повинні
пройти люстраційну перевірку.
Кожен міністр має всю повноту влади в міністерстві і всю повноту
відповідальності. Ви самі підбираєте заступників, самі підбираєте керівників.
З мене питає парламент, я питаю з вас. А з нас питає український народ»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247792452&cat_id=2
44276429). – 2014. – 3.12).
***
3 грудня 2014 р. в Міністерстві екології та природних ресурсів
України
відбулося
представлення
новопризначеного міністра
І.
Шевченка. До призначення на посаду міністра екології та природних
ресурсів він був членом експертної ради при Комітеті Верховної Ради
України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.
Розповідаючи
про
своє
бачення
діяльності
на
посаді
керівника Мінприроди, І. Шевченко наголосив: «Потрібно створювати
систему ефективного екологічного контролю на місцях, адже якщо немає
контролю, то закони не працюють. Також потрібно активніше залучати
громадськість, тому що вона наш найбільший помічник у нагляді за
екологічною
безпекою»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247792370&cat_id=2
44277212). – 2014. – 3.12).
***
Колективу Міністерства інфраструктури України представлено
нового керівника А. Пивоварського.
Новий очільник Міністерства інфраструктури України окреслив основні
завдання на цій посаді. «Для мене міністерство – це холдингова, тобто
управлінська, структура. До нього входить низка державних підприємств, у
яких є потенціал стати справді публічними, такими, де можна розвивати
державно-приватне партнерство, у яких є гігантський потенціал покращити
операційні показники та стати прибутковими», – сказав А. Пивоварський,
додавши, що подальша політика міністерства базуватиметься виключно на
Коаліційній угоді та дорожній карті, яка нею передбачена.
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Він зауважив, що абсолютно всі державні підприємства, які
підпорядковуються Мінінфраструктури, – це публічна сфера фінансів, що
підлягатиме аудиту. Крім того, А. Пивоварський повідомив, що має картбланш на кадрові рішення й право вето на будь-які кадрові рекомендації,
утім жодних кардинальних чи різких змін наразі не буде.
Міністр інфраструктури наголосив, що є найманим державою
менеджером і не входить до жодних економічних, фінансових чи політичних
груп
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247792339&cat_id=2
44277212). – 2014. – 3.12).
***
Министр здравоохранения А. Квиташвили готов представить
реформу системы здравоохранения 4 декабря.
«Мы уже обсудили с Премьер-министром то, чем мы будем заниматься
на протяжении следующего года, наши планы. Я планирую представить это
вам и Кабинету Министров. 4 декабря у нас будет презентация. Это быстрые
шаги, как возобновить, построить и изменить ситуацию, и, надеюсь,
результаты будут достигнуты с помощью этих изменений», – отметил А.
Квиташвили. При этом он уточнил, что его опыт в Грузии не означает такие
же шаги в Украине.
По его словам, медицина в Украине должна быть доступной и
качественной.
Также он отметил, что предложенная им реформа системы
здравоохранения даст возможность гражданам Украины получить
качественное медицинское обслуживание по всей стране, независимо от их
социального статуса и социально-экономической ситуации в стране (НБН
(http://nbnews.com.ua/ru/news/137995). – 2014. – 3.12).
***
Министерство экономического развития и торговли намерено
начать реформу управления государственными предприятиями до конца
2014 г. Об этом 3 декабря на брифинге заявил министр экономики А.
Абромавичус.
«Мы планируем запустить реформу управления государственными
предприятиями уже до конца этого года. Также хотим внести 16 законов в
парламент, принятие которых позволит привлечь в украинскую экономику
около 500 млн дол. от Всемирного банка», – сказал А. Абромавичус.
Он добавил, что Минэкономики также планирует запустить и продвинуть
через парламент несколько законов, которые связаны с дерегуляцией бизнеса
(НБН (http://nbnews.com.ua/ru/news/137997). – 2014. – 3.12).
***
Деятельность новосозданного Министерства информации будет
обсуждаться с общественностью, после чего проект положения о новом
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министерстве будет внесен в Кабинет Министров. Об этом 3 декабря на
круглом столе в Киеве заявил новоназначенный министр информации
Украины Ю. Стець.
«Этот проект положения разрабатывался в период с 2007 по 2009 г., если
бы у меня было видение, что это положение является конечным, а не
проектом положения, оно было бы утверждено на Кабмине без публичной
дискуссии о том, чем будет заниматься это министерство, с
общественностью, с нашими партнерами в Европе и в мире», – отметил Ю.
Стець.
Он уточнил, что в течение недели планирует провести круглые столы с
представителями неправительственных организаций, с обществом, с медиасообществом
и
представителями
СМИ
(НБН
(http://nbnews.com.ua/ru/news/137994). – 2014. – 3.12).
***
Новоназначенный министр информационной политики Украины Ю.
Стець в среду, 3 декабря, в ходе круглого стола в Киеве заявил, что
введения цензуры не будет.
«По поводу министерства и возможности введения цензуры. Во времена
Януковича ему не нужно было вводить министерство, чтобы ввести цензуру.
Это министерство никоим образом не может обеспечивать введение цезуры»,
– заявил Ю. Стець. Кроме того, он добавил, что проект создания
Министерства информационной политики был разработан еще в 2009 г. По
его словам, если бы на проект обратили внимание во времена его разработки,
В. Янукович мог бы и не прийти к власти.
Также министр подчеркнул, что нарушать Конституцию работники
ведомства не будут. «Если власть не будет отвечать в политической
информационной войне, она будет проигрывать. На базе управления
информационной безопасности при Нацгвардии противодействовать
действиям сепаратистов в полной мере невозможно», – уточнил Ю. Стець
(НБН (http://nbnews.com.ua/ru/news/137994). – 2014. – 3.12).
***
Новопризначений міністр молоді та спорту України І. Жданов
прийняв міністерські справи від Д. Булатова, який очолював
Мінмолодьспорту з 27 лютого 2014 р.
«Я бажаю сил та наснаги Ігорю Олександровичу на новій для нього
посаді. Сподіваюсь, він збереже результати та напрацювання для розвитку
українського спорту та молодіжної політики, які ми здійснили за дев’ять
місяців роботи. Я маю чітке уявлення про непросте становище українського
спорту. Хочу зазначити: я готовий прийти на допомогу, підставити йому
плече в разі необхідності та поділитися своїм досвідом», – зазначив Д.
