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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Заява для ЗМІ Президента України за підсумками першого
офіційного візиту до Федеративної Республіки Німеччина
У нас відбуваються достатньо інтенсивні діалоги з канцлером. Ми
нарахували більше 60 телефонних розмов з моменту моєї інавгурації, більше
11 зустрічей. Сьогодні – мій перший офіційний візит до Німеччини. Дуже
дякую за блискучу організацію візиту і за надзвичайно корисні, інтенсивні і
ефективні переговори.
Ніколи відносини України і Німеччини не були на такому високому рівні
як зараз. Ніколи ми не відчували таку потужну стійку підтримку, яку
демонструє зараз і Німеччина, і весь Європейський Союз.
Окремо хотів би наголосити на надзвичайно високій ролі, яку зіграли
федеральний канцлер та президент Франції Франсуа Олланд в укладанні
мінських угод від 5 вересня, меморандуму від 19 вересня і мінських
домовленостей, яких ми досягли під час виснажливих 17-годинних
переговорів у Мінську 12 лютого.
Наша чітка і спільна позиція – альтернативи Мінську не існує. Мінськ
має працювати, і всі сторони мають чітко виконувати всі взяті на себе
зобов’язання. В цьому зв’язку Україна чітко наголошує: ми виконуємо режим
припинення вогню. Мною як Верховним головнокомандувачем Збройних сил
України 15 лютого був виданий наказ про всеохоплююче і безумовне
припинення вогню. Ви пам’ятаєте, що проти України були проведені потужні
наступальні операції, включаючи Дебальцеве.
У чітко визначений термін і за чітко визначеною процедурою в співпраці
зі спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ Україна почала відведення
важкої техніки та артилерії, продемонструвавши місця, звідки вона буде
виводитись, маршрути, якими ми будемо користуватись, місця, де вона буде
зберігатися, і чіткі серійні номери артилерії і важкої техніки, яку ми
відводимо. Надзвичайно важливо, щоб процедура була неухильно дотримана.
Таким саме чином ми підходимо і до гуманітарних питань. Україна
разом з Європейським Союзом, у координації з Міжнародним комітетом
Червоного Хреста постійно направляє гуманітарні вантажі, щоб пом’якшити
дуже важку, критичну гуманітарну ситуацію, яка зараз складається на
окупованих територіях України, в окремих районах Донецької і Луганської
областей.
Наголошую, що 14 березня мною як Президентом був поданий до
Верховної Ради проект постанови, яким чітко засвідчується лінія, на яку буде
розповсюджуватися дія закону про особливий режим місцевого
самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Це
відбулося на 30 день після підписання наших мінських угод у чіткій
відповідності з цими мінськими угодами.
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Окремо вирішується питання і економічної співпраці, окремо
вирішується питання і культурної співпраці. На жаль, ми сьогодні можемо
лише констатувати, що Росія і підтримані нею бойовики, не виконують
значною мірою взяті на себе зобов’язання. Це стосується і режиму
припинення вогню, що підтверджується представниками спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ. Не відповідає процедурі і задекларований, але не
виконаний режим відведення важкої техніки і артилерії, не вирішується
питання припинення так званих гуманітарних конвоїв, які перетинають
неконтрольовану Україною ділянку українсько-російського кордону, і ми
наполягаємо на тому, щоб ця процедура відбувалася у чіткій відповідності з
українським законодавством. Не звільнені заручники. Більше того, вони
брутально, з порушенням всіх гуманітарних норм використовуються під
дулами автоматів на роботах біля Донецького аеропорту... І решта позицій,
завершуючи вже тим, що було відключено мовлення українських
телевізійних і радіостанцій в окремих районах Донецької і Луганської
областей. Ми наполягаємо і наголошуємо, щоб внаслідок чітких і ефективних
скоординованих дій були повернуті до виконання взятих на себе зобов’язань
російська сторона і бойовики, що нею підтримуються.
Україна зараз чітко довела, що вона веде боротьбу не лише за мир,
незалежність, свободу і демократію. Ми ведемо боротьбу за європейську
безпеку, за глобальну безпеку, і саме тому це питання зараз надзвичайно
важливе, і ми очікуємо відповідних ефективних рішень від Ради
Європейського Союзу, яка буде відбуватися 19 березня і яку ми з канцлером
детально сьогодні обговорили під час нашої зустрічі.
Також сьогодні під час зустрічі з президентом Німеччини я нагадав, що
якраз 25 років тому, 18 березня 1990 р., громадяни колишньої Німецької
Демократичної Республіки вперше змогли взяти участь у вільних
демократичних виборах. І на сьогоднішній день ми дуже сподіваємося, що і
вибори, до яких ми зараз готуємося в окремих районах Донецької і
Луганської областей, також будуть проводитися у повній відповідності зі
стандартами ODIHR Організації з безпеки і співробітництва в Європі і будуть
проведені надзвичайно ефективно.
Також ми з канцлером могли обговорити і економічну співпрацю, і
гуманітарну співпрацю.
Ми дуже вдячні німецькому уряду за прийняте рішення про виділення
500 млн євро на підтримку України, в тому числі 200 млн, які будуть
виділятися на макроекономічну підтримку. Ми сподіваємося, що до 1 квітня
угода буде підписана. Завтра ми чекаємо на німецьку делегацію у Києві.
Робота у цьому напряму ведеться достатньо ефективно і інтенсивно.
Ще хотів би наголосити на тій тематиці, яка не дуже часто піднімається
в Європейському Союзі. Україна веде наполегливу боротьбу не лише з
деескалації ситуації на Сході, ми ефективно працюємо в напрямі проведення
реформ. Україна прийняла надзвичайно важливе рішення з імплементації
меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Ми прийняли надзвичайно
важливе рішення щодо судової реформи, кроків по боротьбі з корупцією,
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чітко скоординовані дії з імплементації Угоди про асоціацію з Європейським
Союзом. Я неодноразово наголошував: війна не є виправданням
непроведення реформ. Наші рішучі дії на сьогоднішній день мають
беззастережну підтримку Німеччини і Європейського Союзу. Для нас це є
надзвичайно важливо.
І останнє. Я хотів би подякувати канцлеру за дуже потужну гуманітарну
допомогу, яку Німеччина надає Україні. Вчора у Дрездені я мав можливість
відвідати наших солдатів і офіцерів, які проходять лікування в німецьких
лікувальних закладах. Це найскладніші випадки, і ми дуже дякуємо нашим
німецьким партнерам за цю важливу гуманітарну допомогу.
Зараз у нас відбудеться передача обладнання у Запорізький військовий
шпиталь від імені уряду Німеччини. Лише десять днів тому я був у
Запоріжжі, відвідував цей шпиталь, і мені дуже приємна така швидка реакція
німецької сторони щодо постачання обладнання, кроків, які допомагатимуть
нам відновлювати і оздоровлювати наших воїнів.
Ми обговорили позиції щодо саміту Східного партнерства, який
відбудеться в Ризі в травні поточного року. Ми обговорили це питання з
президентом Німеччини, я розраховую на підтримку канцлера. Дуже важливе
рішення, яке там має бути прийнято, – це рішення про надання безвізового
режиму для громадян України з боку Європейського Союзу. Ми зі свого боку
робимо все можливе, щоб якісно підготуватися до цього саміту, і
розраховуємо на підтримку всіх 28 країн-членів ЄС.
Підсумовуючи, ще раз, канцлере, дуже дякую Вам за потужну підтримку
України в ці непрості часи (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 16.03).

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

Посевная-2015 в условиях финансово-экономического кризиса:
проблемы, риски, тенденции в оценках аграриев
и экспертов отрасли
В южных областях Украины уже стартовал сев яровых культур. Аграрии
из других регионов предполагают начать посевную кампанию в течение
одной-двух недель. От результатов деятельности отечественных аграриев во
время посевной зависит собственная продовольственная безопасность и
существенная доля внешней торговли страны.
В Украине, по состоянию на 13 марта, ранними яровыми зерновыми
культурами засеяно 155 тыс. га, что составляет 6 % от плана. Об этом
сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия
4

Украины. В сообщении отмечается, что в том числе пшеницей засеяно
12 тыс. га (9 %), ячменем – 115 тыс. га (9 %), овсом – 8 тыс. га (3 %), горохом
– 19 тыс. га (12 %).
Кроме того, к отчетной дате работы по подкормке озимых зерновых
проведены на площади 4,77 млн га (60 %), озимого рапса – 598 тыс. га (67 %).
Наибольший процент площадей яровых засеян в южных регионах. Так, в
Николаевской области засеяно 29 % от прогнозируемых площадей, в
Херсонской – 20 %, в Одесской – 19 %.
В то же время, в сравнении с показателями на аналогичную дату 2014 г.,
наблюдается отставание темпов сева ранних зерновых и зернобобовых на
2 %, или 70 тыс. га, в основном за счет ячменя.
Кроме того, пересеву в 2015 г. будут подлежать 15 %, или 1,2 млн га
площадей под озимыми культурами, сообщила начальник отдела
агрометеорологии
Украинского
гидрометеорологического
центра
Т. Адаменко. «По нашему прогнозу, на пересев или подсев в этом году
пойдет 15 % площадей под озимыми. Это 1,2 млн га, на которых посевы
погибли, погибнут или же будут малопродуктивными», – сказала
Т. Адаменко, отметив, что в прошлом году украинские аграрии пересевали
всего 4 % площадей под озимыми.
По ее словам, процент пересева озимых в этом году превышает средний
показатель, который для Украины составляет 7 %. «Осенью в период
оптимальных сроков сева 60 % площадей были в засушливом состоянии.
К тому же во второй половине октября ударили первые морозы и выпал снег.
В ноябре состояние озимых не улучшилось. В итоге 16 % посевов вошли в
зиму в неудовлетворительном состоянии», – пояснила Т. Адаменко, добавив,
что 1 % посевов восстановился благодаря оттепели в декабре.
По предварительным прогнозам Министерства аграрной политики и
продовольствия (Минагропрода), посевные площади под яровыми
культурами в 2015 г. составят порядка 18,2 млн га. Однако, чтобы прогнозы
оправдались, аграриям не хватает минимум 12 млрд грн. В целом же весеннеполевые работы эксперты министерства оценивают в 60–65 млрд грн
(расходы на 1 га пашни в этом году составят 3 тыс. 472 грн). По оценкам же
информационно-аналитической компании «ПроАгро», эта цифра ближе к
нижней границе ценового диапазона, который в текущем сезоне возрастет с
2000–2500 грн/га, зафиксированных в прошлом году, до 3000–5500 грн/га
этой весной. Исходя из этой оценки, общие расходы аграриев на посевную с
поправкой на девальвацию составят 77–142 млрд грн. Смета выросла вслед за
курсом, хотя фактические расходы остались на уровне прошлогодних.
«Расходы в пересчете на 1 га земельного банка остались на уровне
1000 дол./га», – подчеркивает А. Гордийчук, председатель правления
агрохолдинга «Сварог вест груп».
Минагропрод оценивает площадь сева сельскохозяйственных культур
под урожай 2015 г. на уровне прошлого года – в пределах 27,2 млн га, из
которых примерно 57 % придется на зерновые. Аналитик «ПроАгро»
Я. Левицкий указывает на то, что сохранение площади посевов будет
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оптимистическим сценарием: «В экспертной среде допускают, что она может
уменьшиться на 15–20 % из-за нехватки оборотных средств. Нейтральным
вариантом будет сокращение на 5 %». В свои оценки аналитик не включает
Крым, на который приходится незначительная часть ярового сева – всего
30 тыс. га. Зато примерно 200 тыс. га сельхозугодий, которые сегодня
контролируются ДНР и ЛНР, эксперты продолжают считать украинскими.
Несмотря на военную обстановку, ожидается, что весенне-полевые работы на
них все же будут проведены.
По мнению Я. Левицкого, этой весной сельхозпроизводители
попытаются максимально сэкономить на материально-технических ресурсах:
не все нормы внесения минеральных удобрений и средств защиты растений
будут выполнены, а на смену части импортных семян придут аналоги
отечественного производства. Как результат, урожайность, к примеру,
пшеницы в этом году снизится с прошлогодних 4 т/га до 3,3 т/га или даже
3 т/га (оценки Укргидрометцентра и информагентства «АПК-Информ»
соответственно).
Одной из компаний, которые в этом году засеют значительно меньше
земель, будет агрохолдинг Ukrlandfarming, чей земельный банк составляет
670 тыс. га. «Конечно же, мы сократили посевные площади. Если в 2014 г. не
обрабатывалось 42–43 тыс. га земель (находящихся под паром), то в этом
году эта цифра составит 100–110 тыс. га», – утверждает заместитель
генерального директора Ukrlandfarming И. Петрашко. В свои оценки он
включает Донецкую и Луганскую области, а также Крым. «Понятно, что эти
земли (включая смежные с зоной АТО) мы не собираемся обрабатывать», –
добавляет менеджер. Пересмотреть свою политику руководство компании
вынудили повышенные бизнес-риски, сопряженные с работой на этих
территориях. Если раньше агрохолдинг засевал земли даже с низкой
урожайностью, то теперь менеджмент опасается работы этих земель в минус.
В структуре посевов компании сохраняется акцент на кукурузу и
пшеницу. «Есть частичное перераспределение из года в год, но оно
несущественное. Например, в 2014 г. мы сеяли кукурузу на 41 % угодий
(если включать в 100 % земли под паром), в этом она займет 35–36 %
площадей. Доля пшеницы вырастет с 13 до 18–20 %. Десять процентов
придется на подсолнечник, остальное – другие культуры», – перечисляет
И. Петрашко.
В то же время Я. Левицкий напоминает, что мировые цены на кукурузу
показали наиболее негативную динамику в последнее время, поэтому
вероятность сокращения площадей под этой культурой в целом по сектору
будет достаточно высокой.
Агрономические планы «Сварог вест груп» также существенно не
изменились. «Традиционные для нас культуры – это соя, озимая пшеница и
масличный лен. Единственное, сократим посевы сахарной свеклы, возможно,
даже до нуля. Сейчас принимаем окончательное решение», – заявил
А. Гордийчук. По его словам, основные преимущества сои – это более
высокая рентабельность в сравнении с кукурузой и позитивное влияние на
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севосмену. Как и в предыдущие годы, компания будет максимально
использовать свой земельный банк без сокращения посевных площадей.
В сложившихся условиях финансово-экономического кризиса немногие
банки рискуют кредитовать агробизнес под залог будущего урожая. «Вопрос
о потребности в средствах и источниках финансирования является ключевым
в обеспечении аграриев материально-техническими ресурсами и успешном
проведении посевной», – подчеркивает министр аграрной политики и
продовольствия А. Павленко.
Минагропрод оценивает дефицит финансовых ресурсов на весеннюю
посевную в 12,1 млрд грн. Президент Украинской аграрной конфедерации
Л. Козаченко считает, что де-факто этой весной аграрии нуждаются в
дополнительных 60 млрд грн. По его словам, это вдвое больше дефицита
средств на весеннюю кампанию 2014 г., когда профильное ведомство также
называло цифру недостачи на порядок ниже – 8 млрд.
В соответствии с расчетами министерства, потребность аграриев в
банковских кредитах на весенне-полевые работы в этом году – около
7 млрд грн при средней процентной ставке в пределах 22–25 % в гривнах и
11–18 % в валюте.
По оценкам заместителя министра аграрной политики и
продовольствия Я. Краснопольского, объем собственных средств аграриев –
48 млрд грн, около 10 млрд грн – дефицит (тогда как в прошлом году он
составлял 6 млрд грн). При этом надо будет вложить минимум 3,1 тыс. грн на
1 га. В структуре расходов 78 % – материально-технические ресурсы, из них
31 % – минудобрения, 20 % – горюче-смазочные материалы (ГСМ). Именно
на их покупку необходимы «живые» деньги. Другие ресурсы можно купить с
помощью товарного кредита. Например, при покупке СЗР дистрибьюторы
требуют лишь 30 % предоплаты, на остальные 70 % стоимости дают кредит,
при покупке семян предоплата составляет 50 %. Но уже сегодня
дистрибьюторы жалуются на то, что банки в половине случаев не могут
удовлетворить их потребность в валюте. Это тормозит процесс закупки
материально-технических ресурсов (обороты падают) и приводит к
дополнительному их подорожанию.
По словам многих банкиров, финучреждения вряд ли смогут
самостоятельно профинансировать подорожавшую в 1,5 раза посевную.
Во-первых, многие иностранные банки сократили своим «дочкам» в Украине
лимиты из-за страновых рисков. Во-вторых, многие банки, ощущая дефицит
капитала, вынуждены ограничивать объем кредитного финансирования и
количество заемщиков. И все чаще предлагают своим клиентам
альтернативные продукты – гарантии, аккредитивы, векселя. Сегодня они
пользуются спросом, учитывая, что затраты на них в пять раз ниже, чем на
кредиты.
«Увеличение на 40–50 % себестоимости посевной банки вряд ли смогут
покрыть, тем более за такой короткий период. Поэтому надо искать
возможность расширения финансирования за счет других источников и
инвесторов», – считает директор департамента развития продуктов для
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малого и среднего бизнеса «Креди агриколь банка» В. Ступак.
Обеспечить финансирование посевной могут, к примеру, поставщики
СЗР, ГСМ и других составляющих, которые предоставляют аграриям
товарные кредиты под гарантии банков, а также Аграрный фонд и трейдеры,
которые совершают предоплату по форвардным контрактам и под гарантии
банка. В свою очередь, специализирующийся на кредитовании аграриев
«Креди агриколь банк» из-за странового лимита, установленного
материнской компанией, вынужден сконцентрироваться на поддержке тех
клиентов, с которыми он уже работает.
По данным директора департамента региональных корпоративных
клиентов «Райффайзен банк Аваль» Н. Волкова, по состоянию на 1 января
2015 г. в кредитном портфеле банка агросектор занимает 20 %, или
5,7 млрд грн. На текущий год банк выбрал стратегию «осторожного роста»,
учитывая тенденции на рынке капитала и чрезмерное резервирование,
связанное с событиями в Крыму, Донецкой и Луганской областях.
«Финансирование в этом году будет направлено на мелкий и средний
агробизнес и в ограниченном количестве – на действующие большие
компании, которые уже есть в портфеле банка. Новые крупные компании
финансировать не будем», – сообщил финансист. По его оценкам, основными
продуктами в этом году станут гарантии возврата предоплаты и
авалирование векселей.
В то же время банкиры отмечают, что новых кредитных продуктов на
рынке очень мало. Два таких представил во время встречи только
«Правэксбанк» (кредитный портфель агросектора – 0,5 млрд грн), который
готов открывать в этом году невозобновляемые кредитные линии на
подготовку к посевной (для закупки семян, топлива, запчастей, выплаты
зарплат, бонусов, аренды земли и других расходов, связанных с
производством зерновых), а также кредиты под залог урожая
(для финансирования оборотного капитала).
