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Українсько-російські відносини мають довгу і суперечливу історію, 
яка нараховує сотні років. Основним її змістом є прагнення Московії та її 
спадкоємців - Російської імперії, Радянського Союзу та Російської 
Федерації - унеможливити становлення незалежної держави Українського 
народу - повноправного члена європейської співдружності націй. 

Набуття Україною незалежності у 1991 році у результаті розпаду СРСР від початку 
розглядалося і розглядається російською елітою як прикре історичне «непорозуміння», яке 
повинно бути якнайшвидше виправлене. За визначенням В.Путіна цей розпад - «найбільша 
геополітична катастрофа ХХ століття». Події 2014-2015 років довели, що така точка зору 
знаходить широку підтримку у всіх прошарках російського суспільства. Навіть у січні 2016 
року згідно з результатами соціологічних опитувань 64 % росіян підтримують агресію 
проти України. У свідомості кремлівського керівництва і значної частини населення Росія 
оточена ворогами, які прагнуть захопити російські природні ресурси. Провідну роль у цій 
«глобальній змові» відіграє Захід на чолі зі США. Для того щоб вистояти у фантомному 
протистоянні, Росія, на переконання керівництва РФ, повинна за будь-яку ціну відновити 
контроль над втраченими територіями СРСР і «соціалістичного табору». Ключовим 
завданням є захоплення України, яке повинно кардинально збільшити російські 
демографічні, політичні, економічні, військові та інші ресурси. В ірраціональній картині 
світу «кремлівських мрійників» відновлення контролю над Києвом - літописною «матір'ю 
городів руських», столицею і прабатьківщиною східнослов'янського православ'я - є 
життєво важливим інтересом Росії. Ще 26 серпня 1991 року, через два дні після прийняття 
Верховною Радою України Акта проголошення незалежності України, П.Вощанов, прес-
секретар президента РРФСР Б.Єльцина, за його дорученням оголосив офіційну позицію Росії 
щодо відносин із «союзними республіками»: «РРФСР залишає за собою право порушити 
питання про перегляд кордонів». 28 серпня 1991 року віце-президент РФ О.Руцькой на чолі 
офіційної делегації РРФСР прибув до Києва з метою примусити керівництво України 
відмовитися від щойно проголошеної незалежності, також погрожуючи переглядом 
кордонів у разі відокремлення України від Росії. Вже за півроку територіальні претензії РФ 
до України були оформлені офіційними рішеннями вищих державних органів Росії. 21 
травня 1992 року Верховна Рада РФ прийняла постанову № 2809-1 «Про правову оцінку 
рішень вищих органів державної влади РРФСР щодо зміни статусу Криму, прийнятих у 1954 
році», згідно з якою постанова Президії ВР РРФСР від 5 лютого 1954 року «Про передачу 
Кримської області зі складу РРФСР до складу Української РСР» була визнана такою, що не 
має юридичної сили з моменту її прийняття. У грудні 1992 року З'їзд народних депутатів 
РФ доручив Верховній Раді РФ розглянути питання про статус Севастополя, і 9 липня 1993 
року, виконуючи це доручення, ВР РФ постановою «Про статус міста Севастополя» 
оголосила російський федеральний статус міста. Принципове переконання у 
скороминучості державної незалежності України визначає російську політику щодо 
України після 1991 року, закріплену відповідними стратегічними документами. Так, у 
публічній доповіді «Россия - СНГ: Нуждается ли в корректировке позиция Запада?» Служба 
зовнішньої розвідки РФ, очолювана тоді Є.Примаковим, визначила оптимістичним для РФ 
сценарієм розвитку СНД посилення доцентрових процесів аж до «утворення в межах СНД 
конфедерації». У цьому сценарії було також наголошено на можливості «переходу до 
федерального устрою у низці країн Співдружності». У доповіді російської розвідки, 
спадкоємниці ПГУ КДБ СРСР, було проголошено своєрідну російську доктрину Монро, або 
нове видання «доктрини Брежнєва» для пострадянського простору: дії Заходу на теренах 
колишнього СРСР мають узгоджуватися з Кремлем. Президент РФ Б.Єльцин визначив 
головною метою політики Росії щодо СНД «створення інтегрованого економічного і 
політичного об'єднання держав, спроможного претендувати на гідне місце у світовому 
співтоваристві». Президент РФ В.Путін залишив цю мету без змін. У російському 
стратегічному документі зазначається, що «на території СНД зосереджені наші головні 
життєві інтереси в галузі економіки, оборони, безпеки, захисту прав росіян, забезпечення 
яких становить основу національної безпеки країни; ефективне співробітництво з 
державами СНД є фактором, що протистоїть відцентровим тенденціям у самій Росії». 
Політична і економічна стабільність держав СНД прямо поставлена у залежність від 
проведення ними дружньої політики щодо РФ. Кризові процеси, які визначали політичний і 
економічний порядок денний у РФ протягом 1990-х років (антиконституційний заколот 
Б.Єльцина 1993 року, що завершився брутальним розстрілом парламенту РФ, поваленням 
конституційного ладу і масовими жертвами, геноцид чеченського народу під час 1- і 2-ї 
чеченських війн, низка жахливих терористичних актів, «колоніальні» війни у Молдові, 
Таджикистані, Грузії, сепаратистські прояви у низці регіонів РФ (республіки Північного 
Кавказу, Татарстан, Башкортостан, Якутія, Тува, Свердловська область тощо), гіперінфляція 
і катастрофічне падіння ВВП, дефолт 1998 року, суцільна криміналізація суспільства і 
держави тощо) затримали майже на 10 років реалізацію реваншистської стратегії Росії. 
Розв'язуючи складні внутрішньополітичні й економічні проблеми, у 1990-і роки Кремль був 
змушений підтримувати ілюзію добросусідських відносин з Україною. Зокрема, 5 грудня 
1994 року РФ разом із США і Великою Британією підписала Меморандум про гарантії 
безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 
(Будапештський меморандум), згідно з яким взяла на себе зобов'язання: поважати 
незалежність і суверенітет та існуючі кордони України (ст. 1); утримуватися від загрози 
силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності 
України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей 
самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН (ст. 2); утримуватись від 
економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам 
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які 
переваги (ст. 3) тощо. У 1997 році був укладений Договір про дружбу, співробітництво і 
партнерство між Україною і Російською Федерацією, згідно з яким сторони зобов'язалися: 
поважати територіальну цілісність одна одної і непорушність існуючих між ними кордонів 
(ст. 2); будувати відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги суверенної 
рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, 
незастосування сили або загрози силою, включаючи економічні та інші способи тиску, 
права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи, 
додержання прав людини та основних свобод, співробітництва між державами, сумлінного 
виконання взятих міжнародних зобов'язань, а також інших загальновизнаних норм 
міжнародного права (ст. 3) тощо. Лінія державного кордону, поважати який зобов'язалася 
РФ, була визначена на картах у 2003 році Договором між Україною і Російською Федерацією 
про українсько-російський державний кордон. Водночас протягом наступних років РФ 
всіляко гальмувала процес демаркації державного кордону з Україною, тобто його 
позначення на місцевості. 