Булатов.
Особливу увагу він приділив концепції реформи сфери спорту. «Разом із
робочою групою та спортивними функціонерами ми провели серйозну
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роботу, яка є сильним фундаментом для проведення подальших змін.
Сподіваюся, наші напрацювання будуть використані», – сказав Д. Булатов.
І. Жданов подякував Д. Булатову за роботу і висловив сподівання на
подальшу плідну співпрацю в розвитку спорту й молодіжної політики в
Україні
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247792091&cat_id=2
44277212). – 2014. – 3.12).
***
Зважаючи на євроінтеграційні процеси, які відбуваються в Україні,
політика захисту прав інтелектуальної власності має виходити на
принципово новий рівень. На цьому наголосила заступник директора
департаменту європейської інтеграції та багатостороннього співробітництва
Мінекономрозвитку Н. Сидорук під час ХІ спільного засідання робочої групи
з питань покращення захисту прав інтелектуальної власності в Україні в
рамках підкомітету «Торгівля та інвестиції» Комітету з питань
співробітництва між Україною та ЄС.
«Зважаючи на нові умови та виклики часу, перед українською стороною
постають нові завдання щодо формування політики захисту прав
інтелектуальної власності. І саме імплементація розділу “Інтелектуальна
власність” Угоди про асоціацію між Україною та ЄС визначатиме пріоритети
роботи у цій сфері найближчим часом», – зазначила Н. Сидорук.
У свою чергу заступник начальника відділу інтелектуальної власності та
держзакупівель Генерального директорату з питань торгівлі Європейської
комісії П. Мартенс відзначив зміни, що відбуваються у сфері захисту
інтелектуальної власності в Україні, а також амбітність завдань, які ставить
перед собою українська сторона на 2015 р. щодо зміни правового
середовища.
Під час зустрічі також обговорювалися питання адміністративних змін,
котрі стосуються інтелектуальної власності в Україні, законодавчих змін у
частині електронної комерції та боротьби з інтернет-піратством, проблема
дотримання прав інтелектуальної власності у фармацевтиці й діяльність
правоохоронних органів в Україні у сфері захисту прав інтелектуальної
власності.
Сторони погодилися, що існуючі проблеми реалізації на практиці певних
аспектів правозастосування мають бути предметом окремої уваги, в тому
числі і на двосторонньому рівні.
Також були обговорені питання технічної допомоги ЄС, яка надається
Державній службі інтелектуальної власності (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247792339&cat_id=2
44277212). – 2014. – 3.12).
***
Уряд за ініціативою Мінрегіону схвалив Постанову «Про визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
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України», яка дає можливість органам місцевого самоврядування
самостійно затверджувати загальну чисельність апарату місцевої ради,
її виконавчих органів і витрати на їхнє утримання. Про це повідомив
заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України В. Негода.
За його словами, таке урядове рішення є черговим кроком на шляху
децентралізації повноважень у країні. Документ набирає чинності з 1 січня
2015 р.
В.
Негода
поінформував,
що,
працюючи
над
проектом
постанови, Мінрегіон виходив також з положень Європейської хартії
місцевого самоврядування, яка визначає, що «…органи місцевого
самоврядування мають можливість визначати свої власні внутрішні
адміністративні структури з урахуванням місцевих потреб і необхідності
забезпечення ефективного управління».
Крім того, рішенням Конституційного Суду України було визнано
неконституційною норму про затвердження Кабінетом Міністрів типових
штатів органів місцевого самоврядування.
В. Негода повідомив, що одночасно з прийняттям згаданої постанови,
урядом доручено Мінрегіону, Мінфіну, Мінекономрозвитку разом із
всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування опрацювати
у місячний строк питання стосовно розрахунку рекомендаційної чисельності
працівників органів місцевого самоврядування для визначення обсягу
асигнувань на їх утримання під час формування відповідних бюджетів та за
результатами подати Кабінетові Міністрів узгоджені пропозиції (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247792031&cat_id=2
44276429). – 2014. – 3.12).

ПОЛІТИКА
Госсекретарь США Д. Керри, выступая во вторник в Брюсселе,
высказал несогласие с тем, что политика Вашингтона в отношении
России не дает плодов (http://www.segodnya.ua/politics/pnews/kerri-uverenchto-politika-ssha-vskore-pomozhet-ostanovit-voynu-v-ukraine-574204.html).
«Я абсолютно и полностью не согласен с преждевременными оценками
о неуспешности американской политики, направленной на то, чтобы Россия
остановила войну в Украине», – сказал он, добавив, что «для того, чтобы
санкции сработали, нужно больше времени». При этом он напомнил о том,
как работали санкции в отношении ЮАР времен апартеида и в отношении
ядерной программы Ирана.
Д. Керри отметил, что Администрация президента США не исключает
иных подходов в политике по отношению к России. «Все варианты
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рассматриваются, но никаких решений пока не принято», – добавил он,
отметив, что США исключают решение кризиса в Украине военными
средствами
(Сегодня
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/kerri-uveren-chto-politikassha-vskore-pomozhet-ostanovit-voynu-v-ukraine-574204.html). – 2014. – 3.12).
***
Американские власти выражают надежду на соблюдение сторонами
конфликта на Востоке Украины условий протокола о прекращении огня,
подписанного в Минске 5 сентября, сообщила представитель
госдепа США М. Харф (http://www.segodnya.ua/politics/pnews/vlasti-sshanadeyutsya-na-vypolnenie-minskih-dogovorennostey-o-prekrashchenii-ognya574158.html).
«Вчерашнее объявление о намерении в полной мере соблюдать
договоренности о прекращении огня – это, очевидно, еще одна возможность
для России и сепаратистов выполнить свои обязательства, что они до сих пор
не сделали. Мы надеемся, что они сделают это», – сказала М. Харф 3
декабря.