По словам директора департамента работы с корпоративными
клиентами, малыми и средними предпринимателями «Правэксбанка»
М. Высоцкого, аграрии могут взять на посевную по новой программе от
1 млн грн до 2,5 млн евро на 12 месяцев с возможностью продления срока до
16 месяцев. При этом сельхозпроизводитель должен сам обеспечить
минимум 20 % запланированных трат, а кредит банка не должен превышать
60 % себестоимости посевной.
В свою очередь аграрии очень скептично оценивают сегодняшние
предложения банкиров. Глава Аграрного союза Украины (АСУ) Г. Новиков
отметил: «Банки хотят ежемесячно видеть обороты агрокомпаний, хотя все
прекрасно знают, что пшеница в Украине родит один раз в год, и многие
аграрии, особенно мелкие и средние, не имеют в структуре производства
торговли и переработки. Они чаще всего реализуют собранный урожай
зерновых не помесячно равными частями, а весь объем зерна при хорошем
скачке цен. Вырученная сумма, если ее разбить помесячно, обеспечивает
покрытие кредита, но бухгалтеру приходится изощряться и “гонять” деньги
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для банка. Мы обманываем сами себя и разговариваем на разных языках», –
объяснил он.
По его мнению, аграриям вместе с банкирами надо поработать над
изучением спорных вопросов и расширением возможностей кредитного
рынка. К примеру, начать финансировать агрокомпании, в том числе
маленькие (с земельным банком до 100 га). Сейчас банки кредитуют только
аграриев, владеющих высоколиквидным залоговым имуществом (старый
трактор не подходит), зембанком от 1,5–2 тыс. га, оборотом свыше
10 млн грн и т. д. Также стоит пересмотреть принципы агрострахования,
которое не работает и является обременительным для аграриев.
И необходимо наконец-то решить вопрос с Нацбанком по двойным
складским распискам, чтобы лежащий на складах урожай или «будущий
урожай» мог быть надежным залогом.
В принятой недавно обновленной версии Госбюджета на компенсацию
стоимости кредитов предусмотрено 300 млн грн. Теоретически, с помощью
этой суммы ставки можно снизить до 19–20 % в гривне. Даже с учетом
льготы доступ к этому виду финансирования будет существенно
ограниченным. Нацбанк 4 марта повысил учетную ставку с 19,5 до 30 %, что
также не приведет к снижению стоимости кредитных ресурсов.
Ж.-Ж. Эрве, советник правления по сельскохозяйственным вопросам
банка «Креди агриколь банка» скептически оценивает бюджетную
программу. «Программы компенсации кредитных ставок для аграриев были
очень ограниченными в прошлом. Я не вижу причин, по которым они будут
лучше сейчас», – говорит банкир. В этом году штаб-квартира «Креди
агриколь банка» в связи с политическими рисками призвала украинское
подразделение быть более осторожным с кредитованием аграриев. Тем не
менее, констатирует Ж.-Ж. Эрве, объемы финансирования его банком
агросектора снизились не более чем на 5 %, при этом сокращение не
коснулось средних и малых компаний. Эксперт считает, что в работе с
сельхозпроизводителями украинским банкирам необходимо переключиться с
базовых дорогостоящих кредитов на комбинирование классических займов с
другими
финансовыми
инструментами,
например
долговыми
обязательствами и векселями.
«При использовании альтернативных инструментов стоимость
финансирования можно снизить до 5 % – аграрии очень удивляются этому,
когда узнают о подобной возможности. Проблема состоит в оценке рисков
заемщика и доверия к нему», – отмечает Ж.-Ж. Эрве. По такой программе
финансирования его банк уже два года работает в кооперации с
Международной финансовой корпорацией (IFC) – вместе они сотрудничают
с рядом крупных дистрибьюторов средств защиты растений и семян.
По словам Ж.-Ж. Эрве, доля альтернативных инструментов в
финансировании каждого конкретного клиента варьируется в пределах
30–70 %.
Тем не менее, агрокомпаниям все равно приходится уповать, главным
образом, на собственные силы. «Для нас основной источник финансирования
9

– внутренние ресурсы компании. Внешнее финансирование отсутствует
полностью, в том числе со стороны украинских банков, – рассказывает И.
Петрашко (Ukrlandfarming). – Мы ведем переговоры с банками
о подтверждении лимитов, договариваемся о продлении кредитных линий,
снижении ставок, а также переводе валютных кредитов в гривну». Из
небанковского финансирования агрохолдинг О. Бахматюка использует
предэкспортное торговое финансирование со стороны партнеров.
Сходная ситуация и в компании «Сварог вест груп» А. Гордийчука:
«В первую очередь мы используем банковские кредиты, привлеченные в
прошлом году. Мы сработали прибыльно в 2014 г., поэтому не нуждаемся в
дополнительных финансах на этот год. Для других отсутствие
финансирования со стороны банков – это большая проблема».
Еще один канал привлечения денежных средств, который существенно
сократился в этом году, – форвардные закупки госоператоров:
Государственной продовольственно-зерновой корпорации и Аграрного
фонда. В прошлом году в весенний период они приняли заявки на около
560 тыс. и 160 тыс. т зерновых соответственно. В феврале и. о. главы
правления ГПЗКУ В. Томиленко объявил, что в этом году госкомпания не
планирует контрактовать форварды из-за невозможности зафиксировать
форекс-риски. Аграрный фонд же закупит весной лишь 200 тыс. т зерна, на
что потратит не более 1,5 млрд грн. При этом и. о. главы фонда
А. Радченко обещает, что прогнозные цены станут ближе к рыночным и для
пшеницы составят 180–190 дол./т.
Роль госоператоров в таких условиях перенимают частные компании.
Намерение закупить в разы больше зерна декларирует Noble Resources
Ukraine. «Все зависит от готовности товаропроизводителей, но я думаю, что
по пшенице и ранним зерновым форварды составят 200–300 тыс. т. По
кукурузе столько же, а может быть, даже больше», – анонсировал
генеральный
директор
украинской
«дочки»
южноазиатского
сельхозгиганта В. Осадчук.
Как заявила начальник отдела функционирования аграрных рынков
Аграрного
союза
Украины
Л.
Панкратова,
сегодняшняя
разбалансированность экономики негативно повлияет на аграрный сектор.
По ее словам, девальвация национальной валюты и вызвана ею инфляция
обесценивает имеющиеся у хозяйствующих субъектов финансовые средства,
затрудняет ведение хозяйственной деятельности. Весеннюю же посевную
нужно обеспечить за средства, полученные еще до удорожания ресурсов.
«Гривневые цены на зерно и масличные культуры колеблются вслед за
девальвацией гривни, но по отношению к прошлому году они растут. Так, по
состоянию на 11 марта 2015 г. цены на пшеницу ІІ класса на условиях
поставки EXW-элеватор выросли против аналогичной даты прошлого года в
два раза (с 2070 до 4100 грн/т), на кукурузу – в 1,8 раза (с 1770 до
3200 грн/т)», – рассказывает эксперт.
Вместе с тем за исследуемый период цены на материально-технические
ресурсы для сельского хозяйства возросли еще большими темпами: на
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дизельное топливо в 2,2 раза; на аммиачную селитру – в 3,3 раза.
Еще большей проблемой, на ее взгляд, является то, что средние и малые
сельскохозяйственные предприятия не имеют возможности воспользоваться
возможностью продать товар по сегодняшней цене, ведь львиную его долю
они реализовали осенью. Лишь отдельные крупные хозяйства, которые
имеют соответствующие хранилища для зерна и реализуют остатки кукурузы
по нынешним ценам, смогут покупать материально-технические ресурсы на
относительно паритетных условиях.
Как считают в АСУ, для разрешения сложившейся ситуации прежде
всего необходимо направить имеющиеся в Украине запасы нефти на
производство дизельного топлива по приемлемой цене для нужд аграрного
сектора. Также ускорить расчет по форвардным контрактам со стороны
государства, отменить пошлины и другие сборы при импорте минеральных
удобрений, СЗР, техники и ее комплектирующих и т. д.
Еще одной финансовой неприятностью для украинских аграриев в
ближайшем будущем станет имплементация согласованного между
украинским правительством и Международным валютным фондом
меморандума об экономической и финансовой политике, в котором
предусматривается лишение агропромышленного сектора в Украине
льготного режима обложения налогом на добавленную стоимость (НДС).
«Мы видим, что сельское хозяйство стало одним из самых прибыльных
секторов украинской экономики. На этом основании и в соответствии с
международной практикой мы переведем аграрный сектор на общий режим
НДС с января 2016 г.», – говорится в одном из пунктов обнародованного
МВФ документа.
Как ранее сообщалось в СМИ, коалиционное соглашение
предусматривало сохранение налоговых льгот для аграриев до 2018 г.
Льготный режим заключается в возможности сельхозтоваропроизводителей
аккумулировать НДС для дальнейшего использования этих средств в целях
развития. Участники аграрного рынка выступали против неоднократных
инициатив государства по отмене или изменению для них условий льготного
режима налогообложения НДС, настаивая на том, что это единственный
инструмент господдержки сектора.
В то же время почти трехкратный ценовой рост на удобрения и горючесмазочные материалы уже успел весьма негативно сказаться на их закупках
аграриями. По словам министра А. Павленко, обеспеченность
сельхозпроизводителей дизтопливом и бензином с начала года является
низкой – 67,0 и 67,2 % от технологической потребности соответственно. Это
объясняется серьезнейшими темпами роста цен на горючее.
Отметим, что в феврале 2014 г. аграрии осуществляли закупки
дизтоплива по цене в пределах 10 грн/л. Согласно мониторингу рынка с
начала 2015 г. цены на дизтопливо возросли на 68 %, на низкооктановый
бензин – на 60,2 %. Согласно мониторингу Минагропрода, например, 3 марта
средние оптовые цены на дизтопливо были 31 тыс. 358 грн/т, а на бензин –
33 165 грн/т (рост по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 152 и
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120,4 % соответственно).
Однако, после того как 23 февраля НБУ ограничил предоплату
импортных контрактов на уровне 50 тыс. дол. и 500 тыс. дол. при условии
аккредитива, поставки зарубежного топлива резко упали. «Сразу после этого
межбанк практически закрылся. Уже неделю импортеры не могут
приобрести топливо из-за невозможности купить валюту», – заявлял
директор консалтинговой группы «А-95» С. Куюн. По оценкам
«АПК-Информ», 46 % аграриев планируют докупать топливо в апреле на сев
поздних культур и подкормки.
А. Гордийчук («Сварог вест груп»), хотя и заявляет о своевременном
подписании всех импортных поставок, все же признает, что ряд
обстоятельств проведения весенне-полевых работ не зависит от руководства
компании. «Угроза срыва или ухудшения посевной кампании за счет
непродуманной политики Нацбанка относительно реальных импортеров
(в том числе ресурсов для посевной) сохраняется и даже растет», – опасается
он. Менеджер считает, что такой вариант развития событий станет реальным,
если неблагоприятная ситуация на валютном рынке будет продолжаться.
«Есть серьезные проблемы с поставками всего комплекса материалов.
На начало посевной всего должно хватить, но не будет ли перебоев к ее
завершению и началу уборки? С этим есть вопросы», – подтверждает
И. Петрашко (Ukrlandfarming). Он также замечает, что из-за
непредсказуемости валютного курса импортеры завышают свои цены в
ожидании девальвации и максимально придерживают продукцию для
будущей реализации.
При всем сказанном выше, по подсчетам Минагропрода, для проведения
весенне-полевых работ необходимо 412 тыс. т дизтоплива и 101 тыс. т
бензина. Скорее всего, на приобретение недостающих объемов «золотого»
ныне горючего аграриям придется потратить все, что им удалось
дополнительно заработать за счет продажи прошлогоднего урожая на пике
девальвации гривни.
Еще одной проблемой нынешнего посевного сезона является
дефицит удобрений. Согласно данным Д. Гордейчука, главного аналитика
информационной компании «Инфоиндустрия», вопрос обеспеченности
аграриев удобрениями решен на 80–85 %. Однако методология учитывает
лишь готовность производителей покупать их. Реальные технологические
потребности гораздо выше, уверяет эксперт. «В прошлом году аграрии
использовали 1,45 млн т аммиачной селитры, и реальная потребность на
уровне 2 млн т была закрыта на 72 %. Это привело к росту потребления
карбамида и известковой селитры, которые компенсировали недобор –
объемы их закупок выросли вдвое (до 950 и 400 тыс. т соответственно), –
отмечает Гордейчук. – США и Европа, где применяется больше жидкого
аммиака и КАСа, в технологическом плане стоят на пару ступеней выше
нас».
После повышения Украиной летом прошлого года заградительных
пошлин на импорт нитрата аммония для российских производителей с
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11,91 до 36,03 % поставки аммиачной селитры из РФ прекратились. По
оценкам руководителя информационной компании «Инфоиндустрия»
Д. Гордейчука, дефицит аммиачной селитры в преддверии посевной
оценивается в 10–15 % – примерно 250–300 тыс. т. «С подорожанием
аммиачной селитры до 10,2–10,4 тыс. грн/т и существующих ценах на
агропродукцию сельхозпроизводители фактически получают удобрение с
коэффициентом 2,3 к пшенице, то есть за 2,3 кг пшеницы покупают всего
1 кг селитры. Таким образом, затраты на производство 1 т зерна в этом
сезоне бьют все рекорды», – отмечает Д. Гордейчук. Учитывая, что среднее
соотношение цен селитры и пшеницы на мировом рынке колеблется от 1,5 до
2,1, его нынешние значения в Украине – одни из самых высоких по всей
Европе. «В этом году аграрии тратят гораздо меньше химии на 1 га угодий.
Если раньше на 1 га кукурузы ее применялось на 600 дол., то теперь –
350 дол. и меньше», – констатирует Д. Гордейчук.
Однако хуже всего то, что приобрести минудобрения в настоящее время
проблематично. С конца февраля (после очередного скачка курса валют)
производители и крупнейшие трейдеры приостановили продажу удобрений
вагонами. Они реализуют остатки со складов и выжидают, чтобы понять, по
какому курсу пересчитывать мартовские поставки.
Попытка сельхозпроизводителей заменить селитру карбамидом также не
привела к положительным результатам. Раньше отечественные заводы
фасованный карбамид практически не производили, отправляя его навалом
на экспорт. Проблема решалась за счет поставок фасованного карбамида из
РФ. После их прекращения оказалось, что фасованный карбамид может
выпускать только Черкасский завод «Азот». Однако дороговизна фасовки
карбамида (из-за подорожания сырья для изготовления мешков она
составляет 350–400 грн/т) сделала его поставки на внутренний рынок
невыгодными.
«Отечественные
химзаводы
очень
быстро
переориентировались на экспорт и вообще перестали отгружать карбамид на
внутренний рынок», – уточняет Д. Гордейчук.
На рынке средств защиты растений все ранее действующие схемы
разрушил курс валют. Из-за резкой девальвации гривни поставщики не хотят
кредитовать аграриев, предоставляя СЗР в кредит под будущий урожай.
Дистрибьюторы готовы продавать СЗР по предоплате и за «живые» деньги. В
качестве компромиссного варианта многие пытаются как-то зафиксировать в
контрактах с аграриями цены на СЗР в долларовом эквиваленте. Это очень
условно, так как будущую стоимость гривни не знают даже приблизительно
ни поставщики, ни сельхозпроизводители. По оценкам Д. Гордейчука, на
данном рынке также существенно возросла доля китайских генериков
средств защиты растений. Нынче на них приходится 41 % украинского
рынка.
Как утверждает директор ООО «Агрофирма “Ольвия”» А. Тиховод,
нехватка топлива и минеральных удобрений для хозяйств на Юге Украины в
итоге может обернуться значительной потерей урожая. По его словам, в
некоторых районах Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой и
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Луганской областей на протяжении трех лет была засуха. За период же с
20 сентября по сегодняшний день на Юге Украины выпало более 200 мм
осадков. «Большая редкость, когда из трехметрового слоя почвы, которая
была полностью высушена, полтора метра полностью возобновили
влажность. Это хорошая перспектива для получения урожая по ранней
зерновой группе. Но если эту почву не удобрить, мы получим урожай на
уровне природного плодородия. Не больше. К сожалению, из-за нехватки
оборотных средств на закупку по таким высоким ценам у большинства
агрофирм просто нет ресурсов», – заявил А. Тиховод.
Ресурсные неурядицы усугубляются наличием земельных проблем.
Поля, на которые надлежащим образом не оформлены документы, нет
смысла засевать, поскольку в этом случае никто не сможет гарантировать
аграрию сохранность выращенного урожая. Однако окончание действия
договоров
аренды
с
пайщиками
автоматически
добавляет
сельхозпроизводителям расходы в виде «коррупционного налога».
По словам учредителя фермерского хозяйства «Агроленд» (Киевская
область) С. Галузина, «перерегистрация действующих и заключение новых
договоров аренды с владельцами паев, имеющих госакты на землю, через
регистрационную службу очень сильно затягивается. Хотя если собственник
пая имеет на землю сертификат, он может буквально в течение дня
зарегистрировать его в сельсовете без лишнего “головняка”». Естественно,
это
создает
дополнительные
неудобства
аграриям.
Из-за
неурегулированности процедуры оформления и переоформления договоров
аренды в преддверии посевной по всей стране в карманах чиновников
«оседают» сотни миллионов гривен отечественных фермеров.
«В некоторых районах Киевской области коррупционная составляющая
доходит до 600 грн за один договор. А их даже у небольшого хозяйства –
тысячи», – утверждает С. Галузин.
Кроме того, такая ситуация способствует разгулу рейдерства. Десятки
тысяч фермеров опасаются, что накануне посевной у них могут отобрать
землю из-за невозможности переоформить договоры аренды. «В последнее
время земельное рейдерство возобновилось с новой силой. То здесь, то там
появляются фирмы, которые расшатывают ситуацию, пытаясь приостановить
действие договоров аренды и изменить ситуацию в свою пользу», –
рассказывает С. Галузин.
В этом сезоне украинским аграриям предстоит найти наиболее
оптимальный баланс между затратами на посевы и урожаем. «Однако
эксперименты в условиях строгой экономии не всегда подразумевают
максимальное снижение расходов», – предостерегает руководитель
аналитического департамента Консалтингового агентства «ААА»
М. Колесник.
Как уточняет менеджер по маркетингу компании «DuPont Pioneer
Украина» С. Резниченко, все зависит от уровня хозяйства и понимания
производителем, на чем можно сэкономить, а что в результате приведет к
снижению прибыли из-за недополученного урожая, более высокой
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влажности при уборке, повышенного риска заболеваний и т. п. «Большинство
профессиональных фермеров предпочтут сократить площади, но посеять
наиболее современные и высокопродуктивные гибриды. Ведь как ни считай,
а даже при нынешних ценах на кукурузу дополнительные 2 т с лихвой
покрывают любую разницу в стоимости. А у современных
высокотехнологичных гибридов эта разница осенью составляет еще больше.
То же касается и подсолнечника, при выращивании которого добавляются
риски поражения посевов и затраты на борьбу с сорняками», – говорит
С. Резниченко.
Владельцам агрокомпаний предстоит найти «золотую середину» в
управлении финансовыми рисками. Понятно, что нынешние испытания в
виде неустойчивости финансового рынка, снижения ликвидности и
валютных колебаний осилят отнюдь не все. «Небольшие и средние фермеры
продолжают хранить деньги в виде зерна, которое за последние месяцы
существенно подорожало. Несмотря на жалобы, средства на посевную в
«заначке» у них имеются. К тому же малые и средние сельхозпроизводители
выживают преимущественно за счет собственных накоплений и редко
пользуются кредитами. Особых проблем с посевной для данной категории
хозяйств я не вижу», – говорит директор аналитической компании
«ПроАгро» Н. Верницкий.
Гораздо
труднее
придется
крупным
хозяйствам,
особенно
агрохолдингам. Весна будет для них экстремальным временем не только изза посевных работ, но и в связи с необходимостью возврата существующих
долгов. «Денег им нужно намного больше, чем средним и мелким аграриям.
Но те объемы финансовых средств, которые они задействовали в посевной
все предыдущие годы, в настоящее время в Украине физически просто
отсутствуют», – поясняет Н. Верницкий.
Будучи первыми в «зоне риска», комментировать свое текущее
финансовое состояние в связи с предстоящим севом агрохолдинги сейчас не
готовы. В пресс-службах «Кернел», МХП и AgroGeneration пообещали
предоставить информацию отраслевым СМИ по факту проведения посевных
работ. Поиск оборотных средств является основной заботой у руководства
крупнейшего
отечественного
агрохолдинга
Ukrlandfarming.
В
инвесткомпаниях подсчитали, что для обработки всего земельного банка
собственнику Ukrlandfarming О. Бахматюку не хватает до 8–10 млрд грн. Но
после замечания главы НБУ В. Гонтаревой 18 февраля на инвестиционной
конференции ИК Dragon Capital о том, что «реализация олигархической
схемы вывода средств третьим лицам погубила “VAB Банк” Бахматюка»,
рассчитывать на «руку помощи» от государства в виде рефинансирования
крупнейшему отечественному латифундисту, похоже, не придется.
«Необходимый
объем
внешних
заимствований
украинским
агрохолдингам на мировом рынке тоже никто не даст. При этом для
публичных агрохолдингов, чьи акции торгуются на IPO, срыв посевной
означает дефолт компании в целом. Чтобы протянуть время, они всеми
силами постараются посеять по максимуму, без оглядки на качество и
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технологию. Холдинги “посыпятся” ближе к осени», – прогнозирует
Н. Верницкий. Не найдя нужных средств внутри страны, агрохолдинги
начнут либо распродаваться по частям, чтобы получить финансирование за
счет продажи части/доли компании, либо будут перекредитовываться, беря
более дорогие кредиты, что только усугубит их и без того непростое
финансовое положение.
Финансово-экономический кризис 2015 г. существенно отличается от
кризисов 2008–2009 гг.: проблемы в аграрном секторе, как и в украинской
экономике в целом, будут лишь нарастать. Поэтому стратегия «перетерпеть»
вряд ли будет эффективной.
К примеру, Agrokultura и «Сварог вест груп» делают ставку на нишевые
культуры. Первая компания займется высокомаржинальным кондитерским
подсолнечником. Вторая будет увеличивать свою доходность с помощью
сои, горчицы, фасоли, чечевицы, нута и спельты. По словам главы правления
«Сварог вест груп» А. Гордийчука, к приоритетным проектам текущего года
относится не только посевная, но и строительство сразу двух заводов – по
переработке сои и по переработке нишевых культур. «Соя для нас – это
локомотив эффективности. Урожайность 3,8 т/га делает ее наиболее
доходной после сахарной свеклы. Количество площадей под соей в этом году
составит почти 40 тыс. га, или 50 % от пула земли корпорации», – делится
планами А. Гордийчук.
«Мы перестали работать в “эконом-сегменте”, так как это сегодня
невыгодно. Гораздо рентабельнее работать в “бизнес-классе”, используя
качественные и, соответственно, более дорогие ресурсы для обработки почвы
(в частности, семена, удобрения, фунгициды, подкормку семян). При сборе
урожая такой подход себя вполне оправдывает», – добавляет С. Галузин
(«Агроленд»).
Другая перспективная ниша, которую более тщательно будут осваивать
мелкие сельхозпроизводители, – это выращивание органической продукции.
По данным Федерации органического движения Украины, площадь
сертифицированных сельскохозяйственных угодий, задействованных в
выращивании разнообразной органической продукции, составляет уже более
300 тыс. га, а в целом страна по этому показателю занимает 21 место среди
стран-лидеров органического движения. Доля сертифицированных
органических площадей от общего объема сельскохозяйственных угодий
Украины составляет почти 0,7 %. При этом наша страна является лидером в
восточноевропейском регионе по сертифицированной площади органической
пашни, специализируясь преимущественно на производстве зерновых,
зернобобовых и масличных культур.
Менеджер по продажам агрофирмы «Поле» Д. Соломаха утверждает, что
продажи органической продукции увеличиваются за счет новых рынков, в
том числе Малайзии, Австралии и Италии, и усиливается сотрудничество со
странами ЕС, в частности с Польшей и Чехией.
Третье направление заключается в том, чтобы создать конкуренцию
поставщикам и таким образом сбить цены на ресурсы. К примеру, ценовая
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ситуация на рынке нефтепродуктов и средств защиты растений заставила
некоторые агрокомпании задуматься о прямых поставках топлива, семян и
агрохимикатов. «Наша компания начала выходить на связи с заводамипроизводителями в Беларуси и стране Евросоюза Литве», – сообщил
генеральный директор ООО «Нибулон» А. Вадатурский.
Для функционирования нибулоновского механизма ежегодно тратится
17 млн л дизельного топлива. Учитывая такие объемы потребления, нужна
особенно эффективная политика экономии ресурсов, один из путей
достижения которой – переход на импорт топлива. «Механизм прямого
импорта позволит избежать наценки на МТР из-за нестабильности валютного
рынка и обеспечит компанию качественными ресурсами в пиковые моменты
потребления», – подчеркнул руководитель ООО «Нибулон».
По словам Н. Верницкого, сегодня аграрным компаниям пришло время
выбирать: либо наращивать урожайность, либо сокращать расходы. И то, и
другое поможет увеличивать доходность бизнеса в целом.
Сегодня урожайность в Украине минимум в 1,5 раза ниже, чем в других
странах. Причина этого – не только в удобрениях. В значительной степени
низкие показатели обусловлены распылением внимания и ресурсов аграриев.
Нужно провести аудит деятельности и в результате сконцентрироваться на
самых прибыльных направлениях», – поясняет он.
Заместитель министра аграрной политики Украины по вопросам
евроинтеграции В. Рутицкая убеждена, что посевная невозможна без
качественных семян и средств защиты растений. Ведь в случае изменения
количественной структуры экспорта из Украины мировые цены на
продукцию растениеводства неминуемо пошатнутся. «Иностранные
компании могут обеспечить поддержку в совместном ведении бизнеса
украинским производителям и таким образом обеспечить стабильность
структуры мировых цен. Сегодня задача номер один – построить стратегию
win-win между аграриями и поставщиками. Мы работаем с ассоциациями и
поставщиками по вопросам помощи сельхозпроизводителям», – рассказывает
она.
Кроме того, с 15 марта на официальном интернет-портале Министерства
аграрной политики и продовольствия Украины стартовали публичные
консультации по разработке Единой комплексной стратегии развития
сельского хозяйства и сельских территорий Украины на 2015–2020 гг.
Сами поставщики посевного материала и средств защиты, безусловно,
заинтересованы в таком подходе профильного министерства. По словам
финансового директора «DuPont Pioneer Украина» Е. Дуниной, компания
усовершенствовала механизмы финансовой поддержки с учетом текущей
ситуации. «Появились и новые аспекты. Перевод части послесезонных
скидок в предсезонные, чтобы минимизировать отвлечение денежных
средств украинских аграриев. Наша компания продолжает второй сезон
фиксировать льготный курс, который является значительно привлекательнее
фактического, с целью формирования более доступных цен на семена,
принимая на себя значительные курсовые риски», – отмечает она.
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Источником экономии расходов на посевную является также участие
аграриев в улучшенной мотивационной системе за раннее прогнозирование и
ранний заказ семян бренда Pioneer «Пионер плюс», при выполнении которого
предусмотрено вознаграждение клиентов за точность прогнозирования
будущих покупок, а также получение гибридов-новинок по символической
цене.
Н. Верницкий прогнозирует, что этой весной часть мелких хозяйств с
высокой себестоимостью производства разорятся и уйдут с рынка. Их место
могут занять средние сельхозпроизводители, поскольку, как показал опыт,
наиболее успешными в Украине являются хозяйства с земельным банком до
15–25 тыс. га. «Количество “середнячков” без большой заемной нагрузки, но
с хорошо развитыми технологиями в ближайшие годы будет только расти.
В отличие от агрохолдингов, большинство из которых эффективностью
бизнеса также похвастаться не могут. Вскоре крупные латифундисты начнут
распродавать свои земельные банки по частям», – резюмирует он.
Кредитоспособность компаний агропромышленного сектора Украины
будет оставаться под давлением в свете возросшего риска получения в
2015 г. низкого урожая из-за повышения стоимости посевной кампании и
ограниченного доступа к финансированию, говорится в сообщении
Международного рейтингового агентства Fitch Ratings. «Низкий урожай
наиболее сильно скажется на производителях зерна, зернотрейдерах и
перерабатывающих компаниях, в то время как производители мяса и яиц, на
наш взгляд, не должны иметь проблем с закупкой кормов», – говорится в
сообщении.
Согласно сообщению, несмотря на то, что рейтинги украинских
сельскохозяйственных компаний учитывают некоторую волатильность
прибыли и риски ликвидности, Fitch может рассмотреть возможность
негативных рейтинговых действий в случае дальнейшего ухудшения
ситуации.
По прогнозам Fitch, резкая девальвация гривни приведет к
значительному повышению стоимости весенней посевной кампании, которая
начинается в марте, так как основную часть затрат (семена, удобрения,
топливо, средства защиты растений и запчасти для сельскохозяйственной
техники) составляет импортный товар или же цены привязаны к доллару
США. Агентство ожидает, что в 2015 г. рост потребности в оборотном
капитале, которая не покроется за счет внешнего финансирования и за счет
выручки от продажи урожая прошлого сезона, окажет существенное
давление на бизнес украинских сельскохозяйственных компаний.
По прогнозам агентства, больше всего пострадают мелкие и средние
производители сельхозкультур, тогда как крупные сельскохозяйственные
холдинги сумеют провести посевную. «Однако мы ожидаем снижения
урожайности и, как следствие, более низких продаж зерна в этом году. Тем
не менее, мы полагаем, что их (крупных холдингов) маржа EBITDA
останется достаточно стабильной, если не произойдет существенного
падения цен на зерно», – отмечается в сообщении.
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Учитывая сказанное выше, становятся объяснимыми рекордные объемы
и темпы экспорта зерновых из Украины – для многих игроков агрорынка
именно экспорт дает возможность получить «живые» деньги. Фактические
объемы экспорта зерна из Украины по состоянию на 13 марта 2015 г.
составляют 25,65 млн т, из которых: пшеницы – 9,47 млн т, кукурузы –
12,05 млн т, ячменя – 3,87 млн т и других зерновых – 259 тыс. т. Об этом
сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Загружено на суда еще 65 тыс. т зерновых.
Таким образом, объемы экспортируемых и подготовленных к экспорту
зерновых составляют 25,72 млн т (пшеницы – 9,49 млн т, ячменя –
3,90 млн т и кукурузы – 12,08 млн т).
Безусловно, рекордный экспорт станет важным стимулом для поднятия
внутренних цен на зерновые культуры, причем как в продовольственном, так
и в фуражном сегментах. В свою очередь, это отразится на отпускных ценах
отечественного пищепрома – от хлебо-булочных изделий до мясо-молочного
сегмента.
Согласно прогнозам компании «УкрАгроКонсалт», в 2015 г. Украина
может собрать около 55 млн. т зерна и около 15,7 млн т масличных культур.
В условиях резкого спада экономики роль экспорта сельхозтоваров и притока
валюты трудно переоценить. 2014/15 маркетинговый год показал, что страны
Европы перешли из разряда импортеров причерноморского зерна и масел в
разряд конкурентов. И это несмотря на небольшие льготы, предоставленные
ЕС для украинских агроэкспортеров. Согласно сообщению заместителя
министра агрополитики В. Рутицкой, в первой декаде марта Украина
исчерпала годовые квоты ЕС на экспорт кукурузы, меда, яблочного и
виноградного соков, а также квартальную квоту по мясу птицы. «На
сегодняшний день мы имеем четыре квоты, по которым выделенные объемы
были исчерпаны досрочно: это квота на экспорт кукурузы (400 тыс. т), меда
(5 тыс. т), почти исчерпаны позиции по яблочному и виноградному соку – на
98, 4 % (остаток составляет 157 т из 10 тыс. т) и квартальную квоту по мясу
птицы (4 тыс. т)», – цитирует В. Рутицкую пресс-служба Минагропрода.
В этой связи заместитель министра отметила, что 21 апреля состоится
заседание «Диалог Украина – ЕС» по аграрным вопросам, на котором будут
рассмотрены положения Соглашения об ассоциации в части расширения
доступных Украине квот.
В данных условиях, стратегической целью украинских агроэкспортеров
должно стать продвижение на восток. Тенденции увеличения продаж на
азиатские рынки уже наблюдаются в течение последних двух сезонов. В
2014/15 году Украина поставила в страны Юго-Восточной Азии более 7 млн
т зерновых и масличных культур и продуктов их переработки. Важными
покупателями продукции украинского агросектора также являются Турция,
Египет, некоторые страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Необходимо отметить, что продвижение зерна и масел на азиатские
рынки является объективной тенденцией. Рынки азиатских стран считаются
наиболее перспективными, как за счет роста численности населения, так и
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из-за изменения потребительских предпочтений. Согласно прогнозам
аналитиков глобального рынка, в текущем сезоне на долю стран региона
приходится около 43 % мирового потребления зерна и около 48 %
потребления растительных масел. Однако на этих рынках украинским
экспортерам также необходимо выдержать острую конкуренцию со стороны
других мировых лидеров агропрома, к тому же, на то, что даже эти емкие
рынки смогут в ближайшем будущем заменить Украине рынки стран СНГ,
рассчитывать не стоит – это возможно только при долгосрочной обдуманной
стратегии.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Керівники парламентів Північної Європи і країн Балтії заявляють
про готовність поділитися досвідом з Україною в питаннях розбудови
демократичного суспільства, боротьби з корупцією та стабілізації
економіки України. Про це вони заявили в понеділок, 16 березня, під час
зустрічі в українському парламенті з Головою Верховної Ради України
В. Гройсманом.
На початку зустрічі В. Гройсман висловив вдячність за небайдужість до
України та підтримку Української держави.
Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію, що склалася на Донбасі,
констатувавши, що вона залишається загрозливою, а також військову,
економічну та інформаційну агресію Російської Федерації щодо України, і
наголосили на важливості поновлення суверенітету, незалежності й
територіальної цілісності України.
Під час зустрічі спікер парламенту Королівства Швеції У. Алін висловив
готовність допомогти українському парламенту у впровадженні
електронного документообігу. «Це значно посилить результативність роботи
парламенту», – зазначив він.
В. Гройсман зазначив, що в українському парламенті розпочалася
робота, яка дасть змогу впровадити «електронний документообіг, електронне
візування рішень». «Ми б дуже хотіли, щоб найближчим часом, за тричотири місяці, ми змінили ситуацію в українському парламенті в цьому
аспекті», – сказав він.
Під час обговорення ситуації з наданням Україні безвізового режиму
керівники парламентів наголошували, що «ключ до успіху не в Брюсселі, а в
Києві, бо ЄС ніколи не каже “ні” країнам, які виконують вимоги щодо
цього». У свою чергу В. Гройсман погодився з такою думкою, але зауважив:
«У нас, як у банківському сейфі, два ключі, які ми маємо повернути
синхронно».
За словами В. Гройсмана, Україна очікує на схвальний висновок
Європейської комісії щодо безвізового режиму. Він позитивно оцінив
спільну ініціативу, запропоновану високими гостями, спрямовану на обмін
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досвідом між українськими та європейськими парламентарями. На його
думку, це сприятиме формуванню політичної культури парламентаризму в
Україні
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.03).
***
До парламенту внесено ряд законопроектів на виконання мінських
угод. Про це повідомив Голова Верховної Ради України В. Гройсман,
відкриваючи 16 березня засідання погоджувальної ради.
В. Гройсман повідомив, що до цього пакета законодавчих актів увійшли,
зокрема, постанова щодо територій на Сході України, на яких мають бути
проведені місцеві вибори і після цього запроваджений особливий порядок
здійснення місцевого самоврядування відповідно до закону, який був
прийнятий парламентом минулого скликання.
Також до порядку денного внесено ряд питань, пов’язаних з реалізацією
рішення РНБО щодо миротворців, сказав Голова Верховної Ради.
Депутатам
пропонується
розглянути
ряд
інших
важливих
законопроектів, у тому числі щодо децентралізації, роботи житловокомунального господарства, урядові ініціативи щодо співпраці України зі
Світовим банком.
В. Гройсман повідомив, що за ініціативи Реанімаційного пакета реформ
розроблено ряд законопроектів, які також включені до порядку денного, у
тому числі щодо звільнення від оподаткування громадських організацій
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 16.03).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман сподівається, що з
квітня парламент перейде до системної роботи щодо реалізації Плану
законодавчого забезпечення реформ.
Під час засідання погоджувальної ради в понеділок В. Гройсман
подякував фракціям за «якісну роботу» над проектом Плану законодавчого
забезпечення реформ, зокрема в частині напрацювання антикризових
законопроектів і законодавчих актів, які необхідно прийняти «на
середньострокову перспективу». «Я розраховую, що до 26 березня ми
напрацюємо ці механізми, і з квітня перейдемо до системної роботи щодо
прийняття відповідних рішень і вирішення проблем, які існують у державі»,
– сказав він.
Як повідомлялося раніше, цей План буде остаточно узгоджений
коаліцією не пізніше 26 березня і після цього стане планом дій для Верховної
Ради. До цього робота над документом буде відбуватися в семи тематичних
робочих групах, які будуть сформовані відповідно до розділів документа.
Робочі групи включатимуть представників від кожної депутатської
фракції коаліції, Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів
України, також секторальних експертів. Перед ними стоятиме завдання
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узгодити перелік важливих для реформ законопроектів, послідовність і
терміни їх прийняття (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.03).