По ее словам, российские военные по-прежнему действуют на Востоке
Украины и оказывают поддержку боевикам по управлению и координации
действий
(Сегодня
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/vlasti-sshanadeyutsya-na-vypolnenie-minskih-dogovorennostey-o-prekrashchenii-ognya574158.html). – 2014. – 3.12).
***
Во время заседания Украина – НАТО украинское правительство
уведомило представителей Альянса о том, что Киев отказывается от
политики внеблоковости. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Й.
Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Украина – НАТО
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/ukraina-uvedomila-nato-chtootkazyvaetsya-ot-vneblokovosti-573996.html).
«Ранее Украина официально придерживалась позиции о своей
внеблоковости. Сейчас правительство объявило, что Украина лишится этого
статуса, и это решение мы также уважаем. И если Украина подаст заявку на
вступление в НАТО, эта заявка будет рассмотрена», – заявил Й. Столтенберг
(Сегодня (http://www.segodnya.ua/politics/pnews/ukraina-uvedomila-nato-chtootkazyvaetsya-ot-vneblokovosti-573996.html). – 2014. – 2.12).
***
Польский сенат 4 декабря ратифицировал соглашение об ассоциации
Украины с Европейским Союзом. Об этом в своем Facebook написал
Президент Украины П. Порошенко.
"Только Сенат Польши в присутствии украинской делегации
ратифицировал Соглашение об ассоциации Украины с ЕС", - написал П.
Порошенко. Он отметил, что сенат поддержал ратификацию единогласно.
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"Спасибо Польше за поддержку!", - отметил Президент Украины (РБК
Украина
(http://www.rbc.ua/rus/news/politics/polskiy-senat-ratifitsiroval-saukrainy-s-es-04122014115100). – 2014. – 04.12).
***
Вопрос аннексии Россией Крыма в Европе уже считают решенным.
Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Р. Фицо во время форума
в Братиславе (http://www.segodnya.ua/politics/pnews/ukraine-grozit-eshchebolshiy-voennyy-konflikt-chem-s-rossiey-premer-slovakii-574063.html).
«Так это выглядит, даже при общении с некоторыми лидерами, ни один
из них не поднимает вопрос Крыма, – подчеркнул он. – Но я не могу себе
представить, чтобы дошло до еще большего подрыва территориальной
целостности Украины».
В то же время премьер Словакии отметил, что Украине не стоит
вступать в НАТО.
Также Р. Фицо, ссылаясь на информацию из «немецких источников»,
отметил, что перед Украиной стоит значительная угроза большого военного
конфликта. Вероятность такого развития событий, по мнению премьера,
составляет 70 %. Вместе с тем, как отметил Р. Фицо, речь не идет о
конфликте с Россией. «Я говорю о прямом военном конфликте. Я говорю не
о конфликте Россия – Украина, но о большем конфликте», – сказал премьерминистр.
По словам премьера, Словакия от такого конфликта также «сильно
пострадает». В то же время Р. Фицо не поддерживает мнения о
необходимости
увеличить
расходы
на
оборону
(Сегодня
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/ukraine-grozit-eshche-bolshiy-voennyykonflikt-chem-s-rossiey-premer-slovakii-574063.html). – 2014. – 2.12).
***
Бывший Президент Украины Л. Кучма, который представлял
Украину на минувших минских переговорах, 3 декабря заявил, что новый
раунд обсуждения в формате трехсторонней контактной группы Россия
– Украина – ОБСЕ может состояться на следующей неделе.
«Следующий раунд может быть на следующей неделе», – заявил Л.
Кучма.
Кроме этого, бывший Президент считает минские переговоры важными,
хоть настоящего прекращения огня после них так и не наступило. «Огонь не
прекратился, но я считаю, что это основополагающий документ, на который
ссылается весь мир и важно, что подпись под этим документом поставила и
Россия», – отметил он.
Также Л. Кучма добавил, что международное сообщество должно
ввести дополнительные санкционные меры против России. «Нам нужно
надеяться, что мир не остановится на тех шагах, которые осуществляются
сегодня в отношении России. И только таким образом можно что-то
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получить
от
России»,
–
подчеркнул
(http://nbnews.com.ua/ru/news/137994). – 2014. – 3.12).

он

(НБН

***
Лидер Радикальной партии О. Ляшко заявил, что розданная
биография кандидата от их политической силы на должность вицеспикера ВР В. Вошевского, в которой содержится информация о
криминальном
деле,
является
провокацией
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/lyashko-prosit-razobratsya-pochemu-vbiografii-kandidata-v-kmu-ot-ih-partii-poyavilas-informaciya-o-kriminalnom-dele574098.html).
«Мы требуем ответственности от того, кто устроил эту провокацию
против нашей политической силы и нашего кандидата», – заявил О. Ляшко.
Спикер В. Гройсман пообещал разобраться, как именно это произошло
(Сегодня
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/lyashko-prosit-razobratsyapochemu-v-biografii-kandidata-v-kmu-ot-ih-partii-poyavilas-informaciya-okriminalnom-dele-574098.html). – 2014. – 2.12).
***
В «Батьківщині» требуют принять обращение к официальным
органам России с требованием отпустить украинских заключенных,
которые находятся на ее территории. Об этом заявил С. Соболев
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/batkivshchina-prizyvaet-radu-oficialnopotrebovat-ot-rossii-osvobodit-ukrainskih-politzaklyuchennyh-574041.html).
«Мы хотели бы, чтобы ...было проголосовано обращение к официальным
органам власти Российской Федерации, которые удерживают десятки наших
военнопленных и политических пленных в тюрьмах Российской Федерации»,
– заявил он на заседании парламента во вторник.
По словам С. Соболева, речь в том числе и о народном депутате
Украины
Н.
Савченко
(Сегодня
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/batkivshchina-prizyvaet-radu-oficialnopotrebovat-ot-rossii-osvobodit-ukrainskih-politzaklyuchennyh-574041.html). –
2014. – 2.12).
***
В партии «Свобода» заявляют, что Верховная Рада решила
ликвидировать Комитет по вопросам культуры и духовности. Об этом
сообщил представитель партии, депутат Киевского областного совета А.
Аронец в Facebook.