***
Голова Верховної Ради В. Гройсман не вважає за доцільне
створювати в парламенті окрему конституційну комісію. Про це він
сказав 16 березня, коментуючи зауваження лідера фракції «Самопоміч»
О. Березюка про те, що Конституційна комісія при Президенті, яку очолює
В. Гройсман, досі не працює.
В. Гройсман зазначив, що Конституційна комісія при Президенті досі не
розпочала роботу, оскільки пропозиції щодо її персонального складу досі не
подані.
За словами спікера ВР, термін для подачі кандидатур, у тому числі з
боку експертів і парламентарів, сплив 12 березня.
Відповідно до висловлювань Голови ВР, комісія ще не засідала, тому що
немає персонального складу, а тому говорити, що вона погано працює, не
зовсім об’єктивно.
Тому В. Гройсман попросив зосередитися на роботі однієї комісії, а не
розпорошувати діяльність на різні. «Ми можемо створити хоч 50 комісій, але
у жодній з них не буде кворуму», – додав він (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2015. – 16.03).
***
Голова Комітету у закордонних справах Г. Гопко провела зустріч з
Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні
Г. Літвіном.
Під час зустрічі, яка відбулася на прохання польської сторони, голова
комітету дала високу оцінку відносинам, які склалися між Україною та
Республікою Польща, і висловила сподівання, що парламентські контакти в
подальшому сприятимуть розвитку двостороннього співробітництва.
Сторони акцентували увагу на подальшому розвитку дво- й
багатосторонньої співпраці українських і польських парламентарів. Зокрема,
обговорено роботу в рамках Міжпарламентської асамблеї України та
Республіки Польща й Українсько-польсько-литовської міжпарламентської
асамблеї. Обговорена ініціатива польських парламентарів щодо
налагодження співпраці між комітетом і Комісією у закордонних справах
польського парламенту.
Учасники
зустрічі
наголосили
на
необхідності
активізації
міжпарламентського діалогу між двома країнами на рівні парламентів і
відповідних комітетів двох країн.
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні
акцентував увагу на розбудові міцних зв’язків між нашими народами, які до
сьогодні залишаються важливою сферою зацікавленості польської
зовнішньої політики.
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Окрему увагу було приділено питанню офіційного візиту до України
президента Республіки Польща Б. Коморовського (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.03).
***
12–13 березня цього року група народних депутатів на чолі з главою
постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї
НАТО І. Климпуш-Цинцадзе відвідала штаб-квартири Організації
Північноатлантичного договору (НАТО) і Парламентської асамблеї
НАТО (ПА НАТО) на запрошення керівництва цих організацій.
Відповідно до програми візиту українські парламентарі зустрілися з
високопосадовцями Альянсу, включаючи заступника генерального секретаря
НАТО А. Вершбоу, постійними представниками ряду держав-членів при
НАТО, генеральним секретарем Парламентської асамблеї НАТО Д. Гоббсом,
головами комітетів асамблеї, одним з очільників Женевського центру
демократичного контролю над збройними силами Ф. Флурі.
У рамках спілкування в штаб-квартирі НАТО, яке відбувалося у форматі
тематичних презентацій і круглих столів та за правилами конфіденційності,
були порушені питання відносин між Україною та НАТО в умовах нинішньої
російської агресії проти України, гібридної війни, співробітництва Альянсу з
Україною з точки зору його окремих держав-членів.
Народні депутати України практично одностайно наголошували на
важливості та необхідності поглиблення співпраці між Україною та НАТО,
посилення солідарності Заходу з Українською державою, ключовому
значенні надання їй усебічної допомоги як вирішальних чинників
стримування російської агресії проти України. При цьому окремі члени
української делегації характеризували дії Російської Федерації як фактично
агресію проти всієї Європи, що поступово переростає в «третю світову
війну». Сьогодні Захід може виграти цю війну, не беручи в ній
безпосередньої участі, а лише шляхом надання Україні потрібної їй
допомоги, включаючи зброю. В іншому разі території країн Європи
ризикують самі стати об’єктом бойових дій.
Зі свого боку, промовці Альянсу відзначали, що одним з пріоритетів
двосторонньої співпраці є активне сприяння організації у швидкому та
успішному проведенні необхідних Україні реформ усіх сфер життєдіяльності
країни, у тому числі в царині безпеки й оборони, позаяк найбільшою
перемогою українського народу над агресором буде сильна та успішна
Україна.
Зокрема, уже створено п’ять цільових фондів НАТО на підтримку
України, а саме для модернізації системи зв’язку та автоматизації,
перепідготовки й соціальної адаптації військовослужбовців, фізичної
реабілітації військовослужбовців, поранених в АТО, реформування систем
логістики й стандартизації Збройних сил України і для кіберзахисту
(готується ще один фонд – для протидії російській пропаганді).
Наповненню фондів сприяють 27 держав-членів Альянсу, шість із них
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виділили спеціальних радників, які вже працюють в Україні. Проте наразі ці
фонди не використовуються через (на цьому наголошувала більшість
промовців від Альянсу) інертність, відсутність належного прагматизму з
боку зацікавлених органів центральної виконавчої влади України,
недоступність їхнього керівництва для відповідного діалогу. Інша вагома
перешкода – відсутність гнучких формальних механізмів розв’язання такого
роду питань: процес укладення базових угод про співробітництво між урядом
України і відповідними структурами НАТО триває надто довго не з вини
останніх. Перелік негативних «досягнень» української сторони доповнює й
проект з утилізації радіоактивних відходів, який «помер» у кабінетах
профільного міністерства ще минулого року.
Окрему увагу під час дискусії було приділено чи не найболючішому
питанню взаємин України з державами-членами Альянсу – наданню
летальної зброї. З огляду на відсутність єдиної позиції серед них, дискусія
щодо реакції на цей запит триває, при цьому рішення прийматимуться
кожною країною окремо.
За підсумками обміну думками з означених питань було домовлено, що
народні депутати докладуть необхідних зусиль для якнайшвидшого
розв’язання ключових питань поточного порядку денного взаємовідносин
Україна – НАТО.
Візит було профінансовано за рахунок приймаючої сторони (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.03).
***
Голова Комітету з питань європейської інтеграції І. Геращенко
провела зустріч із представниками консультативної місії ЄС з
реформування цивільного сектору безпеки України (EUAM).
Голова місії К. Міжей окреслив основну мету роботи місії, яка
зосереджується на реформуванні силового блоку та більш ширшому
залученні експертної допомоги з боку ЄС у процесі імплементації Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС.
Під час зустрічі особливу увагу було приділено ситуації, яка склалася на
Сході України, а саме в Донецькій і Луганській областях. І. Геращенко
висловилася не лише за активізацію спільної роботи задля реформ у
безпековій сфері й правоохоронних органів, а й підкреслила важливість
залучення можливої технічної допомоги з боку структур ЄС для підтримки
українських правоохоронців, які залишилися вірними присязі на вірність
Україні та перебувають наразі в складних умовах.
К. Міжей у свою чергу повідомив про перспективу роботи місії, яка вже
формує команду висококваліфікованих експертів для сприяння реалізації
першочергових реформ, особливо у сфері правоохоронної діяльності,
прокуратури та боротьби з корупцією.
Під час зустрічі було також досягнуто попередньої домовленості про
підписання меморандуму між Комітетом з питань європейської інтеграції та
консультативною місією ЄС з реформування цивільного сектору безпеки
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України про співробітництво в сфері адаптації українського законодавства до
європейських норм і спільну координацію дій (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 13.03).
***
Комітет з питань правової політики та правосуддя провів круглий
стіл на тему: «Реформа законодавства про місцеві вибори».
Учасники заходу взяли участь у дискусії щодо таких ключових аспектів
реформування системи місцевих виборів: територіальна організація місцевих
виборів і порядок формування виборчих комісій; реєстрація виборців;
фінансове забезпечення та передвиборна агітація на місцевих виборах;
проведення голосування; порядок підрахунку голосів і встановлення
результатів виборів тощо.
Пропозиції, висловлені учасниками під час круглого столу будуть
опрацьовані Комітетом з питань правової політики та правосуддя та подані
на розгляд Експертної групи з питань підготовки законопроекту про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і
сільських, селищних, міських голів, а також у подальшому використані в
законотворчому процесі (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 12.03).
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря провів зустріч з координатором
системи ООН в Україні Н. Вокером.
Сторони обговорили питання роботи структур ООН в Україні та їхню
співпрацю з Комітетом з прав людини.
Н. Вокер високо оцінив ініціативу комітету щодо посилення
законодавчого забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та
антидискримінаційного законодавства.
Крім того, Г. Немиря та Н. Вокер обговорили питання підтримки
ініціативи щодо документування порушення прав людини в зонах конфлікту
та домовилися про посилення співпраці між мережою ПРООН з комітетом
при активному залученні громадських організацій.
У зустрічі також взяла участь старший програмний менеджер Програми
розвитку ООН в Україні Ю. Щербініна (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 12.03).
***
Голова Комітету у закордонних справах Г. Гопко провела зустріч з
Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Марокко в Україні
М. Тунсі.
З української сторони в зустрічі взяли участь заступник голови Комітету
з питань аграрної політики та земельних відносин О. Бакуменко та голова
Комітету з питань податкової та митної політики Р. Насіров.
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Під час зустрічі були обговорені питання розвитку двосторонніх
відносин і перспективи співпраці, спрямовані на підтримку та розвиток
міжпарламентського діалогу між Королівством Марокко та Україною.
Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Марокко в Україні
наголосила на необхідності практичної реалізації міжпарламентського
співробітництва між Україною та Королівством Марокко, зокрема в рамках
усього північно-африканського регіону. При цьому М. Тунсі повідомила, що
в парламенті Королівства Марокко працює група по зв’язках з українським
парламентом і висловила сподівання щодо майбутньої плідної співпраці на
рівні міжпарламентських груп парламентів обох країн.
Г. Гопко зазначила, що найближчим часом Комітет у закордонних
справах завершить роботу в напрямі створення депутатської групи Верховної
Ради України з міжпарламентських зв’язків з Королівством Марокко.
Було також приділено увагу розвитку культурних зв’язків і науковотехнічного співробітництва між двома країнами (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 12.03).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу
проект закону про внесення змін до Закону України «Про державну
службу» (щодо обов’язкового володіння українською мовою посадовими та
службовими особами органів державної влади).
Під час обговорення загалом було підтримано ідею законопроекту,
оскільки аналіз мовної ситуації у сфері державної служби говорить про
наявність певних проблем щодо застосування української мови державними
службовцями під час здійснення ними своїх службових повноважень.
Зважаючи на це, комітет ухвалив висновок – рекомендувати за наслідками
розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 12.03).
***
Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект закону про
встановлення термінів переробки деяких товарів за межами митної
території України.
Під час засідання комітету зазначалося, що метою законопроекту
(реєстр. № 1917) є встановлення термінів переробки за межами митної
території України відпрацьованих (опромінених) паливних елементів (твелів)
ядерних реакторів та уранового оксидного концентрату у відповідності до
технологічних циклів переробки таких товарів:
– для відпрацьованих (опромінених) паливних елементів (твелів)
ядерних реакторів (код товару згідно з УКТЗЕД 2844500000) – не більше
30 років;
– для уранового оксидного концентрату (концентрату природного урану)
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U308 (код товару згідно з УКТЗЕД 2844109000) – не більше 2 років 9 місяців.
Необхідність підготовки законопроекту обґрунтована положеннями
ст. 166 Митного кодексу України, у якій зазначено, що загальний термін
переробки не може перевищувати 365 днів, а інший термін переробки товарів
може визначатися законами України.
Народні депутати зазначали, що застосування загальних термінів
переробки, які не відповідають технологічним циклам переробки товарів
енергоатомної промисловості, буде мати негативні наслідки для ядернопромислового комплексу держави, оскільки відповідно до ст. 480 Митного
кодексу порушення порядку здійснення операцій з переробки товарів
спричиняє накладення штрафу в розмірі 1 тис. неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Під час обговорення члени комітету наголошували, що прийняття
законопроекту є вкрай необхідним, оскільки забезпечить повноцінне
функціонування енергоатомної промисловості. Водночас, на їхню думку,
законопроект потребує деяких уточнень, а саме опис товару за кодом згідно з
УКТЗЕД 28 44 50 00 00 необхідно привести у відповідність до Митного
тарифу України, слово «паливні» замінити словом «тепловидільні»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 12.03).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко під час свого дводенного офіційного візиту
до Німеччини в Берліні провів зустріч з федеральним президентом ФРН
Й. Гауком.
Президенти на ґанку офіційної резиденції пройшли вздовж строю воїнів
Почесної варти. Оркестр виконав гімни України та Німеччини. Глава
держави зробив запис у Книзі почесних гостей.
Під час зустрічі Президент поінформував свого німецького колегу про
ситуацію на Донбасі та наголосив на необхідності звільнення всіх заручників,
включно з режисером О. Сенцовим та українською льотчицею Н. Савченко.
Президент України звернув увагу свого німецького колеги на переслідування
української церкви на окупованих територіях. Сторони погодилися щодо
необхідності продовження та розширення санкцій щодо Росії.
Співрозмовники обговорили перспективи подальшого розвитку
українсько-німецьких відносин. Глава держави висловив подяку за рішення
Німеччини надати Україні допомогу в розмірі 500 млн євро, у тому числі
200 млн макроекономічної допомоги.
П. Порошенко відзначив допомогу німецької сторони в лікуванні
військових, поранених у зоні проведення антитерористичної операції, а
також вагому підтримку української громади в Німеччині.
Під час розмови ключова увага приділялася пріоритетам України на
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шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. Президент П. Порошенко
зазначив, що Україна очікує від саміту Східного партнерства в травні цього
року в Ризі рішення про введення безвізового режиму для українців з боку
ЄС.
П. Порошенко запросив свого колегу відвідати Україну в зручний час
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 16.03).
***
Президент України провів зустріч з головою німецького бундестагу
Н. Ламмертом. Співрозмовники відзначили інтенсифікацію діалогу між
Україною та Німеччиною.
«Символічно, що мій візит відбувається напередодні ратифікації
німецьким парламентом Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом», – сказав Президент П. Порошенко.
Голова бундестагу також відзначив символічність і важливість
ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС, яка відбудеться в бундестазі
26 березня.
Співрозмовники наголосили на необхідності активізації співпраці між
парламентами обох країн.
П. Порошенко та Н. Ламмерт обговорили фінансову й економічну
співпрацю між Україною та Німеччиною, а також підготовку до саміту
Східного партнерства в Ризі, де Україна очікує на рішення щодо
запровадження з боку ЄС безвізового режиму для своїх громадян.
Співрозмовники визнали неприпустимою поведінку двох німецьких
парламентарів, які в порушення норм міжнародного права відвідали
окуповані території на Донбасі, перетнувши кордон на неконтрольованій
ділянці українсько-російського кордону, що було використано російською
пропагандою (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 16.03).
***
Президент домовився з міністром оборони Німеччини про допомогу в
лікуванні українських військових.
Президент П. Порошенко відвідав Військовий госпіталь бундесверу, де
зустрівся з федеральним міністром оборони Німеччини У. фон дер Ляєн.
Президент оглянув приймальне відділення невідкладної медичної допомоги
та ознайомився з історією лікування українських військових – учасників
АТО. Глава держави подякував керівництву Німеччини та її Міністерства
оборони за допомогу пораненим українським військовим та активістам
Майдану. «Ми домовилися з міністром про регулярні поїздки німецьких
лікарів, які визначатимуть тих поранених українських воїнів, які потребують
якісної медичної допомоги за кордоном. Наша співпраця в частині передачі
медичного обладнання для українських госпіталів також буде ефективно
продовжуватись», – зазначив Президент. Першим шпиталем, якому
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допомагатиме Німеччина, стане лікарня для військовослужбовців у
Запоріжжі.
У свою чергу міністр оборони зазначила: «Ми будемо інтенсифікувати
цю співпрацю, будемо передавати обладнання та санітарні матеріали до
лікарень в Україні». За її словами, 15 березня німецькі лікарі прибули до
України, щоб відібрати на лікування поранених українських військових.
Загалом на лікуванні в Німеччині перебували 44 громадянина України,
які отримали важкі поранення на Майдані та в зоні АТО. Фінансування
витрат, пов’язаних з транспортуванням в обох напрямках, лікуванням і
реабілітацією, здійснювалося німецькою стороною (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
16.03).
***
Президент П. Порошенко разом з дружиною Мариною під час
офіційного візиту до Німеччини зустрівся з українською громадою
м. Дрезден.
У лікарню, де лікуються поранені українські військові, яку відвідав
Президент, прийшло багато українців з національною символікою, у
вишиванках. Глава держави подякував місцевій українській громаді за
підтримку військових, які лікуються в Дрездені. П. Порошенко разом з усіма
присутніми та українським священиком помолилися за Україну, за здоров’я
військових, що перебувають у лікарнях Німеччини.
Глава держави розповів про реформи, які проводить українська влада, і
пообіцяв, що зробить усе можливе, щоб українці хотіли повернутися додому.
«Робимо все, щоб ви частіше приїжджали в Україну. Ми вас дуже чекаємо в
Україні. Беріть ваш досвід, уміння і приїжджайте», – звернувся до діаспори
Президент. Глава держави поінформував, що Україна очікує на саміті
Східного партнерства в Ризі рішення щодо безвізового режиму ЄС для
України (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 15.03).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Д. Байденом.
Президент П. Порошенко поінформував про ситуацію на Донбасі та
наголосив на необхідності негайного звільнення Н. Савченко.
Співрозмовники обговорили стан виконання мінських домовленостей і
скоординували позиції щодо подальших кроків, а також надання
американської допомоги – як фінансової, так і у сфері військово-технічного
співробітництва.
Глава держави наголосив на важливості консультацій у рамках Ради
Безпеки ООН щодо розгортання на території України міжнародної операції з
підтримання миру та безпеки (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 14.03).
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***
Президент П. Порошенко підписав указ про відзначення державними
нагородами України військовослужбовців, які виявили особисту мужність
і високий професіоналізм під час антитерористичної операції.
Указом від 14 березня № 144 державними нагородами відзначено
158 військовослужбовців Збройних сил України, співробітників Міністерства
внутрішніх справ і Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дев’яносто
п’ять воїнів нагороджено посмертно (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 15.03).
***
Президент Украины П. Порошенко внес в Верховную Раду проект
постановления (№ 2379) об обращении в Совбез ООН и Совет ЕС о
развертывании на территории страны международной операции по
поддержке мира и безопасности.
Информация об этом появилась 16 марта на сайте парламента. Сам
текст документа пока отсутствует. Ранее сообщалось, что ЕС получил запрос
от Киева на размещение миротворцев в Донбассе.
Решение об отправке миротворцев на Восток Украины должны
поддержать все пять постоянных членов при Совбезе ООН, в том числе и
Россия, которая обладает правом вето. Москва и сепаратисты выступают
против размещения миротворцев в Донбассе (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3491287-poroshenko-vnes-v-radu-proektobraschenyia-k-oon-y-es-o-myrotvortsakh). – 2015. – 16.03).