«Комитет, который занимается всей гуманитаркой страны, от языка до
культуры и религии, хотят или вообще ликвидировать, или присоединить к
какому-то другому», – говорится в сообщении (РБК Украина
(http://www.rbc.ua/rus/news/politics/v-svobode-zayavlyayut-chto-v-rade-hotyatlikvidirovat-komitet-03122014175700). – 2014. – 3.12).
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***
Попытки сторон конфликта на Донбассе договориться и сделать
шаги к прекращению огня создают предпосылки для перемирия, но его
перспективы пока неопределенные. Такое мнение высказал политолог В.
Фесенко (http://www.segodnya.ua/ukraine/politolog-o-peremirii-osnovaniya-dlyadogovorennostey-est-574313.html).
«Перспективы очень неопределенные. И та, и другая сторона понимают
необходимость прекращения огня, и интересов у обеих сторон в этом плане
сейчас больше, чем было осенью. Играет роль и то, что наступила зима, и
упертость обеих сторон, которые не хотят уступать. Поэтому объективные
основания для поиска договоренностей есть, ведь ситуация тупиковая. Но
максимум, на что могут договориться стороны в краткосрочной перспективе
– это отвод тяжелой техники и прекращение огня», – считает В. Фесенко.
По словам эксперта, важны и минские договоренности, а также тот факт,
что о переговорах в трехстороннем формате говорил и вицепрезидент США Д. Байден.
«Показательным моментом стали слова Байдена о том, что
трехсторонние переговоры Украина – Россия – ОБСЕ надо продолжать,
хоть словосочетание “минские договоренности” не звучало. Показательно
было услышать это от американца, а в ЕС об этом говорят давно», – отмечает
эксперт.
Тем не менее, без трудностей не обойдется, прогнозирует он: «Проблем
в этом вопросе несколько: между конфликтными сторонами нет доверия, у
сепаратистов есть категория людей, которые не заинтересованы в перемирии.
К тому же, для Украины неприемлема модель прямых переговоров с
боевиками, ведь таким образом мы признаем эти сепаратистские
образования. Но, может быть, ситуация поменяется. Еще одна проблема – в
парламенте сейчас много депутатов, которые категорично относятся к
продолжению минских переговоров. Это те же командиры батальонов,
которые не будут непосредственно принимать решения, но будут
идеологически оказывать влияние на общую ситуацию», – резюмирует В.
Фесенко (Сегодня
(http://www.segodnya.ua/ukraine/politolog-o-peremiriiosnovaniya-dlya-dogovorennostey-est-574313.html). – 2014. – 3.12).
***
Группа И. Коломойского недовольна несоблюдением их бизнесинтересов. Такое мнение выразил политолог, директор Центра политических
исследований «Пента» В. Фесенко.
Он отметил ряд моментов, которые можно считать конфликтными. «Есть
попытка представителей Коломойского, его СМИ, его группы атаковать
прокуратуру. И тут есть элементы конфликта. Было неголосование Филатова
и нескольких, но не всех, близких к Коломойскому депутатов за Гройсмана.
Но и за Яценюка они не проголосовали. Это, скорее, сигналы недовольства
со стороны этой группы тем, что их бизнес-интересы не всегда и не во всем
удовлетворяются, – уточнил В. Фесенко. – Есть попытка не очень умных
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ультиматумов, как это делал Корбан (заместитель председателя
Днепропетровской ОГА Г. Корбан. – Прим. ред.). Но это не столько
противостояние, сколько модель поведения – как слон в посудной лавке. И
проявление несколько агрессивного политического стиля. Пока можно
говорить об определенном охлаждении, что Коломойский выражает свое
недовольство по поводу тех ситуаций, где не удовлетворяются его бизнесинтересы или когда расследуются те или иные махинации, как, например, с
нефтью».
При этом В. Фесенко не считает ситуацию «войной». «Противостояния
или войны, на мой взгляд, пока нет. И обе стороны сознают риски такой
“войны”», – заключил политолог (ForUm (http://for-ua.com/article/1073887).
– 2014. – 3.12).
***
Премьер-министр Украины А. Яценюк уже не находится под
безусловным влиянием И. Коломойского, как это было прежде, убежден
директор Института трансформации общества О. Соскин.
«Коломойский уже не настолько влияет на Яценюка, как прежде, – тот
вместе с Турчиновым создает новую самостоятельную олигархическую
“ячейку”, – говорит О. Соскин. – Он, будучи Премьером, удачно закольцевал
на себе финансовые потоки: прежде – через Кубива, сейчас – через НБУ, а
также – через Минздрав, “Ощадбанк”, Минобразования. Это уже
самостоятельный “игрок”».
По оценке аналитика, тот факт, что А. Яценюк и его политсила не
получили должного числа мест в коалиции, еще не означает, что он (а вместе
с ним – и его «спонсор» И. Коломойский) проиграл Президенту. Сейчас все
олигархические группы первого эшелона вполне сильны и уверены в себе.
«На сегодняшний день в Украине утвердилась кланово-олигархическая
олигополия, – отмечает О. Соскин. – На арене четко вырисовались несколько
основных групп олигархов, среди которых Коломойский и “свежая сила” –
Яценюк. Поэтому Украине пора ждать нового витка “внутривидовой борьбы”
олигархов, в которой не последнюю роль будет играть и владелец группы
“Приват”».
«Закончится эта борьба лишь третьим Майданом. Противоречия между
Кабмином и Верховной Радой будут нарастать, это приведет страну
буквально к катастрофе, зима будет сложнейшей. В результате на улицу
выйдут миллионы, это уже будет средний класс, он выйдет отстаивать свои
права и сметет олигархов раз и навсегда», – прогнозирует О. Соскин (ForUm
(http://for-ua.com/article/1073936). – 2014. – 3.12).
***
Глава Днепропетровской ОГА И. Коломойский шантажирует
центральную власть, чтобы находиться в особом положении. Такое
мнение выразил политолог В. Цыбулько.
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«Мне кажется, Коломойский попытался создать дополнительный центр
влияния в стране. Он проводит демарши против чиновников центральной
власти. История с назначением С. Рудыка главой Госкомзема, заявления о
тройном гражданстве – это постоянный троллинг власти. Коломойский
пытается показать, что есть власть номинальная, а есть власть улицы,
которую возглавляет он», – считает В. Цыбулько.