***
Президент Украины П. Порошенко внес в Верховную Раду проект
постановления об определении отдельных районов Донбасса с особым
порядком самоуправления. Предполагается, что это постановление вступит
в силу со дня его опубликования. Соответствующий проект закона № 2374 от
14
марта
размещен
на
сайте
Верховной
Рады
(http://korrespondent.net/ukraine/3491330-obnarodovan-tekst-proekta-poroshenkopo-osobym-raionam-donbassa).
«К отдельным районам, городам, поселкам и селам Донецкой и
Луганской областей, в которых временно вводится особый порядок местного
самоуправления, относятся районы или их части, города, поселки и села,
которые находятся на территориях, расположенных между госграницей
Украины с РФ, урезом воды Азовского моря и линией, которая определена
приложением
к
настоящему
постановлению,
соответствующему
меморандуму от 19 сентября», – сказано в документе.
Кроме того, предусмотрено, что особый порядок реализуется
избранными на внеочередных выборах органами местного самоуправления.
«Предусмотренный данным законом особый порядок деятельности органов
местного самоуправления реализуется исключительно органами местного
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самоуправления, избранными на внеочередных выборах, назначенных и
проведенных в соответствии с Конституцией и другими законами Украины»,
– говорится в законопроекте.
Согласно документу, эти демократические выборы должны быть
проведены после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их
военной техники, а также «боевиков и наемников с территории Украины».
Накануне сообщалось, что П. Порошенко вынес на рассмотрение
Верховной Рады законопроект о зоне действия закона об особом статусе ряда
районов Донбасса. Документ был размещен в ночь на воскресенье в базе
данных украинского парламента.
При этом в так называемой ДНР заявили, что им не поступал проект
документа, хотя, по их мнению, он должен был бы быть обсужден как
минимум в формате рабочих подгрупп контактной группы.
Принятие закона является одним из условий минских договоренностей.
Голосование по особому статусу должно пройти 17 или 18 марта
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 16.03).
***
Президент України П. Порошенко пропонує Верховній Раді
невідкладно розглянути зміни до порядку централізованої закупівлі
життєво необхідних лікарських засобів і їх оподаткування.
Президент визначив як невідкладні для позачергового розгляду
Верховною Радою законопроекти від 17 лютого № 2150 «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення своєчасного
доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів
шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих
організацій, які здійснюють закупівлі)» та № 2151 «Про внесення зміни до
Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком
на додану вартість операцій з ввезення та постачання лікарських засобів та
медичних виробів)».
Зазначені документи – результат спільної роботи групи народних
депутатів, активістів, нового керівництва Міністерства охорони здоров’я та
Адміністрації Президента, повідомив заступник глави Адміністрації
Президента Д. Шимків. Це є прикладом взаємодії всіх гілок влади та
громадськості, який демонструє європейській підхід у знаходженні єдиного
бачення на користь країни.
Законопроектом № 2150 пропонується внести зміни до деяких
законодавчих актів України, що дасть змогу здійснювати закупівлю
лікарських засобів і медичних виробів із залученням спеціалізованих
організацій, які здійснюють закупівлі та які надають урядам держав та/або
іншим суб’єктам відповідні послуги [спеціалізовані фонди, організації та
механізми Організації Об’єднаних Націй, Міжнародна асоціація
забезпечення медикаментами (International Dispensary Association),
Королівська агенція Великої Британії (Crown Agents), Глобальний механізм
із забезпечення лікарськими засобами (Global Drug Facility), Партнерство у
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сфері постачання та управління поставками (Partnership for Supply Chain
Management)] (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 15.03).
***
Президент України П. Порошенко наголошує на важливості
підтримки демобілізованих військовослужбовців – учасників АТО, після їх
повернення до мирного життя.
«Впевнений, що проводити демобілізацію треба навчитися, і це також
буде іспитом для кожного з вас. Додому повертаються справжні герої, які
першими кинулися захищати Батьківщину. Коли вони пішли, в нас була інша
держава, інші Збройні сили і інша якість підготовки. Маємо створити всі
умови для українських героїв», – сказав глава держави під час наради з
главами обласних державних адміністрацій.
Він нагадав, що, відповідно до Указу Президента від 14 січня поточного
року про часткову мобілізацію, демобілізації в період з 18 березня по
1 травня підлягають 35 тис. 300 військовослужбовців.
Насамперед П. Порошенко звернув увагу на питання реєстрації та видачі
посвідчень учасників АТО. «Не треба про це говорити – треба це робити.
Щоб ми на сьогодні найбільш шанованим героям мали можливість дати і
приділити достатньо уваги, часу. Вони заслужили це, захищаючи
Батьківщину і проливаючи кров», – сказав глава держави.
Президент також звернув увагу присутніх на питання повного або
часткового звільнення героїв АТО від сплати комунальних послуг,
забезпечення їх земельними ділянками.
Окремо глава держави акцентував на врегулюванні погашення
фінансових зобов’язань учасників АТО. На його переконання, банківські
установи мають піти назустріч військовослужбовцям – учасникам АТО у
розв’язанні цих питань. Не залишилося поза увагою й питання повернення на
попереднє місце роботи військових. На переконання глави держави,
демобілізовані військовослужбовці, які захищали територіальну цілісність і
суверенітет України, мають стати й активними учасниками місцевого
самоврядування (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 14.03).
***
Президент П. Порошенко провів нараду з главами обласних
державних адміністрацій щодо забезпечення мобілізації, демобілізації
військових і спорудження фортифікаційних споруд уздовж лінії оборони.
Глава держави зазначив, що, незважаючи на неухильне виконання
Україною мінських домовленостей, є необхідність координації зусиль із
проведення мобілізації, яка має забезпечити та посилити обороноздатність
країни. «Процес, який розпочався рівно місяць тому у Мінську, ні в якому
разі не повинен ні у кого створити ніяких ілюзій, що загроза відійшла або
зменшилась. Ситуація потребує чітких і скоординованих дій, які різко
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збільшать обороноздатність Збройних сил, можливості оборони нашої
держави», – сказав П. Порошенко.
Глава держави відзначив високий рівень виконання мобілізаційних
завдань у Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Київській, Рівненській
областях.
На переконання глави держави, не менш важливим для укріплення
оборонних можливостей є і процес демобілізації. «В умовах, коли цілий рік
мобілізовані, особливо під час першої хвилі мобілізації, перебувають в
окопах, значна частина яких взагалі без ротації, це створює відповідний
психологічний клімат. Ми маємо забезпечити ефективне відведення частини
підрозділів, демобілізацію», – підкреслив Президент.
П. Порошенко наголосив на необхідності забезпечення ефективної
реабілітації тих, хто повертається із зони бойових дій.
Глава держави наголосив на важливості спорудження ефективної лінії
захисту. На переконання Президента, кожен регіон має долучитися до
спорудження укріплень.
У нараді взяли участь Прем’єр-міністр України А. Яценюк, керівники
силових структур, міністерств і відомств, голови обласних державних
адміністрацій (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 14.03).
***
Президент увів у дію Рішення РНБО про додаткові заходи щодо
зміцнення національної безпеки.
Президент П. Порошенко підписав указ, яким увів у дію Рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 р.
«Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України».
Зокрема, документом затверджено положення про Воєнний кабінет РНБО.
Згідно з положенням, Воєнний кабінет РНБО є робочим органом Ради
національної безпеки і оборони в особливий період, основними завданнями
якого є обговорення пропозицій щодо застосування сил і засобів структур
сектору безпеки й оборони України для відбиття збройної агресії пр оти
України; визначення потреб в особовому складі, озброєнні, військовій
техніці, матеріально-технічних, енергетичних, фінансових, інформаційних та
інших ресурсах, а також потреб у військовій допомозі Україні від іноземних
держав і міжнародних організацій; переведення національної економіки для
функціонування в умовах особливого періоду та прийняття рішень про
загальну або часткову мобілізацію, демобілізацію.
Головою Воєнного кабінету є Президент, секретарем – за посадою
секретар РНБО. До його складу також входять Прем’єр-міністр, міністри
внутрішніх справ, закордонних справ та оборони, голова Служби безпеки
України, начальник Генерального штабу Збройних сил, голова Державної
прикордонної служби, командувач Національної гвардії, глава Адміністрації
Президента, а також за згодою Голова Верховної Ради.
Крім того, рішенням РНБО схвалено законопроект про зміни до Закону
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України «Про правовий режим воєнного стану» та запропоновано
Президентові внести його на розгляд Верховної Ради як невідкладний.
Також Кабінету Міністрів доручено невідкладно розробити комплекс
заходів щодо відновлення функціонування захисних споруд цивільного
захисту та їх доукомплектування і внести на розгляд парламенту зміни до
Державного бюджету на 2015 рік, передбачивши додаткові видатки на
фінансування зазначених заходів. Уряд має затвердити типові положення про
функціональну й територіальну підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту, а також положення про порядок організації оповіщення
про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у
сфері цивільного захисту.
Крім того, Міністерству оборони доручено невідкладно підготувати
законопроект щодо забезпечення прав військовослужбовців на перенесення
невикористаних протягом особливого періоду щорічних відпусток на інший
період або одержання компенсації, а також забезпечити проведення
практичних занять для військових щодо надання домедичної допомоги
відповідно до стандартів НАТО.
Міністерство внутрішніх справ має вжити заходи щодо визначення стану
готовності єдиної державної системи цивільного захисту, а також
поліпшення матеріально-технічного забезпечення кінологічної служби та
збільшення кількості службових собак, які використовуються для пошуку
вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин. Державній службі з
надзвичайних ситуацій доручено посилити підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації осіб рядового й начальницького складу служби
цивільного захисту (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 12.03).
***
Президент П. Порошенко наголошує, що Україна неухильно виконує
мінські домовленості. «Хочу підкреслити, що Україна неухильно
дотримується всіх взятих на себе зобов’язань – ми припинили вогонь», –
заявив глава держави під час засідання Ради національної безпеки і оборони.
Однак, підкреслив П. Порошенко, українські військовослужбовці мають
можливість оборонятися, і в разі потреби завдають удару у відповідь на
агресію. «Припинення вогню не означає, що ми не відкриваємо вогонь у
відповідь. Відповідні накази, права і повноваження в українських частин та
підрозділів є, і їм є чим захищатися», – наголосив Президент.
Водночас глава держави зауважив, що паралельно з виконанням
домовленостей Україна посилює свої позиції, нарощує обороноздатність.
«Ми ведемо два паралельні процеси: процес перший – ми неухильно
виконуємо вимоги Мінського меморандуму, процес другий – ми активно і
рішуче нарощуємо бойовий потенціал наших Збройних сил», – заявив
П. Порошенко.
Президент поінформував присутніх членів РНБОУ про результати
переговорів з партнерами України щодо допомоги у відновленні
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боєздатності, зокрема про рішення США надати Україні нелетальну
допомогу в галузі безпеки. «Ми будемо озброєні тактичними
безпілотниками, додатково постачають станції радіоелектронної та
контрбатарейної боротьби. Зараз відновлено тренування та підготовка
українських військових, в тому числі із залученням наших партнерів з
декількох країн НАТО», – зазначив Президент.
Глава держави також повідомив про затвердження ним плану
будівництва фортифікаційних споруд. Узгоджений порядок будівництва з
відповідним визначенням підрядників і відповідальних в обласних
державних адміністраціях, які відповідають за кожну ділянку на лінії
зіткнення й фінансування цих робіт.
П. Порошенко також нагадав, що, згідно з домовленостями, після
завершення відведення важкої техніки мають бути звільнені всі заручники:
«Через вісім днів, коли закінчується термін відведення техніки, протягом
чотирьох днів мають бути звільнені всі заручники, які незаконно
утримуються бойовиками.
Наша позиція, і тут Україну підтримують всі наші партнери – і США, і
Євросоюз, ми наголошуємо і наполягаємо на тому, щоб були звільнені і
заручники, які незаконно утримуються в Російській Федерації. Йдеться про
Сенцова, Савченко й інших представників України» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
12.03).
***
Президент увів у дію Рішення РНБО про заходи щодо створення
належної матеріально-технічної бази для лікування військових.
Президент П. Порошенко підписав указ, яким увів у дію Рішення Ради
національної безпеки і оборони від 18 лютого «Про заходи щодо створення
належної матеріально-технічної бази для лікування, реабілітації та
оздоровлення військовослужбовців та інших осіб, які брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а також
учасників бойових дій та інвалідів війни».
Кабінету Міністрів доручено в місячний термін проаналізувати стан
матеріально-технічного, у тому числі лікувально-діагностичного, оснащення
санаторно-курортних та інших закладів охорони здоров’я та реабілітаційних
установ. Уряд має визначити заклади та установи, які можуть бути
використані
для
лікування,
реабілітації
та
оздоровлення
військовослужбовців, які одержали поранення, контузію, каліцтво, інше
захворювання під час участі в АТО, а також інших учасників бойових дій та
інвалідів війни.
Кабінет Міністрів має провести в тримісячний термін інвентаризацію
майна громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу PCP, яке
станом на 24 серпня 1991 р. перебувало на території України, аналіз
ефективності його використання підприємствами, установами та
організаціями, у віданні та/або користуванні яких воно перебуває. Уряд має
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визначитися щодо можливості використання вказаного майна для лікування,
реабілітації та оздоровлення вищеназваних осіб, а також внести на розгляд
Верховної Ради законопроект «Про правовий режим майна загальносоюзних
громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу PCP».
Крім того, Генеральній прокуратурі запропоновано провести перевірку
належного здійснення відповідними державними органами захисту інтересів
держави під час відчуження закладів охорони здоров’я (у тому числі
поліклінік, санаторно-курортних закладів), реабілітаційних установ, що
перебували у сфері управління Міністерства оборони України, а також майна
курортних установ, санаторіїв, будинків відпочинку та інших підприємств і
організацій з майна, переданого Українській республіканській раді
профспілок, та у разі виявлення фактів протиправного відчуження такого
майна вжити необхідні заходи щодо представництва інтересів держави в суді
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 12.03).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк назвав десять основних пунктів,
які уряд виконав за 100 днів роботи. Про це він сказав у четвер, 12 березня,
під час публічного звіту Кабінету Міністрів України про 100 днів діяльності.
Під час заключного слова А. Яценюк зазначив, що одним з перших
виконаних урядом завдань є формування єдиної команди: «Ми всі
об’єдналися тут в єдину команду – команду українського уряду».
А. Яценюк підкреслив, що Кабінет Міністрів виплатив усі пенсії,
зарплати й соціальну допомогу: «Усе, що було передбачено в бюджеті, – і це
при втраченій економіці, при закритих підприємствах, – усе платимо».
Серед виконаних завдань, за словами глави уряду, – проведення першого
етапу податкової реформи. Зокрема, удвічі скорочено кількість податків,
податковий облік приведений до міжнародних стандартів, заборонено
перевірки для малого й середнього бізнесу, запроваджено систему ЄСВ, яка
має на меті вихід з тіні заробітних плат.
Уряд також провів перший етап бюджетної децентралізації: «Ми далі
будемо йти по шляху децентралізації, у тому числі адміністративної».
А. Яценюк підкреслив, що ухвалений Державний бюджет, яким на
фінансування армії виділяються безпрецедентні кошти – 5,2 % ВВП,
виділяється «90 млрд грн у поточному році на противагу 65 млрд грн у
минулому».
«Ми воюємо з ядерною державою, яка за останні десятиліття витратила
мільярди доларів на своє переозброєння», – зазначив він.
Глава уряду також привітав рішення уряду США надати допомогу для
Збройних сил України, у тому числі броньовані автомобілі, засоби
радіоелектронного зв’язку, контрбатарейні станції.
Він наголосив на необхідності оснастити українську армію
оборонювальною зброєю: «Ми обороняємо не тільки свою державу. Зараз
мова йде вже про оборону світового порядку і європейської безпеки».
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Ще одне завдання виконане урядом – підписано Угоду про асоціацію з
ЄС і створено механізм виконання Угоди. А. Яценюк нагадав, що в кожному
міністерстві є посада заступника міністра з європейської інтеграції, створено
урядовий офіс з питань європейській інтеграції, уряд виконує план
підготовки до лібералізації візового режиму з ЄС.
Наступне завдання, за словами А. Яценюка, стосується енергетичної
сфери: «Від пустих сховищ і перекритого Росією газу ми перейшли до того,
що сьогодні 70 % газу ми купуємо не в Росії, як купували раніше, а в
Європейського Союзу, і не по ціні, яку захотів В. Путін, а по ринковій.
Ми прожили одну з найскладніших зим. У листопаді я відверто говорив:
тепло не буде, але не замерзнемо. Це було непросто забезпечити, але і не
замерзнути, і ще й тепло було».
Дефіцит НАК «Нафтогаз України», підкреслив А. Яценюк, скорочений з
8 до 1 млрд дол.
Стосовно підвищення цін і тарифів на енергоносії глава уряду нагадав,
що уряд виділив 24,5 млрд грн на фінансування субсидій для
малозабезпечених громадян. Він також наголосив на необхідності
провадження проектів з енергоефективності та зменшення споживання
енергоресурсів.
Він наголосив, що уряд також надає допомогу учасникам АТО, у тому
числі в реабілітації та протезуванні, а також тимчасово переміщеним особам.
Він зазначив, що вже зареєстровано 1 млн 100 тис. тимчасово переміщених
осіб, на допомогу яким уряд виділяє додатково 3 млрд грн.
А. Яценюк також нагадав, що Кабінет Міністрів ініціював судові позови
проти російської сторони щодо контракту по транзиту газу з вимогою
підвищення тарифів. Розпочаті судові процеси проти Росії в Європейському
суді з прав людини щодо компенсації збитків за незаконну анексію Криму та
за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням
тероризму. «Ми будемо судити Росію за агресію проти України, порушення
міжнародного права, військову крадіжку українського Криму, створення
кривавого “русского мира” в Донецьку і Луганську. Ми починаємо процес в
Гаазькому трибуналі, і Міністерство юстиції отримало відповідні доручення
для збору доказів, – наголосив він. – Мені дуже хотілося б вірити в те, що
мінський процес закінчиться позитивно. Підстав для такої віри в мене
особисто небагато, адже вважаю, що Росія і її президент не змінили своїх
планів по відношенню до України. Тому вибір стоїть не просто між миром і
війною, а між тим, чи боротися за нашу незалежність, чи здатися. Ніхто
здаватися не буде».
Він підкреслив, що уряд «зробив правильний вибір» – іти шляхом
реформ: «Оздоровити країну, не дивитися на рейтинги, а дивитися виключно
в завтрашній день, думати не про своє політичне майбутнє, а про майбутнє
країни».
Завдяки цьому, за словами глави уряду, західні партнери, оцінивши всі
проведені реформи і план діяльності Кабінету Міністрів, прийняли рішення
про надання Україні «безпрецедентної фінансової допомоги» розміром
37

25 млрд дол. терміном на чотири роки.