По мнению политолога, Президент не рискует пока входить в открытый
конфликт с главой Днепропетровской ОГА.
«Но рано или поздно всему приходит конец. С началом работы коалиции
и формированием Кабмина начнет формироваться корпус глав ОГА. И тут
уже все требования законодательства должны быть учтены… Сейчас И.
Коломойский шантажирует центральную власть, чтобы жить в особом
формате. Или он станет партнером власти, или начнет разыгрывать
сепаратистские сценарии в Днепропетровске», – сказал В. Цыбулько.
При этом эксперт считает, что в ближайшее время в Украине снова
актуализируется тема децентрализации власти. «Если бы велась борьба не
только за свои интересы и тендеры, которые он вырвал из зубов власти, а за
интересы всех регионов, то ситуация была бы немного иная. Если Президент
будет тянуть с решением этой проблемы, то может возникнуть унизительный
сценарий для всего государства», – отмечает В. Цыбулько (ForUm (http://forua.com/article/1073920). – 2014. – 3.12).
***
Существует нормальный фронт для компромисса в командном
противостоянии
группы
председателя
Днепропетровской
облгосадминистрации И. Коломойского с командой Президента П.
Порошенко. Такое мнение выразил политолог А. Палий.
«Это, скорее, еще интриги команды, нежели масштабный конфликт.
Думаю, что существует нормальный фронт для компромисса», – заявил он.
А. Палий считает, что основные цели по сохранению страны у обеих
сторон сходятся. «Думаю, что Коломойский, как умный человек, как олигарх
с мозгами, понимает, что деструктивные движения не будут ему полезны, –
добавил эксперт. – А то, что, возможно, лоббистские решения не будут
проходить, то такова уж судьба. Коломойский научится конкурировать в
бизнесе и без лоббистских решений. Нужно учиться жить по-новому»
(ForUm (http://for-ua.com/article/1073885). – 2014. – 3.12).

ЕКОНОМІКА
НАК «Нафтогаз України» внесе передоплату «Газпрому» за
постачання близько 1 млрд куб. м природного газу 3–4 грудня. Про це
повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості В. Демчишин
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(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/3/510345/). –
2014. – 3.12).
***
Обсяг поставок газу по реверсу через Словаччину з 15 грудня може
збільшитися з 31 млн до 40 млн куб. м на добу. Про це повідомили в
компанії «Укртрансгаз».
Збільшення обсягів поставок буде можливо в результаті успішного
завершення робіт з монтажу сполучного трубопроводу між магістральними
газопроводами Вояни – Ужгород і «Союз», говориться в повідомленні
компанії.
«Змонтована перемичка потенційно дозволяє збільшити обсяг поставок
газу з боку Словаччини в Україну з 15 грудня до 40 млн куб. м на добу», –
повідомили
в прес-службі «Укртрансгазу» (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/3/510321). – 2014. – 3.12).
***
Європейський банк реконструкції і розвитку розраховує до кінця 2014
р. підписати договір із ПАТ «Укртрансгаз» на суму 200 млн євро про
фінансування модернізації газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород. Про
це повідомив керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу
Ф. Маліж.
«До кінця року ми сподіваємося підписати договір з “Укртрансгазом” на
200 млн євро. Ми сподіваємося закінчити переговори вже найближчими
днями та підписати договір до Різдва», – сказав він на брифінгу з нагоди
відкриття регіонального офісу Європейського банку реконструкції і розвитку
у Львові.
Ф. Маліж також висловив сподівання, що цю угоду швидко ратифікує
Верховна Рада України.
Діяльність представництва ЄБРР у Львові буде зосереджена на проектах
у рамках програми, пов’язаної з підтримкою малого та середнього бізнесу
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/2/510186). –
2014. – 2.12).
***
НАК «Нефтегаз Украины» считает дискриминационным создание
только им страхового резерва газа в подземных хранилищах (ПХГ) и
предлагает, чтобы резервы формировались каждым участником рынка.
«“Нефтегаз” имеет статус гарантированного поставщика газа для всех
категорий, что означает необходимость инвестирования чрезвычайно
большого объема оборотного капитала в создание страховых резервов газа в
подземных хранилищах для обеспечения безопасности поставок», –
говорится в сообщении НАК со ссылкой на письмо, направленное в
секретариат Энергетического сообщества и участникам газового рынка.
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«В результате государственная компания “Нефтегаз” испытывает
дефицит средств, покрытие которого происходит за счет долгового или
акционерного капитала», – подчеркивают в госхолдинге.
В то же время, отмечают в НАК, частные поставщики имеют
преференциальные условия. «Частные продавцы природного газа, напротив,
имеют возможность реализовывать свой газ исключительно промышленным
потребителям на рыночных условиях. Частные компании также имеют
возможность получать предоплату за газ, прекращать поставки должникам и
отказывать потребителям в заключении новых контрактов в случае дефицита
ресурса или при неблагоприятных ценовых условиях, – говорится в
сообщении. – Цель “Нефтегаза” – рыночные и недискриминационные
условия для всех участников рынка, а также качественные услуги по
конкурентной цене для конечных потребителей. “Нефтегаз” отмечает, что его
приоритетом является создание в Украине эффективного и открытого рынка
газа с установлением справедливых условий для всех поставщиков и
потребителей
природного
газа»
(Энергетика
Украины
(http://uaenergy.com.ua/post/20795/naftogaz-predlagaet-chastnikam-formirovatstrahovoj). – 2014. – 3.12).
***
Міністр енергетики та вугільної промисловості В. Демчишин вважає
необхідним кроком почати імпорт електроенергії з Росії. Про це він
заявив на прес-конференції в Києві.
«Я знаю, що ведуться переговори з імпорту електроенергії. Я можу з
упевненістю сказати, що, як мінімум, у такій складній ситуації для
збалансування енергосистеми – це необхідний крок, яким би він не був
політично складним, але це необхідний крок», – сказав він (Економічна
правда (http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/3/510351). – 2014. – 3.12).
***
Министр энергетики и угольной промышленности Украины В.
Демчишин считает возможным смягчить графики обязательных
отключений за счет добровольных ограничений электроэнергии
потребителями и увеличения ночного потребления.