Ці кошти, підкреслив він, призначені для стабілізації валютного курсу
через накопичення золотовалютних резервів у Національному банку, а також
для того, «щоб справитися з нашими зовнішніми зобов’язаннями, які не ми
брали».
Завдяки цим крокам, за словами глави уряду, в Україну прийдуть
інвестори, зокрема Європейський банк розвитку і реконструкції, а згодом і
приватні інвестори. «Поступово країна почне ставати на ноги».
«Ми за цей період часу багато що зробили. Ще більше не зробили. Але
ми не опускаємо руки. І так само прошу український народ: жодних
розчарувань і очікування, що все саме зміниться. Змінюється тільки те, що
ми міняємо нашими руками, нашими мізками, нашим серцем і волею», –
наголосив він.
Глава уряду висловив вдячність усім членам Кабінету Міністрів і всім
народним депутатам, «які взяли на себе спільну політичну відповідальність»:
«На нас – відповідальність за долю всієї держави. І ми цю відповідальність
будемо нести разом з Президентом України і з коаліцією. Для того щоби ми
стали успішними, нам не можна зупинятися, не можна розчаровуватися. Ми
повинні бути єдині як ніколи. Ми цей шлях вибрали – і ми цей шлях
пройдемо. І цей шлях буде успішний для всієї України і кожного українця».
Під час публічного звіту Кабінету Міністрів України про 100 днів
діяльності урядовці доповідали протягом трьох годин. Звіт транслювали в
прямому ефірі кілька українських телевізійних каналів (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.03).
***
Сто днів діяльності уряду: шлях до стабілізації
«Уряд разом із парламентською коаліцією і Президентом України
створив єдину команду, яка зіткнулася з неймовірними викликами для країни
і працює 24 год на добу і сім днів на тиждень», – сказав Прем’єр-міністр
України А. Яценюк у четвер, 12 березня, під час публічного звіту Кабінету
Міністрів України про 100 днів діяльності.
Прем’єр-міністр зазначив, що сьогодні про 100 днів своєї роботи звітує
«новий уряд, сформований за новою Конституцією, за новими принципами і
виконує дуже складну роботу в надскладній ситуації в країні».
Він нагадав, що після внесення змін до Конституції України Кабінет
Міністрів – це колегіальний політичний орган: «Якщо раніше він
призначався Президентом України, то зараз Кабінет Міністрів призначений
Верховною Радою України, коаліцією з п’яти депутатських фракцій».
Усі члени уряду, зазначив А. Яценюк, були запропоновані політичними
силами коаліції та отримали підтримку п’яти парламентських фракцій, які
сформували
коаліцію
«Європейська
Україна»
–
фракції
«Блок П. Порошенка», «Народного фронту», об’єднання «Самопоміч»,
Радикальної партії О. Ляшка та Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».
А. Яценюк висловив вдячність усім членам Кабінету Міністрів,
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«кожному члену єдиної європейської команди»: «Ви прийняли дуже
відповідальне рішення в своєму житті – стати до лав боротьби за нашу
незалежність, за нову Україну, за нашу свободу, за реформи і зміни в країні».
Окремо глава уряду відзначив роль коаліції парламентських фракцій:
«Незважаючи на те, що інколи не всі члени парламентської коаліції
підтримують навіть своїх членів уряду, в нас є єдність, у нас є можливість
ухвалювати необхідні закони і розуміння всередині парламентської коаліції.
Цей уряд разом із парламентською коаліцією і Президентом України
створив єдину команду. Команду, яка зіткнулася з неймовірними викликами
для країни, яка працює 24 год на добу і сім днів на тиждень і робить все, що в
наших силах, аби фінансувати армію, стабілізувати економіку, провести
реформи в усіх сферах українського життя, виконувати Угоду щодо
європейської інтеграції і спільно боротися за наше майбутнє – майбутнє
кожного українця і нашої держави в цілому».
А. Яценюк повідомив, що після цього звіту Кабінету Міністрів усі члени
уряду протягом двох тижнів проводитимуть прес-конференції для звіту про
100 днів діяльності міністерств: «Кожен член Кабінету Міністрів надасть
детальну презентацію і детальні відповіді на питання, які турбують
українське суспільство» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
12.03).
***
Ключові завдання Міністерства соціальної політики до кінця
поточного року: ефективний розподіл коштів на субсидії для
малозабезпечених громадян, допомога учасникам АТО та тимчасово
переміщеним особам. Про це заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у
четвер, 12 березня, під час публічного звіту Кабінету Міністрів України про
100 днів діяльності.
«24,5 млрд грн, виділені в Державному бюджеті України на субсидії для
малозабезпечених громадян, повинні дійти до кожної людини», – наголосив
А. Яценюк.
Він висловив вдячність міністрові соціальної політики України
П. Розенку за рішення щодо максимального спрощення надання субсидій для
громадян.
Ще одне завдання, за словами глави уряду, – допомога тимчасово
переміщеним особам, у тому числі і в працевлаштуванні.
Надважливим А. Яценюк назвав завдання з допомоги учасникам
антитерористичної операції: «Медична допомога, протезування, реабілітація,
працевлаштування і обов’язково – надання відповідного статусу» (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 12.03).
***
Уряд передбачив у Державному бюджеті близько 1 млрд грн на
ремонт доріг. Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив Укравтодору
невідкладно використати ці кошти: «Зима закінчилася – разом зі снігом у нас,
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як правило, і асфальт сходить. Тому потрібен терміновий ремонт
автомобільних доріг», – підкреслив глава уряду на засіданні Державної
комісії з надзвичайних ситуацій у понеділок, 16 березня.
А. Яценюк доручив міністру інфраструктури України А. Пивоварському
взяти це питання під особливий контроль.
Міністерству фінансів України він доручив прискорити фінансування
цих видатків, а також наголосив на необхідності контролю за використанням
цих коштів: «У нас 10 ям залатали – на 100 ям списали. Це повинно
змінитися».
Глава уряду також наголосив на необхідності ремонту доріг, які є в
підпорядкуванні місцевих рад: «Додаткову ресурсну базу і доходи ми дали.
Прошу використовувати ці кошти на ремонт доріг».
За його словами, потрібна загальна концепція будівництва доріг в
Україні, «щоб не тільки ямковими ремонтами займатися, адже в нас одні ями
латають – інші ями з’являються».
Кабінет Міністрів, підкреслив А. Яценюк, готовий видавати державні
гарантії, «щоби будувати нові якісні дороги».
Він наголосив на необхідності почати переговори з міжнародними
партнерами щодо збільшення обсягів фінансування на будівництво доріг.
«Після кредиту Міжнародного валютного фонду для нас відкрилося
фінансування і Європейського банку розвитку і реконструкції, і
Європейського інвестиційного банку», – підкреслив він (Україна вже
підписала з ЄБРР проект щодо будівництва доріг на 150 млн дол. США).
При цьому будівництво доріг повинно здійснюватися не тільки
іноземними компаніями: «Ми повинні збільшувати процент локалізації: наші
працівники, наші машини, наш гравій, наш асфальт – все має бути наше. Це
робочі місця, зайнятість для українських громадян, доходи для бюджету,
завантажені виробничі потужності. Це і є європейська якість життя»
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.03).
***
За невиконання доручень щодо цивільного захисту громадян посадовці
мають нести дисциплінарну відповідальність.
Прем’єр-міністр України А. Яценюк дав доручення внести на розгляд
уряду України питання про дисциплінарну відповідальність посадових осіб,
винних у невиконанні доручень уряду щодо цивільного захисту громадян і
посиленої боротьби з терористичною загрозою – «до звільнення із займаних
посад». Про це він заявив на засіданні Державної комісії з надзвичайних
ситуацій у понеділок, 16 березня.
А. Яценюк звернувся до керівників ОДА, Міністерства внутрішніх справ
України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій: «Повний
контроль на територіях. Завершення інвентаризації всіх споруд цивільного
захисту. Фінансування і придбання лікарських засобів і медичних
препаратів».
Глава уряду наголосив на необхідності забезпечити в усіх областях
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України роботу системи екстреної допомоги населенню «112», яка наразі
успішно працює в Харкові та Львові: «У кожній області телефон “112”
повинен працювати як реальна швидка допомога по всіх питаннях, які
знаходяться в сфері компетенції відповідних служб».
«Ситуація вкрай складна. Російські терористи і Росія відступати на
даному етапі не збираються. І це вимагає відповідальності і організованості
від усіх нас. Це вимагає від Міністерства оборони і Генерального штабу
приведення до повної бойової готовності Збройних сил країни. Це вимагає
від Служби з надзвичайних ситуацій, кожного керівника в області роботи по
забезпеченню цивільного захисту громадян. Це вимагає від Міністерства
внутрішніх справ, Служби безпеки України і всієї правоохоронної системи
боротьби з тероризмом і переслідування кожного, хто зазіхає на життя
українців і українську незалежність, – наголосив він. – Це вимагає
відповідальності і дисципліни» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015.
– 16.03).
***
Цього пленарного тижня Кабінет Міністрів України пропонує
Верховній Раді розглянути 20 урядових законопроектів. Про це на
засіданні погоджувальної ради парламенту заявив віце-прем’єр-міністр,
міністр культури України В. Кириленко.
«Ми пропонуємо розглянути 20 урядових законопроектів, зокрема
ключових з точки зору взаємодії з міжнародними фінансовими
інституціями», – сказав В. Кириленко.
За словами віце-прем’єр-міністра, ідеться, зокрема, про законопроект
№ 2250 – про ринок природного газу, про законопроект № 2258 – про зміни
до Бюджетного кодексу щодо державних інвестиційних проектів,
№ 2072 – про Рахункову палату, № 1546 – про децентралізацію архітектурнобудівельного контролю та ін.
Також В. Кириленко закликав Верховну Раду вже цього тижня
розглянути терміново подані урядом законопроекти, зокрема № 2382 – щодо
правових аспектів поліпшення позицій України в міжнародному рейтингу
Doing Business. «Якщо ми ухвалимо цей законопроект, то Україна стрімко
підніметься в даному рейтингу на декілька десятків позицій», – наголосив
віце-прем’єр. Крім того, уряд уніс до парламенту законопроект № 2381 – про
внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощення умов ведення
бізнесу (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.03).
***
Україна отримає близько 26 млн дол. від уряду США на продовження
реформ правоохоронної системи. Про це повідомив міністр внутрішніх
справ України А. Аваков на спільному брифінгу з послом Сполучених
Штатів Америки в Україні Д. Пайєттом за результатами підписання угоди
між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про допомогу в
галузі правоохоронної діяльності та кримінальної юстиції.
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При цьому А. Аваков наголосив, що дуже важливим, крім фінансів, є
питання підтримки, «коли нас підтримав уряд США в такому делікатному
питанні, яким є реформи». Тож можна розраховувати на підтримку й інших
демократичних країн, що, власне, й було підтверджено на нещодавній
зустрічі з послами багатьох країн.
Міністр повідомив, що старт реформам дано і за короткий проміжок
часу, до літа, має бути створено нормативно-правову базу для реформ міліції,
зокрема закон про національну поліцію, закон про органи внутрішніх справ,
закон, який унормує ситуацію по дорожньому руху в зв’язку з
кардинальними змінами в ДАІ та МРЕО.
Д. Пайєтт висловив сподівання, що угода й ресурси, які вона надає,
будуть оцінені як «конкретна допомога США по просування в Україні
справжніх реформ»: «Як потужний сигнал того, що наша допомога буде
надаватися за умови конкретних кроків і досягнень у викоріненні корупції, і
відображення нашої глибокої переконаності в тому, що Україна переможе. І
що український народ досягне поставлених перед собою цілей у побудові
нового суспільства та нового уряду» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 13.03).
***
Під час першого етапу виконання Закону України «Про очищення
влади» перевірку пройшли близько 24 тис. чиновників. Про це повідомив
міністр юстиції України П. Петренко на брифінгу в Будинку уряду
16 березня.
За його словами, під час першого етапу виконання Закону України «Про
очищення влади» перевірку проходили ті органи, які за законом мають
перевіряти інших державних службовців: усі члени уряду, керівники
центральних органів виконавчої влади, Міністерства юстиції і його
територіальних органів юстиції, СБУ, Генеральної прокуратури, МВС,
Державної фіскальної служби.
«За нашими підрахунками, у середньому на цьому етапі проходили
перевірку близько 24 тис. чиновників», – зазначив міністр юстиції.
Він зауважив, що наступний етап, який почнеться в кінці березня,
охопить перевіркою керівників цивільних міністерств, їхні заступників, а з
квітня перевірку будуть проходити керівники обласного рівня. «За
підсумками цих перевірок кількість чиновників, які будуть проходити
перевірку, збільшиться в рази», – додав П. Петренко.
За його словами, за результатами проходження першого етапу дуже
важливо дати оцінку реалізації Закону України «Про очищення влади»
особливо стосовно тих органів, які в подальшому будуть здійснювати
перевірку інших державних службовців, публічно прозвітувати про
результати цієї перевірки, вказати на можливі проблеми, усунути їх і
покарати тих осіб, які закону про люстрацію не виконали.
Міністр нагадав, що паралельно проходять перевірки представники
судової системи. Станом на сьогодні близько 44 суддів відмовилися
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проходити люстраційну перевірку. У зв’язку з цим П. Петренко на підставі
Закону звернувся до Вищої ради юстиції і Вищої кваліфікаційної комісії
суддів з поданням про звільнення цих суддів (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.03).
***
«Оподаткування фінансової допомоги внутрішньо переміщеним
особам скасовано», – зазначив Г. Зубко.
«Уряд за ініціативи міжвідомчої робочої групи скасував оподаткування
фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам», – сказав віцепрем’єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Г. Зубко під час зустрічі з
директорами з надзвичайних ситуацій міжвідомчого постійного комітету, які
координують діяльність ключових агенцій ООН та інших партнерів щодо
підтримки заходів подолання гуманітарної кризи, що проводяться урядом
України.
Віце-прем’єр-міністр України підкреслив, що на сьогодні в Україні
1,1 млн тимчасово внутрішньо переміщених осіб. Крім того, 5,2 млн
українців сьогодні потребують гуманітарної допомоги.
Г. Зубко зазначив, що на законодавчому рівні прийнято рішення про
додаткове збільшення соціальних виплат для переселених осіб до 3,5 млрд
грн на цей рік, а також внесені зміни до Податкового кодексу і звільнено від
оподаткування благодійну допомогу, яка надається внутрішньо переміщеним
особам.
Віце-прем’єр-міністр України зазначив, що Звіт спільної місії ЄС, ООН
та Світового банку визначив не лише потреби у відновленні Донецької та
Луганської областей, а й конкретний план дій у відновленні інфраструктури,
соціальної підтримки та питань працевлаштування людей, які проживають на
цих територіях. «Цей план був прийнятий урядом як маршрутна карта для
врахування в роботі кожного міністерства», – зазначив він (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.03).
***
Уряд прийняв три важливі документи, які забезпечать
реформування системи примусового виконання в Україні. Про це під час
брифінгу в Кабінеті Міністрів повідомила перший заступник міністра
юстиції Н. Севостьянова.
«Перший з них стосується порядку визначення розміру виплат
державним виконавцям з метою виконання положення Бюджетного кодексу.
Основна ідея полягає в тому, що ми починаємо мотивувати державних
виконавців для того, щоб побороти побутову корупцію у виконавчій службі»,
– зазначала перший заступник міністра.
Другий ухвалений урядом документ стосується реалізації нового
пілотного проекту у сфері виконання рішень, а саме – запровадження
автоматичного розподілу справ між державними виконавцями та реалізацію
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системи автоматичного онлайн контролю за строками виконання рішень та їх
ефективністю.
«Третій документ, який був прийнятий Кабінетом Міністрів, стосується
системи електронних торгів арештованим майном. Тепер цей проект перестає
бути пілотним і буде реалізовуватися на постійній основі», – зазначила
Н. Севостьянова.
Як зазначив заступник міністра юстиції Г. Гецадзе, головною метою
запропонованих змін є підняття ефективності виконання судових рішень.
Адже через низький рівень виконання судових рішень інвестори побоюються
вкладати
гроші
в
українську
економіку
(Урядовий
портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.03).
***
Заступник міністра внутрішніх справ України С. Яровий представив
результати та напрацювання експерименту з об’єднання дорожньопатрульної служби ДАІ та патрульної служби міліції, що тривав на базі
м. Хмельницького. Ці результати нині використовуються при створенні
подібного підрозділу в Києві, а пізніше в містах-мільйонниках. Про це
13 березня на прес-конференції в МВС повідомив заступник глави відомства
С. Яровий.
За його словами, метою експерименту стало об’єднання підрозділів ДПС
та патрульної служби, а також підготовка змін до законодавства та введення
автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху.
Учасники експерименту використовували закордонний досвід, зокрема –
при розрахунку кількості правоохоронців, необхідної для забезпечення
правопорядку. Розташування піших нарядів та автопатрулів розподілили,
виходячи з аналізу криміногенної обстановки у місті – кількості викликів,
пікової кількості скоєних правопорушень, місць їх скоєння тощо.
Заступник глави МВС зазначив, що проведення експерименту дало
змогу визначити кількісний та якісний склад нового підрозділу. Зокрема, у
структурі підрозділу передбачене створення автопатрулів, піших нарядів,
групи оформлення ДТП, групи моніторингу (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.03).
***
У Мінрегіоні презентували новий міжнародний проект підтримки
децентралізації в Україні.
У Мінрегіоні відбулася презентація проекту «Громадський діалог –
співпраця
органів
місцевого самоврядування
–
краща
якість
адміністративних послуг», що реалізується Асоціацією «Центр європейської
співпраці», Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень і
Центром транскордонного співробітництва за підтримки програми «Польська
співпраця для розвитку» МЗС Республіки Польща та канадського
Міністерства закордонних справ, торгівлі і розвитку DSATD.
Проект презентувала секретар Центру європейської співпраці
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П. Трушко. За її словами, головна мета проекту – розвиток здатності
українських органів місцевого самоврядування підвищувати якість публічних
послуг шляхом міжмуніципального співробітництва, а також через залучення
жителів до процесу прийняття рішень і до громадського діалогу.
Проект, за словами П. Трушко, реалізуватиметься у три етапи протягом
2015 р. (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.03).

ПОЛІТИКА
Потрібно щонайменше зберегти чинні санкції до кінця року, і якщо
Україна отримає контроль над власними кордонами – тільки тоді
можна говорити про їх скасування. Про це сказав президент Європейської
ради Д. Туск в інтерв’ю газеті Wyborcza.
За його словами, повна реалізація мінських угод неможлива без
відновлення Україною контролю над своїми кордонами, а це, у свою чергу,
неможливо, якщо ЄС не продовжуватиме тиснути на Росію.