«Я запланировал провести совещание с городскими администрациями,
особенно тех районов, где потребление является существенным и
попробовать договориться о том, чтобы мы отказались от графика
отключений и перешли к добровольному ограничению. Мне кажется, что это
самое правильное решение», – сказал министр на брифинге в Кабмине.
Он добавил, что существуют организации, которые могут поменять
график и, к примеру, перейти на ночное производство (Энергетика Украины
(http://uaenergy.com.ua/post/20792/glava-minenergo-nadeetsya-chtopredpriyatiya). – 2014. – 3.12).
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***
Енергоблок № 3 Запорізької АЕС відключився через пошкодження
обмотки трансформатора напруги секції живлення власних потреб. Про
це повідомляє прес-служба «Енергоатому».
«28 листопада 2014 р. в 19:24 енергоблок № 3 Запорізької АЕС
відключився від мережі дією захисту від внутрішніх пошкоджень генератора.
Причина відключення – пошкодження обмотки трансформатора напруги
секції живлення власних потреб блоку, що призвело до відключення
трансформатора власних потреб і вимикачів блочного трансформатора», –
повідомили у компанії.
Як зазначається, автоматика захисту блоку відпрацювала відповідно до
проектного алгоритму. Блок переведено у холодний стан без зауважень.
Радіаційних наслідків немає.
Попередня оцінка рівня події за міжнародною шкалою ядерних подій
INES: нижче шкали/рівень «0». Графіком робіт передбачено підключення
блоку до мережі 5 грудня.
«Зазначена подія не є ні ядерною, ні якоюсь іншою аварією. Згідно з
нормативними документами вона класифікується як “порушення в роботі
енергоблоку АЕС”. Наразі ведуться роботи з відновлення електропостачання
блоку згідно аварійної заявки», – повідомили в прес-службі.
Як повідомлялося, заява А. Яценюка на засіданні уряду щодо «аварії на
Запорізькій АЕС» спричинила паніку в західних ЗМІ (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/3/510432). – 2014. – 3.12).
***
«ДТЕК Крименерго» і «Севастопольенерго», які постачають
електрику в Крим, проводять аварійні відключення електроенергії у
зв’язку зі зниженням енергопостачань з України.
Як наголошується в повідомленнях компаній, графіки аварійних
відключень введені вранці 3 грудня.
За даними «ДТЕК Крименерго», нині з чотирьох високовольтних ліній,
за якими електроенергія надходить до Криму з території України, працює
тільки одна з пропускною здатністю 330 кВ. Ще три лінії загальною
пропускною здатністю 880 кВ відключені за рішенням української сторони.
Остання з відключених ліній припинила працювати вранці в середу.
Напередодні Мінпаливенерго України заявляло, що Крим може бути
відключений від поставок електроенергії з України в разі перевищення
півостровом доведених до нього лімітів споживання (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/3/510350). – 2014. – 3.12).
***
На вугільних складах державної компанії «Вугілля України» в зоні
проведення антитерористичної операції перебуває близько 2 млн т
вугілля, які можна вивезти, щойно для цього з’являться технічні
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можливості. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості
України В. Демчишин.
«…Це вугілля України і вугілля на українських шахтах. Щойно з’явиться
можливість вивозити його через Дебальцеве, я впевнений, що проблема буде
вирішуватися»,
–
сказав
В.
Демчишин
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/3/510366). – 2014. – 3.12).
***
Фонд державного майна України в останній тиждень року має намір
продати на фондових біржах по 25 % акцій ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» і
ПАТ «Донбасенерго», 10 % ПАТ «Центренерго», а також 5 % ПАТ
«Одеський припортовий завод». Про це йдеться в офіційній публікації ФДМ
у газеті «Відомості приватизації».
Як зазначається, на 24 грудня на Українській міжбанківській валютній
біржі призначені торги 10 % акцій «Центренерго» – останньої теплової
енергогенеруючої компанії, в якій держава зберігає контроль – з початковою
ціною 257,601 млн грн, або 6,973 грн за акцію (номінал – 1,3 грн).
В оголошенні уточнюється, що ще в 2004 р. було порушено справу про
банкрутство цього підприємства, однак у зв’язку із законодавчими
обмеженнями, введеними на період до 2016 р., на сьогодні розгляд справи
перебуває на стадії попереднього судового засідання та складання реєстру
вимог кредиторів, а сама компанія – у процедурі розпорядження майном.
Того ж дня, 24 грудня, на торги на фондовій біржі «Перспектива» буде
виставлений за початковою ціною 39,927 млн грн, або 1 грн за акцію, 5 %
пакет акцій ОПЗ – одного з найбільших українських хімічних підприємств з
щорічною виручкою в останні роки близько 5 млрд грн, конкурс з продажу
контрольного пакета акцій якого планується в 2015 р.
Торги останніми держпакетами акцій «Донбасенерго» і «Дніпроенерго»
у розмірі по 25 % намічені відповідно 25 грудня на Східноєвропейській
фондовій біржі і 30 грудня на Українській міжбанківській валютній біржі.
Початкова ціна їх продажу відповідно 281,939 млн грн, або 47,7 грн за
акцію (номінал 10 грн) і 1,229 млрд грн, або 824,4 грн за акцію (номінал 25
грн).
В оголошеннях уточнюється, що початкова ціна визначена згідно з
актами оцінки.
«Дніпроенерго» володіє та експлуатує 25 енергоблоків на
Придніпровській, Криворізькій і Запорізькій ТЕС сумарною встановленою
потужністю 8,185 ГВт. Основний акціонер з 72,9 % – приватний
енергохолдинг ДТЕК, що належить СКМ Р. Ахметова.
«Донбасенерго» експлуатує Старобешівську і Слов’янську ТЕС
сумарною встановленою потужністю 2880 МВт. ПрАТ «Енергоінвест
Холдинг» 21 серпня 2013 р. переміг у конкурсі з приватизації 60,773 % акцій
«Донбасенерго», запропонувавши за нього 718,920 млн грн при стартовій
ціні 641 млн грн.
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«Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС
сумарною встановленою потужністю 7550 МВт. Державі належить 78,3 %
акцій
«Центренерго»
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/3/510410). – 2014. – 3.12).
***
Загальний обсяг торгів на «Українській біржі» у листопаді знизився
на 23,24 % і становив 647 433 026 грн, загальна кількість угод при цьому
зменшилася на 7,10 % і досягла 42 865. Про це йдеться в повідомленні біржі.
Згідно з даними, обсяг торгів на терміновому ринку «Української біржі»
за місяць збільшився на 0,56 % і становить 131 006 196 грн (121 310
контрактів), а кількість угод досягла значення 15081.
Обсяг торгів цінними паперами в листопаді становив 516 426 831 грн (з
них обсяг торгів акціями – 487 358 673 грн), що на 27,59 % менше, ніж у
жовтні, а кількість угод, укладених на біржі за місяць становила 27784.
Кількість розрахованих угод на ПАТ «Українська біржа» з
держпаперами в листопаді 2014 р. становила 29 угод на загальну суму 4 118
745 грн.
У листопаді Індекс українських акцій, що розраховується «Українською
біржею», знизився на 12,80 % – з 1 114,38 до 971,77 пунктів.
Лідерами впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції
ПАТ «Укрнафта» (UNAF), вплив яких становив «–32,40» індексних пунктів,
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (BAVL) (–28,18) і ПАТ «Крюківський
вагонобудівний завод» (KVBZ) (–21,06).
Лідерами обороту за місяць стали акції «Укрнафти», обсяг торгів по яких
становив 34 165 548 грн, на другому місці «Мотор Січ» – 21 029 449 грн, далі
йдуть акції «Центренерго» – 12 678 521 грн.
Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 25,98 , 15,99 і 9,64
%
відповідно
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/3/510355). – 2014. – 3.12).
***
Фонд гарантування внесків фізичних осіб може відшкодувати
фізичним особам-вкладникам ВіЕйБі Банку 7,116 млрд грн з 10,045 млрд
грн зобов’язань банку перед ними на 21 листопада поточного року.
Згідно з даними ФГВФО, зобов’язання банку перед юридичними
особами становили 482,981 млн грн.
ФГВФО також повідомив, що приступив до пошуку інвесторів для
банку. ФГВФО пропонує потенційним інвесторам: відчуження всіх або
частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку,
створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і
зобов’язань банку або продаж банку в цілому.
Документи від потенційних інвесторів для участі в конкурсі ФГВФО
приймаються
до
15
грудня
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/3/510312). – 2014. – 3.12).
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***
За підсумками 10 місяців 2014 р. фінансовий результат ПАТ
«Державна продовольчо-зернова корпорація України» від операційної
діяльності становить 988,1 млн грн. Про це повідомив директор
фінансово-економічного департаменту Я. Смакота, повідомляє прес-служба
держкорпорації.
«Чистий дохід корпорації від реалізації продукції за 10 місяців
поточного року становить 4,901 млрд грн, що майже вдвічі перевищує
показник відповідного періоду минулого року – 2,77 млрд грн, а валовий
прибуток ДПЗКУ збільшився більше ніж у п’ять разів і становить 720,6 млн
грн, – сказав він. – Основні фінансові показники держкорпорації
покращилися завдяки активізації кредитно-інвестиційної діяльності та
експортної діяльності, нових напрямів роботи, підвищенню ефективності
заготівельної діяльності на філіях ПАТ ДПЗКУ і збільшенню обсягів
перевалки зернових культур».
За його словами, у зв’язку із значною девальвацією української гривні в
2014 р., внаслідок переоцінки валюти неопераційні курсові різниці становили
1,6 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансовий результат від звичайної
діяльності
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/2/510179). – 2014. – 2.12).
***
Агрохолдинг Ukrlandfarming розпочав експорт кукурудзи в Китай,
відправивши першу партію в 54 тис. т з порту «Південний» (Одеська
область). Про це йдеться в повідомленні прес-служби холдингу.
«Наша компанія першою в Україні отримала дозвіл на здійснення
поставок у КНР», – наводяться в повідомленні слова директора компанії Г.
Глоток.
За її словами, більше року тривали переговори з представниками
міжнародної корпорації Daewoo International Corporation з експорту нашої
продукції.
Нарешті контракт був підписаний, і Ukrlandfarming відправив у КНР
перше вантажне судно типу Supramax. Досі для експорту ми застосовували
тільки контейнерні перевезення, зазначила директор.
Відзначається також, що судно з кукурудзою вже прибуло в порт Хуанпу
(Китай).
Агрохолдинг Ukrlandfarming має намір експортувати понад 3 млн т
зернових
культур
врожаю
2014
р.
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/3/510339). – 2014. – 3.12).
***
Київська міська рада наступного року планує витратити на
розвиток електротранспорту 430,27 млн грн. Розпорядження про
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затвердження відповідної програми на 2015 р. для «Київпастрансу»
міськадміністрація затвердила 1 грудня.
Згідно з програмою, видатки будуть розподілені таким чином:
– 380,11 млн грн – оновлення транспортних засобів (планують закупити
30 трамвайних вагонів і 39 тролейбусів, також дев’ять одиниць
снігоприбиральної техніки);
– 0,9 млн грн – реконструкція та будівництво тролейбусних ліній
(перелік не уточнений);
– 6,8 млн грн – модернізація систем енергопостачання (заміна кабелів,
проводів, модернізація тягових підстанцій);
– 2,2 млн грн – впровадження автоматизованих систем управління рухом
(GPS-система контролю громадського транспорту);
– 20,01 млн грн – переоснащення виробничої бази (депо, ТРЕДи);
– 10,24 млн грн – оптимізація споживання енергії;
– 10 млн грн – екологічна безпека (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/3/510272). – 2014. – 3.12).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Європейська комісія завершила видачу Україні кредиту в рамках
другої програми макрофінансової допомоги. Про це повідомила прес-служба
Єврокомісії.
Як повідомляється, 3 грудня ЄК передала Україні 500 млн євро – другий
транш у рамках другої програми макрофінансової допомоги, загальна сума
якої становить 1 млрд євро.