«Якщо ми хочемо допомогти Меркель і Олланду в їхніх зусиллях, то ми
повинні принаймні зберегти поточні санкції. Їх не можна скасовувати до
відновлення контролю Києва над кордонами. Якщо наприкінці року Україна
контролюватиме свої кордони, то стане ясно, що виконання інших положень
цих домовленостей йде у правильному напрямі», – сказав Д. Туск.
За його словами, було б помилкою вірити в добру волю В. Путіна, тому
санкції необхідно утримувати. «Вірити в добру волю Путіна – це або наївно,
або лицемірно. Політика Путіна набагато простіша за наші складні дискусії.
Він є гідним учнем К. Шмідта: по-перше, йому треба мати ворогів; по-друге,
бути сильнішим за них; по-третє, бути з ними в стані конфлікту та їх
знищити», – зазначив голова Європейської ради.
Крім того, на думку Д. Туска, для підтримки санкцій важливе і
збереження, власне, самого «нормандського формату». «Поки у нас є спільна
позиція канцлера Меркель і президента Олланда, поки у нас є спільна позиція
28 країн ЄС, компроміс між Парижем і Берліном приймуть як Литва, так і
Греція»,
–
зазначив
Д.
Туск
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/16/7061605). – 2015. – 16.03).
***
Анексія Криму Росією є викликом міжнародній безпеці та має
істотні наслідки для міжнародного правопорядку, говориться у заяві
верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки
Ф. Могеріні.
Заяву, присвячену річниці анексії півострову та проведення
«референдуму» про приєднання до РФ, опубліковано в понеділок.
«Європейський Союз залишається твердо відданим суверенітету і
територіальній цілісності України, – говориться в документі. – Європейський
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Союз не визнає і продовжує засуджувати акт порушення міжнародного
права. Незаконна анексія Криму та Севастополя Російською Федерацією є
також прямим викликом міжнародній безпеці, що має серйозні наслідки для
міжнародного правопорядку, який захищає єдність і суверенітет усіх
держав».
У ЄС укотре висловили стурбованість «нарощуванням військової міці та
погіршенням ситуації з правами людини на кримському півострові,
включаючи відмову у свободі слова та переслідування осіб, які належать до
меншин».
Ф. Могеріні закликала надати міжнародним організаціям «повний,
вільний та безперешкодний доступ до всієї території України, включаючи
Крим
і
Севастополь»
(ВВС
Україна
(http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2015/03/150316_vs_mogherini_
crimea_statement). – 2015. – 16.03).
***
Санкції Європейського Союзу проти Росії обговорюватимуться в
березні, але рішення про їх можливе посилення може бути прийняте не
раніше червня. Про це під час спільного брифінгу з Президентом
П. Порошенком у Берліні заявила канцлер Німеччини А. Меркель.
«Санкції пов’язані з виконанням мінських угод. У березні не
прийматиметься юридичне рішення (про посилення санкцій), а лише буде
проведене політичне обговорення. Якщо угоди не будуть виконані, юридичне
рішення прийматиметься, можливо, у червні», – заявила вона.
А. Меркель додала, що санкції залежатимуть від стану справ у Донецьку
та Луганську, але не в Криму, оскільки мінські угоди не стосуються Криму.
Канцлер також нагадала, що це не Україна анексувала російську
територію, а Росія анексувала Крим, незважаючи на Будапештський
меморандум, а також позбавила Україну контролю над власним кордоном
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 16.03).
***
Целью Германии остается восстановление территориальной
целостности в Украине, включая Крымский полуостров. Об этом заявила
канцлер Германии А. Меркель во время совместной пресс-конференции с
Президентом Украины П. Порошенко в Берлине, передает Associated Press.
По ее словам, прошлогодняя аннексия полуострова была нарушением
международного права, что «поставило мирный порядок в Европе под
вопрос». «Важно, несмотря на это, работать для мирного решения (ситуации.
– Прим. ред.) и не успокаиваться, пока не будет восстановлен полный
суверенитет и территориальная целостность Украины. И это, конечно,
включает в себя Крым», – сказала канцлер ФРГ.
А. Меркель заявила, что при необходимости Евросоюз готов усилить
санкции против России за ее действия в Украине. «Мы их не хотим. Но если
нет никакого другого способа, то они должны быть применены», – сказала
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она (Главком (http://glavcom.ua/news/278690.html). – 2015. – 16.03).
***
Москва готова взяти участь в обговоренні пропозиції про
направлення миротворчої місії на Донбас, якщо зацікавленість у цьому
буде у сторін конфлікту на Сході України. Про це заявив глава МЗС РФ
С. Лавров, передає «РИА “Новости”».
«Домовлятися повинні учасники конфлікту про ті форми спостереження
за виконанням кожної зі сторін досягнутих домовленостей, які будуть
обопільно прийнятними», – сказав С. Лавров.
На уточнююче запитання, чи готова Москва розглядати питання про
необхідність миротворців в Україні, С. Лавров заявив: «Якщо сторони
конфлікту зацікавлені в цьому. Відверто кажучи, для того щоб розглядати
будь-які пропозиції, у нас немає жодних протипоказань. Але для цього
потрібно говорити зі сторонами конфлікту».
С. Лавров нагадав, що мінськими домовленостями по українському
врегулюванню чітко прописана роль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ
й контактної групи.
Глава МЗС РФ повідомив, що тема миротворців не обговорювалася під
час переговорів у Мінську, хоча керівник зовнішньополітичного відомства
України П. Клімкін і стверджує, що це питання порушувалося (Українська
правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 16.03).
***
Європейський Союз 16 березня ухвалив оновлений порядок денний
асоціації Україна – ЄС. Про це під час прес-конференції за підсумками
засідання Ради ЄС із закордонних справ повідомила верховний представник
ЄС з закордонних справ і політики безпеки Ф. Могеріні, передає УНН.
«Сьогодні ми ухвалили з Україною оновлений порядок денний
асоціації», – сказала вона.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України схвалив проект рекомендації Ради
асоціації між Україною та Євросоюзом про імплементацію порядку денного
асоціації Україна – ЄС.
Нагадаємо, 15 грудня у Брюсселі відбулося інавгураційне засідання Ради
асоціації Україна – ЄС. Українську урядову делегацію очолив
Прем’єр-міністр
А.
Яценюк
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 16.03).
***
НАТО не собирается вмешиваться в конфликт на Донбассе,
поскольку
Украина
не
входит
в
зону
ответственности
Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь
НАТО Й. Столтенберг в интервью британскому телеканалу Sky News.
«Украина не член НАТО и в этом заключается разница, поскольку
гарантии безопасности распространяются на членов альянса», – пояснил он.
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При этом Й. Столтенберг подчеркнул, что НАТО отвечает за защиту своих
союзников, однако никто из них не подвергается атакам.
По его словам, НАТО оказывает официальному Киеву серьезную
политическую поддержку, поскольку НАТО не уважает и не принимает того,
что делает Россия в Украине. Вместе с тем Й. Столтенберг выразил мнение,
что самое главное сейчас – соблюдение минских договоренностей (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 15.03).
***
Китай надеется на мирное решение украинского кризиса.
Китай надеется на разрешение украинского кризиса путем переговоров,
заявил на встрече с журналистами премьер Госсовета КНР Ли Кэцян по
окончании сессии Всекитайского собрания народных представителей.
«Украинский вопрос очень сложен с географической и политической
точек зрения. Он отразился на восстановлении мировой экономики. Мы все
же рассчитываем, что эту проблему удастся решить путем диалога и
переговоров», – сказал глава китайского правительства.
Он отметил, что наибольшую сложность представляет решение вопроса
о Крыме. «Что касается Крыма, то, несмотря на его сложность, мы также
надеемся на его решение переговорным путем. Мы рассчитываем, что между
соседями должны существовать добрососедские отношения», – подчеркнул
он.
Ли Кэцян завил, что в украинском вопросе Китай занимает объективную
и справедливую позицию. «Мы уважаем независимость, суверенитет и
территориальную целостность Украины», – сказал он, и сообщил, что на
недавней встрече с Президентом Украины П. Порошенко в Европе разъяснил
ему эту позицию (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 16.03).
***
Украинцы глубоко разочаровались в той власти и тех лидерах,
которых они избрали на внеочередных парламентских выборах осенью
2014 г. Об этом сообщил учредитель социологической компании
Research&Branding Group Е. Копатько, сославшись на данные закрытых
исследований общественного мнения.
Так, рейтинг Блока П. Порошенко сегодня составляет 13–14 %, на
втором месте «Самопоміч» с 7–9 %, дальше идут ВО «Батьківщина» экспремьера Ю. Тимошенко и «Народний фронт» Премьера А. Яценюка,
имеющие рейтинги 4–6 %.
Для сравнения: на выборах 26 октября 2014 г. победу в многомандатном
округе одержал «Народний фронт», который шел на выборы с лозунгом
«Сильная команда для трудных времен» – 22,14 % голосов. На втором месте
был Блок П. Порошенко с девизом «Жить по-новому» – 21,81 % (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 16.03).
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***
Оппозиция требует прекратить политический террор.
Оппозиционный блок требует от первых лиц государства прекратить
политическое давление на оппозицию, а от Генеральной прокуратуры
Украины – остановить серию политических заказов и вместо гонения
оппозиции заняться защитой государственных интересов.
Об этом говорится в заявлении оппозиции. «Вместо того чтобы
защищать украинскую собственность в оккупированном Крыму,
расследовать коррупцию в украинской власти, ГПУ сегодня озабочена
преступным преследованием оппозиции, больных граждан и политических
пенсионеров», – подчеркивается в заявлении.
Чтобы оправдать свое существование, первые лица государства
посредством правоохранителей объявили в стране охоту за всеми, кто
состоял в некогда самой большой партии Украины – Партии регионов,
полагают в оппозиции.
«И исполнители политических заказов власти ни перед чем не
останавливаются, действуя по четкому плану. Уже на следующей неделе
Генпрокуратура, выполняя заказ власти, узурпировавшей большинство в
парламенте, собирается снять неприкосновенность с ряда депутатовоппозиционеров», – указывается в заявлении. По мнению Оппозиционного
блока, эти действия ГПУ не имеют ничего общего с правосудием.
«Вместо обещанной реформы прокуратуры по демократическим
стандартам мы наблюдаем превращение ГПУ в карательный орган.
Нынешняя власть, чтобы прикрыть свою полную несостоятельность в
проведении реформ, всего лишь бросает украинцам кость в виде
преследования оппозиционных политиков, не брезгуя ни здоровьем, ни
жизнью людей, ни даже здравым смыслом. Мы призываем власть заняться
реформами, остановив это преступное наступление на демократию и
произвол по отношению к оппозиционным политикам!» – резюмировали в
оппозиции (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 15.03).
***
ПР обвиняет власть в смерти экс-губернатора Запорожья.
Трагическая смерть бывшего губернатора Запорожской области
А. Пеклушенко – следствие политической травли, устроенной нынешней
властью в отношении своих политических оппонентов. Об этом говорится в
заявлении Партии регионов.
«Похоже, что власть запустила настоящий маховик по уничтожению
неугодных, открыв травлю и настоящий террор в отношении своих
политических оппонентов», – подчеркивают в ПР.
Давление, угрозы, преследования, необоснованные обвинения звучат в
адрес бывших руководителей областей и райадминистраций, депутатов всех
уровней. «Многие из этих людей с приходом новой власти ушли из
политики, но это не останавливает ни карманных судей, ни прокуроров», –
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отмечается в заявлении.
Вместо воплощения европейской мечты о честных судах, все новые и
новые уголовные дела, без доказательной базы в нарушение всех правовых
норм и законов. По мнению ПР, смерть А. Пеклушенко, как и гибель эксдепутатов Верховной Рады от ПР М. Чечетова, С. Мельника и тех, о ком не
рассказывают СМИ, полностью лежит на власти.
Напомним, ранее СБУ заявила, что не видит связи между волной якобы
самоубийств бывших представителей власти. При этом о самоубийстве
А. Пеклушенко милиция заявила сразу же, без проведения соответствующих
экспертиз. Глава МВД А. Аваков предположил, что А. Пеклушенко якобы
опасался приближающегося суда за разгон Евромайдана в Запорожье
(Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 15.03).
***
15 березня в Києві відбувся позачерговий з’їзд Радикальної партії
О. Ляшка.
Про результати заходу повідомив народний депутат від цієї ж партії
І. Мосійчук: «Сьогодні в Києві пройшов позачерговий VII з’їзд Радикальної
партії О. Ляшка. Було виголошено ряд важливих заяв і прийнято кілька
державно важливих рішень.
Одна з головних інтриг напередодні з’їзду була чи лишитися Радикальна
партія в коаліції чи ні. Лідер О. Ляшко однозначно висловив свою думку, що
внутрішні чвари є недоречними, і саме єдність патріотичних сил є запорукою
майбутньої перемоги та зміцнення України.
Крім того, напередодні з’їзду недоброзичливцями розпускалися чутки
про наче б то підготовку зміни партійного керівництва. Одноголосно, із
радісними вигуками, стоячи, весь зал делегатів проголосував за єдиного
лідера О. Ляшка!
Було оголошено звернення до Президента з пропозицією про
переформатування уряду: вважаємо на часі внесення змін до Конституції. На
нашу думка нова Конституція повинна писатись у стінах українського
парламенту, де мають бути передбачені поняття про унітарну державу, єдину
державну українську мову, ніякого особливого статусу для Донбасу, при
цьому враховано децентралізацію влади. Радикальна партія проти того, щоб
хто б то не був впливав на творення новітньої Конституції: а ні Європа, а ні
Росія. Фракція Радикальної партії пропонує до Конституції зміни, які усунуть
двовладдя між Президентом і Прем’єр-міністром. Ми наполягаємо на тому
щоб саме Прем’єр-міністр ніс повну відповідальність за формування уряду та
його роботу.
У одноголосно прийнятому маніфесті лідер Радикальної партії О. Ляшко
зазначив такі важливі вимоги:
– відставка керівника штабу АТО Муженка та голови НБУ Гонтаревої;
– проведення службових розслідувань і покарань незаслуженого
отримання звання учасника АТО чиновниками та силовиками;
– економічна блокада окупованих територій Донбасу та Криму;
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– повне блокування будь-яких виборів на окупованих територіях;
– заборона обіймання будь-яких посад для учасників проросійського
уряду;
– відновлення смертної кари, її застосування у випадках державної
зради, терористичної діяльності, тяжких економічних злочинів;
– ліквідація монополій;
– націоналізація майна московських окупантів в Україні;
– збільшення видатків на оборону, медицину та освіту;
– зниження комунальних тарифів для населення;
– децентралізацію бюджету;
– люстрація чиновників, суддів, міліціонерів, повне перезавантаження
влади, залучення нових людей: патріотів і професіоналів;
– зміни до Конституції;
– проведення всеукраїнського референдуму з метою обрання або
президентської
або
парламентської
республіки»
(Погляд
(http://www.pohlyad.com/news/n/79508). – 2015. – 15.03).
***
Украинские врачи осмотрели депутата Верховной Рады Н. Савченко,
которая удерживается под стражей в Москве.
«Мы были в СИЗО, где содержится Надежда, пять часов. На момент
осмотра состояние у нее было удовлетворительным», – рассказала о
посещении главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Минздрава
Украины Н. Харченко. Ее слова передает пресс-служба «Батьківщини»,
членом которой является Н. Савченко.
Н. Харченко добавила, что украинские медики предоставили свои
рекомендации по выводу арестованной Н. Савченко из голодовки. «Все
время выхода из голодовки – а это столько же, сколько длилась сама
голодовка – Надежда должна находиться в больнице под пристальным
наблюдением медиков», – добавила врач (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. –
14.03).
***
Н. Савченко відновила голодування. Про це заявив у понеділок голова
комісії з безпеки Громадської палати РФ, голова столичної Громадської
спостережної комісії А. Цвєтков, передає УНН з посиланням на російське
видання «Дождь» (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2015. – 16.03).
***
Україна закрила місцеві пункти пропуску з Росією.
Україна з 00.00 год 16 березня закрила сім місцевих пунктів пропуску на
кордоні з Росією. Про це «Українській правді» повідомив прес-секретар
Держприкордонслужби О. Слободян.
За його словами, на кордоні з РФ є сім місцевих пунктів пропуску та ще
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24 міждержавних і міжнародних пунктів. «Від 16 березня громадяни РФ,
жителі прикордонних регіонів уже не можуть перетинати кордон у цих семи
місцевих пунктах. В’їхати в Україну вони тепер зможуть лише в
міждержавних чи міжнародних пунктах», – пояснив О. Слободян.
За його словами, усі громадяни РФ тепер можуть в’їхати в Україну лише
за закордонними паспортами.
Як відомо, з 16 березня припиняється пропуск жителів прикордонних
регіонів РФ у місцевих пунктах пропуску, відповідно до постанови КМУ від
4 березня (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 16.03).

ЕКОНОМІКА
Украина получила первый транш в размере 5 млрд дол. от
Международного валютного фонда в рамках новой программы Extended
Fund Facility. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя НБУ.
Половина этой суммы пойдет на пополнение резервов НБУ, половина –
на потребности правительства по выполнению внешних обязательств.
Направление денег на соцвыплаты не предусмотрено.
Напомним, 11 марта Совет директоров МВФ одобрил выделение
Украине 17,5 млрд дол. по четырехлетней программе EFF. Общий пакет
помощи Запада Украине должен составить 40 млрд дол., в том числе
благодаря реструктуризации внешнего долга (Левый берег (http://lb.ua). –
2015. – 13.03).
***
МВФ обнародовал на своем сайте меморандум с Украиной об
экономической и финансовой политике, которую страна должна
проводить в рамках новой программы кредитования на 17,5 млрд дол.
В частности, Украина обязалась снизить уровень инфляции до
однозначного числа к середине 2016 г., к 2020 г. снизить уровень госдолга до
71 % ВВП, к 2017 г. отказаться от субсидирования «Нефтегаза» и устранить
дефицит в бюджете этой госкомпании. Этому призвано помочь повышение
цен на газ, которое будет длиться до апреля 2017 г.
Первая проверка МВФ хода выполнения этого меморандума
запланирована уже в середине июня (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. –
12.03).
***
Национальной банк Украины пополнил золотовалютные резервы
страны на 2,5 млрд дол. за счет нового кредита от Международного
валютного фонда. Об этом сообщила глава НБУ В. Гонтарева в интервью
телеканалу ICTV.
«МВФ перечислил около 5 млрд дол. и НБУ их уже получил. Эти деньги
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зачислили в резервы. 2,5 млрд дол. находятся на счету Национального банка
и 2,5 млрд дол. находятся на счету Министерства финансов», – сказала она.
В. Гонтарева отметила, что согласно утвержденной программе МВФ, к
концу 2015 г. международные резервы Украины должны составить не менее
17 млрд дол.
При этом приобретенные на межбанке с начала марта 600 млн дол. НБУ
намерен использовать для подавления панических настроений на рынке и
удовлетворения отложенного спроса.
Стоит отметить, что отложенный спрос уже сейчас банкиры оценивают
более чем в 1 млрд дол. и в дальнейшем он будет нарастать. Таким образом,
скупленного объема валюты уже сейчас не хватит для покрытия
предложений на продажу. Тогда как использовать полученный от МВФ
кредит для поддержки курса запрещено.
Как сообщалось, агентство Fitch Ratings полагает, что международные
резервы Украины к концу 2015 г. могут достигнуть 13 млрд дол. – почти на
50 % меньше, чем прогнозируют Нацбанк и В. Гонтарева, утверждавшая, что
доллар никогда не будет стоить 25 грн (Минпром (http://minprom.ua). – 2015.
– 16.03).
***
Национальный банк Украины намерен постепенно смягчить
монетарную политику, пересмотрев учетную ставку, и отменить
административные ограничения при стабилизации ситуации на
валютном рынке. Об этом сообщается на странице Национального банка
Украины в Facebook со ссылкой на телеинтервью главы НБУ.
Глава НБУ В. Гонтарева подчеркнула, что введенные ограничения – это
кризисные меры, которые позволили стабилизировать ситуацию на валютном
рынке и позволили «войти в рамки» программы с Международным
валютным фондом.
«В этом и вопрос, что это временные меры, которые мы использовали
исключительно для стабилизации панических настроений. Поэтому если
рынок стабилизируется, то постепенно мы начнем с более мягкой нашей
монетарной политики, потому что ставка по рефинансированию 30 %
однозначно не дает рынку нормально развиваться. Сейчас административные
меры на рынке введены сроком на три месяца, уже на самом деле у нас две с
половиной недели этих мер прошли, и если мы увидим, что ситуация
стабилизировалась раньше, – то будем отменять их раньше», – сказала
В. Гонтарева.
Глава НБУ напомнила, что Украина получила первый транш в рамках
новой программы Международного валютного фонда на 5 млрд дол.,
2,5 млрд из которых находятся на счету Национального банка и 2,5 млрд – на
счету Министерства финансов.
«В нашей стране минимальная сумма, которая на сегодняшний день
нужна для комфорта всех международных инвесторов, международных
организаций, опять же для комфорта нашего внутреннего рынка, – это
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порядка 15,5 млрд. Наша программа с Международным валютным фондом на
2015 г. предусматривает, что к концу года наши резервы должны достигнуть
уровня 17 млрд. Мы будем больше иметь денег в резервах, чем минимальная
необходимая потребность», – добавила В. Гонтарева, отмечая, что это
хороший знак для рынка (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
16.03).
***
Национальный банк Украины в феврале 2015 г. по сравнению с
январем увеличил объем рефинансирования банков в 2,4 раза – до
30,83 млрд грн. Об этом сообщается на сайте НБУ. Согласно информации
НБУ, рефинансирование было предоставлено 26 банкам (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 16.03).
***
Реверс газа в Украину из Венгрии по состоянию на 14 марта достиг
новой рекордной отметки. Об этом сообщил руководитель пресс-службы
оператора газотранспортной системы компании «Укртрансгаз» М. Белявский.
«По оперативной информации, по состоянию на 6:00 14 марта,
зафиксирован рекордный объем поступления газа с территории Венгрии –
7,2 млн куб. м/сутки», – сообщил он.
Начиная с 7 марта и до момента увеличения поставок, с территории
Венгрии газ в Украину поступал в режиме 0,72 млн куб. м/сутки.
Таким образом, Украина с 14 марта увеличила импорт природного газа с
территории Венгрии в 10 раз по сравнению с уровнем поставок с этого
направления за последние несколько дней.
Напомним, в феврале Украина, по оперативным данным оператора
газотранспортной системы Венгрии FGSZ Ltd, импортировала около
124,02 млн куб. м природного газа через территорию Венгрии
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 14.03).
***
Украина в феврале импортировала газ в среднем по 328 дол.
Трехсторонние переговоры по вопросу поставок российского газа в
Украину в «летний» период запланированы на 20 марта. Средняя таможенная
стоимость импортируемого в Украину газа в феврале 2015 г. составила
328 дол. За 1 тыс. куб. м, или 8473 грн. Об этом сообщила пресс-служба
Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные
Государственной фискальной службы.
Соответствующие данные были получены в результате анализа
периодических
таможенных
деклараций,
оформляющихся
при
транспортировке
голубого
топлива
на
территорию
Украины
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 13.03).

54

***
Україна вже експортувала 25,7 млн т зерна.
Зерноторгові компанії станом на 13 березня експортували
25 млн 653 тис. т зерна з початку 2014/2015 маркетингового року. Про це
повідомили УНН у прес-службі Мінагрополітики.
За інформацією міністерства, зокрема, відвантажено пшениці – 9,5 млн т,
кукурудзи – 12,05 млн т, ячменю – 3,87 млн т та інших зернових – 259 тис. т.
Крім того, завантажено на судна 65 тис. т зерна.
Таким чином, обсяги експортованих і підготовлених до експорту
зернових становлять 25,72 млн т (пшениці – 9,485 млн т, ячменю –
3,896 млн т і кукурудзи – 12,081 млн т).
Нагадаємо, за даними Держстатистики, сільгоспвиробники України у
2014 р. зібрали 63,8 млн т зернових і зернобобових культур після доробки,
що на 2,4 % більше порівняно з 2013 р. (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 15.03).
***
Украина в 2014 г. экспортировала вооружения на 664 млн дол.
Стокгольмский международный институт по исследованию проблем
мира (SIPRI) утверждает, что Украина в прошлом году экспортировала
вооружения на общую сумму 664 млн дол. Это поставило ее на девятое место
в рейтинге мировых торговцев оружием. Об этом свидетельствует свежий
отчет SIPRI за 2014 г.
По сравнению с 2013 г. поставки за рубеж сократились примерно на 4 %.
Экспортный товар Украины в прошлом году составили самолеты
(229 млн дол.), бронемашины и корабли (по 139 млн дол.), двигатели
(128 млн дол.), ракеты (29 млн дол.).
В прошлом году основным покупателем украинских вооружений,
несмотря на войну на Донбассе, стала Россия – 155 млн дол. (двигатели и
производство самолетов Ан по лицензии). Вторым стал Таиланд с
150 млн дол. (продажа БТРов, танков Т-84 и противотанковых ракет),
третьим – Китай с 132 млн дол. (производство газовых турбин и кораблей на
воздушной подушке).
В целом за последнюю пятилетку Украина наторговала на 3,8 млрд дол.,
заняв девятое место. По сравнению с пятилеткой 2005–2009 гг. экспорт
вооружений из Украины возрос больше чем на 70 %. Среди самых больших
клиентов Украины за последние пять лет были Китай, Россия и Таиланд
(Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 16.03).
***
Цены на столичный хлеб были повышены необоснованно.
Киевское отделение Антимонопольного комитета Украины начало
расследование против ПАО «Киевхлеб» в связи с повышением цен на хлеб
«Украинский», батон нарезной, хлеб пшеничный. Об этом сообщает
55

официальный сайт АМКУ.
Сообщается, что «Киевхлеб» необоснованно завышал отдельные статьи
расходов себестоимости хлеба. «“ПАО “Киевхлеб” необоснованно завысило
отдельные статьи расходов себестоимости хлеба, в частности муку, масло и
сахар. Указанные обществом основания для повышения цены на хлеб
“Украинский”, батон нарезной, хлеб пшеничный (в размере 24,3; 34,8; 26,6 %
соответственно) определены отделением необоснованными», – говорится в
сообщении.
По
результатам
расследовани
АМКУ
обещает
принять
соответствующие меры.
Напомним, ПАО «Киевхлеб» анонсировало повышение цен свою
продукцию на 25–30 % с 12 марта. Но власти Киева обязали предприятие
отменить подорожание. Во время встречи с мэром столицы В. Кличко глава
набсовета ПАО «Хлеб Киева» (в которое входит «Киевхлеб») В. Атрошенко
побещал, что с субботы, 14 марта, компания снизит цены до уровня 1 марта.
Цены на хлеб в Киеве в этом году уже повышались дважды – 2 января и
18 февраля (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 13.03).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

В Украине увеличилась денежная масса.
Денежная масса в Украине в феврале 2015 г. в сравнении с январем
увеличилась на 21,5 % и составила 1 трлн 137,6 млрд грн. Об этом говорится
в отчете «Основные тенденции денежно-кредитного рынка Украины за
февраль 2015 г.», обнародованном на сайте Нацбанка.
Монетарная база за месяц также увеличилась на 1,5 % – до
331,6 млрд грн.
Сообщается, что на динамику денежной массы повлияла переоценка
валютных депозитов вследствие девальвации национальной денежной
единицы (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 15.03).
***
Сільгосппродукція в Україні подорожчала на 62 %.
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими
підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень – лютий 2015 р.
порівняно з відповідним періодом 2014 р. зросли на 62 %, у тому числі
продукції рослинництва – удвічі, тваринництва – на 41 %. Про це йдеться у
повідомленні Держстату.
Як зазначається, у лютому порівняно із січнем середні ціни реалізації
сільськогосподарської продукції зросли на 18 %, у тому числі продукції
рослинництва – на 23 %, тваринництва – на 2 %.
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«Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно
виробленої продукції за січень – лютий порівняно з відповідним періодом
2014 р. збільшився на 10 % у тому числі рослинництва – на 14 %,
тваринництва – на 2 %», – ідеться в повідомленні.
«У сільськогосподарських підприємствах у січні – лютому порівняно з
відповідним періодом 2014 р. обсяг вирощування худоби та птиці скорочено
на 1,8 %, у тому числі великої рогатої худоби – на 1,6 %, птиці всіх видів – на
5,4 %, проте збільшилося вирощування свиней на 7 %», – повідомляє пресслужба (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 16.03).
***
Оборот розничной торговли в Украине в январе – феврале 2015 г.
снизился на 21,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
(в сопоставимых ценах) – до 139,965 млрд грн. Об этом сообщает
Государственная служба статистики.
Больше всего снизился оборот розничной торговли в Луганской и
Донецкой областях – на 89,8 и 66,8 % до 746,1 млн грн и 5,848 млрд грн
соответственно. Наименьшее сокращение розничного товарооборота в январе
– феврале наблюдалось в Киевской (на 3,7 %, до 6,472 млрд грн),
Черновицкой (на 5,6 %, до 2,36 млрд грн) и Одесской (на 7,6 %, до
10,19 млрд грн) областях. Розничный товарооборот в Киеве за отчетный
период снизился на 17,3 % – до 20,446 млрд грн.
Как сообщалось, по данным Госстата, оборот розничной торговли в
Украине в январе 2015 г. снизился на 22,6 % по сравнению с январем 2014 г.
(в сопоставимых ценах) – до 65,734 млрд грн.
В 2014 г. розничный товарооборот в Украине сократился на 8,6 % по
сравнению с 2013 г. – до 903,535 млрд грн (Минфин (http://minfin.com.ua). –
2015. – 16.03).
***
Металлургические предприятия Украины в январе сократили
экспорт металлопродукции в натуральном выражении на 31,8 % к
аналогичному периоду 2014 г., до 1,5 млн т, по данным объединения
«Металлургпром».
В денежном эквиваленте падение составило 39,5 %, до 690 млн дол. В
том числе экспортировано 1,25 млн т стальной продукции, из них 600 тыс. т
пришлось на полуфабрикаты, продукцию с низкой добавленной стоимостью.
Кроме того, зарубежным покупателям отгружено 130 тыс. т чугуна. По
сравнению с январем 2014 г. падение составило: 33 % по стальной продукции
и 34 % по чугуну. «Металлургпром» также привел уточненные данные по
экспорту продукции ГМК Украины в 2014 г.: рентабельность продаж была
отрицательной – 15,5 %.
Стоит отметить, что наряду с объективными трудностями в виде падения
мировых цен на сталь украинские металлурги сталкиваются с
искусственными проблемами, которые создает для них правительство
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А. Яценюка. Так, оно задерживает возмещение экспортного НДС лидеру
национального ГМК, группе «Метинвест».
В результате входящие в нее предприятия вынуждены делать акцент на
экспорте продукции с низкой добавленной стоимостью, но с более короткой
окупаемостью – чтобы обеспечить производственный процесс необходимым
финансированием, пояснил гендиректор «Метинвеста» Ю. Рыженков в
интервью СМИ.
Кроме того, в связи с тем, что весной и летом 2014 г. правительство
А. Яценюка дважды повышало рентную плату за добычу железной руды,
произошло подорожание конечной продукции у отечественных металлургов.
Они таким образом начинают проигрывать на внешних рынках российским и
китайским конкурентам, которых стимулируют свои национальные
правительства (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 16.03).
***
«Миттал» увольняет металлургов в Кривом Рогу.
Горно-металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог» объявил
о первом этапе программы добровольного увольнения работников в 2015 г. с
выплатой денежных компенсаций. Об этом говорится в официальном
объявлении администрации предприятия, размещенном в корпоративной
газете «Металлург». Сроки подачи заявлений в рамках этого этапа – с 10 по
27 марта включительно, увольнение – по 29 апреля включительно.
Программа распространяется на работников, у которых стаж на
предприятии не менее пяти лет, при этом администрация оставляет за собой
право отказать работнику в увольнении, если с его уходом
функционирование отдела или участка будет нарушено.
«В данной программе основная компенсационная выплата не зависит от
стажа работы работника и составляет девять средних заработков для всех
категорий работников, на которых распространяется действие данной
программы», – уточнила менеджер по организационным трансформациям
департамента по персоналу АМКР С. Малюгина.
Средняя зарплата на комбинате в феврале 2015 г. составила 6352,2 грн.
Среди дополнительных бонусов – дополнительная выплата пенсионерам по
коллективному договору, а также оплата медицинской страховки в течение
двух лет.
Отметим, что АМКР в 2014 г. провел четыре этапа увольнения
работников, в 2013 г. – шесть этапов, в 2012 г. – пять этапов. По данным
профкома комбината, на момент продажи предприятия нынешнему
владельцу в 2005 г. штатная численность работников составляла 57 921 чел.
По данным предприятия на конец 2013 г., показатель уменьшился до
29 991 чел. (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 16.03).
***
В России напомнили Украине о необходимости погашения долга
3 млрд дол. до конца года и о праве РФ требовать досрочного его
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погашении. Об этом сообщил журналистам министр финансов России
А. Силуанов.
«Позиция у нас изложена была по этому вопросу, она не меняется», –
сказал он. Министр и раньше говорил, что Россия не готова
реструктурировать
долг
Украины
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3491568-rossyia-otkazala-ukraynerestrukturyrovat-dolh-v-3-myllyarda).
А. Силуанов напомнил, что Москва имеет основание потребовать
досрочного погашения долга из-за нарушенного ковенанта долг/ВВП, но не
делает этого. «С другой стороны, мы ждем декабря текущего года,
3 млрд дол., как это было обещано», – подчеркнул министр финансов России.
Он также добавил, что пока не видел официальных писем украинской
стороны с обращением о реструктуризации. «Ко мне никто лично не
обращался, официальных писем не видел», – сказал А. Силуанов
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 16.03).
***
Национальный банк Украины объясняет рекордную февральскую
инфляцию в 5,3 % девальвацией гривни. Об этом говорится в
распространенном сегодня обзоре НБУ.
«В феврале произошло дальнейшее усиление инфляционного давления
вследствие стремительного развития девальвационных процессов. Рост
потребительских цен ускорялся третий месяц подряд до 5,3 %», – говорится в
сообщении.
Также отмечается, что в годовом измерении потребительская инфляция
ускорилась до 34,5 %, что является самым высоким уровнем с 1997 г.
«Усилилось влияние высоких инфляционных ожиданий, в частности,
продавцы продукции закладывали в свои цены прогнозируемое повышение
себестоимости или закупочных цен на следующую партию товаров/услуг», –
говорится в сообщении.
В НБУ также указали, что базовая инфляция ускорилась до 33,5 % в
годовом измерении. «Узкая базовая инфляция, которая в значительной
степени отражала подорожание импортируемой непродовольственной
продукции, составила 5,6 % за месяц», – уточнили в НБУ.
Индекс цен производителей повысился на 4,8 %. «Кроме курсового,
весомым фактором роста цен производителей промышленной продукции
было повышение тарифов на грузовые перевозки железнодорожным
транспортом с начала февраля на 30 %», – пояснили в НБУ.
Как сообщалось, в связи с обвалом гривни с 16 до 40 грн/дол. в феврале
в столичных аптеках перестали выставлять ценники из-за непрерывного
повышения стоимости лекарств. По мнению нынешней власти, выйти на
протесты против такого положения вещей украинцы могут только за деньги,
потому как на самом деле гражданам нравится такая ситуация в стране
(Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 13.03).
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***
Дефицит госбюджета Украины по итогам 2014 г. без учета
господдержки НАК «Нефтегаз Украины» составил 5,1 % ВВП. Об этом
сообщил сегодня первый заместитель министра финансов И. Уманский во
время публичного отчета по выполнению бюджета.
«Дефицит за прошлый год у нас 78,1 млрд грн в целом по госбюджету,
ВВП – 1,538 трлн грн примерно. Процентное соотношение к ВВП можете
посчитать», – сказал он.
Вместе с тем И. Уманский не назвал реальный дефицит госбюджета2014 г. с учетом господдержки «Нефтегаза». По его данным, она составила
170 млрд грн. «Но это не расценивается как покрытие дефицита, поскольку
речь идет не о покрытии убытков, а об увеличении капитала компании», –
пояснил он.
На сегодня Украина пытается пересмотреть уровень цен по газовым
контрактам с Российской Федерацией, в том числе в судебном порядке, и
размер убытков, которые нес «Нефтегаз», является предметом спора до
пересмотра тарифов, отметил также представитель Минфина (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 13.03).
***
Восстановление мировой экономики проходит «слишком медленно и
слишком однобоко». Об этом заявила глава Международного валютного
фонда К. Лагард, передают «Вести. Экономика».
В своей речи в Нью-Дели К. Лагард заявила, что денежно-кредитная
политика, проводимая ведущими экономическими державами не согласована
и может привести к «чрезмерной волатильности» на международных
финансовых рынках.
«Забегая вперед, стоит ожидать положительный эффект от падения цен
на нефть и низких процентных ставок, – заявила К. Лагард. – Тем не менее,
существуют значительные риски в процессе слабого восстановления мировой
экономики».
Среди таких рисков К. Лагард отметила «асинхронность денежнокредитной политики» в странах с развитой экономикой.
Регуляторы США и Великобритания готовятся к нормализации
монетарной политики, в то время как ЕЦБ и Центробанк Японии наращивают
монетарные стимулы.
Согласно заявлению некоторых представителей ФРС США,
американский Центробанк намерен повысить ключевую процентную ставку с
рекордно низкого уровня уже в июне. Более высокие процентные ставки в
США могут спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков.
При этом К. Лагард прогнозирует, что рост мировой экономики составит
3,5 % в этом году и 3,7 % в 2016 г. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 16.03).
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