У прес-службі зазначили, що метою програм макрофінансової допомоги
є фінансова підтримка України з заохоченням важливих структурних
реформ, спрямованих на поліпшення управління та економічне зростання з
одночасною гармонізацією законодавства до стандартів ЄС.
Програми макрофінансової допомоги, зокрема, підтримують реформи у
сфері управління державними фінансами, боротьбу з корупцією, реформи у
сфері торгівлі та оподаткування, енергетичному та фінансовому секторах.
Гроші для виплати Україні були зайняті Єврокомісією на фінансових
ринках. Загалом Комісія розмістила 15-річні євробонди під 1,363 % річних.
Гроші були передані в борг Україні на тих же умовах (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/3/510348). – 2014. – 3.12).
***
Управление ЕБРР решило выделить дополнительное финансирование
для завершения проекта «Укрытие» для Чернобыльской АЭС в размере
350 млн евро.
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Финансовая помощь, вместе с поступлениями от «Большой семерки» и
Еврокомиссии, а также финансирование от донорских взносов в размере 100
млн евро должны покрыть дефицит в бюджете для сооружения проекта.
Планируется, что сбор средств начнется весной 2015 г.
В общем, на строительство «Укрытия» необходимо 615 млн евро.
Как известно, завершение строительства планируется на конец 2017 г. А
общая сумма расходов на него до этого времени составит 2,15 млрд евро
(УНН
(http://www.unn.com.ua/ru/news/1412807-yebrr-zatverdiv-vidilennya350-mln-yevro-dlya-ukrittya-na-chornobili-dopovneno). – 2014. – 2.12).
***
Кабінет Міністрів планує скоротити витрати держбюджету 2014
р. на підтримку вугільної промисловості на 3 044,4 млрд грн. Про це
йдеться в урядовому проекті поправок до держбюджету (№ 1125),
зареєстрованому у Верховній Раді.
Згідно із пояснювальною запискою, планується скоротити видатки на
3 044,4 млрд грн, що передбачені в державному бюджеті на підтримку
вугільної та торфодобувної промисловості у зв’язку з воєнною агресією на
сході України.
Зокрема скоротити видатки на:
– реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості – 537,7
млн грн;
– гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах – 90,9
млн грн;
– державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття
витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції – 1 827,3 млн грн;
– заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на
вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами
контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю
параметрів дегазації – 60 млн грн;
– державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних
підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств – 70,7
млн грн;
– часткове відшкодування процентних витрат за запозиченнями
суб’єктів господарювання, здійсненими на внутрішньому ринку – 432,4
млн грн;
– фінансування проектів, пов’язаних з підвищенням техніки безпеки
шахт шляхом впровадження уніфікованих телекомунікаційних систем
диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими
машинами і технологічними комплексами (УТАС) та проектів – 20 млн грн;
– утримання Центру комплексної безпеки підприємств вугільної
промисловості
–
5,4
млн грн
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/3/510327). – 2014. – 3.12).
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***
Об’єднана
енергосистема
України
працює
зі
значними
ускладненнями, насамперед, через дефіцит вугілля. Про це йдеться в
повідомленні «Укренерго».
Як повідомляється, особливо напружений стан забезпечення паливом
склався на Зміївський, Вуглегірській, Луганській, Придніпровській,
Криворізькій ТЕС, де запаси вугілля забезпечать роботу до чотирьох діб.
Загалом запаси вугілля на складах ТЕС ГК становлять 1345,6 тис. т. За
першу добу грудня зі складів спрацьовано 30,8 тис. т вугілля.
Споживання електроенергії по областях значно перевищує встановлені
ліміти електроспоживання. Перевищення досягає в окремих областях до 50 %
по електричній енергії та більше 70 % за потужністю (АР Крим: 51,94 % – по
електричній енергії, 75,67 % – за потужністю), Луганська область (19,2 і
28,22 % відповідно).
На 10:00 2 грудня через значне зниження температури по всій країні
електроспоживання становило 25200 МВт, що на 11 % більше минулого
року, повідомляє «Укренерго».
Для покриття добових графіків навантаження залучено всю наявну
генеруючу потужність. Однак дефіцит потужності в ОЕС України становить
3000–3500 МВт.
Застосування 1–2 грудня 2014 р. аварійних графіків відключення дало
змогу частково стабілізувати добову ситуацію і попередити технологічні
порушення в енергосистемі України, підкреслюється в повідомленні
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/3/510379). –
2014. – 3.12).
***
Росспоживнагляду немає з ким вести переговори з відновлення
постачань українського продовольства на російський ринок. Про це
заявила глава Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів
і благополуччя людини А. Попова.
«Немає з ким діалог вести. У нас немає там візаві. Службу, яка в Україні
займалася якістю продуктів харчування, старанно розвалюють», – сказала
вона, відповідаючи на запитання, чи ведеться зараз діалог з Україною з
приводу повернення на російський ринок їхніх товарів, зокрема цукерок
Roshen.
«Сьогодні у нас звернень щодо повернення продукції від державних
органів України, як потрібно в рамках вимог СОТ, немає. Ні по яких
товарах»,
–
підкреслила
А.
Попова
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/3/510336). – 2014. – 3.12).
***
Цена эталонной марки нефти Brent опустится до 60 дол./баррель к
концу года, затем падение продолжится и в начале 2015 г. баррель будет
стоить 50 дол., приводит агентство Bloomberg мнение главы и
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создателя хедж-фонда Andurand Capital Management П. Андюран. Затем
котировки стабилизируются на уровне 60–70 дол./баррель, полагает он.
По его словам, в первой половине следующего года мировые запасы
нефти будут ежедневно увеличиваться на 1–2 млн баррелей, так как
Саудовская Аравия и другие члены Организации стран-экспортеров нефти не
собираются уменьшать добычу.
«Сигнал, который посылает Саудовская Аравия, ясен – цены на нефть
должны продолжить снижение, чтобы добыча сланцевой нефти в США
сократилась, – сказал П. Андюран. – Снижение котировок необходимо для
сокращения добычи за пределами ОПЕК в целом» (Энергетика Украины
(http://uaenergy.com.ua/post/20788/rent-podesheveet-do-50-za-barrel-v-nachale2015-g). – 2014. – 3.12).
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