 

Загальмувавши дезінтеграційні процеси в РФ та надійно зцементувавши «батогом і 
пряником» економічну і політичну еліту, нове російське керівництво на чолі з В.Путіним 
перейшло до безпосередньої реалізації реваншистської стратегії. Насамперед було 
визначене завдання з'ясувати реакцію США та їхніх союзників, для чого Росія вдалася до 
застосування силових засобів проти України (жовтень 2003 р. - криза навколо острова Коса 
Тузла, січень 2006 і січень 2009 р. - «газові війни») і Грузії (війна 08.08.08). Після цих подій у 
Кремлі сформувалось стійке уявлення про наявність у еліт західних країн, насамперед 
європейських, «мюнхенського синдрому» - готовності до поступок агресорові за рахунок 
держав Балто-Чорноморсько-Каспійського регіону. Пасивна реакція західних держав на 
російські провокації суттєво сприяла формуванню у верхівки РФ переконання про 
безкарність, фактично заохочувала Кремль до агресивних дій проти держав колишнього 
СРСР і «соціалістичного табору». Поворотним моментом для В.Путіна стала Помаранчева 
революція 2004 р., яку російський національний лідер сприйняв як свою особисту поразку. 
Саме тоді було відпрацьовано сценарії, застосовані через 10 років. Зокрема, у 2004 р. Росією 
була вперше розіграно карту «східноукраїнського» сепаратизму. 26 листопада 2004 р. 
Луганська обласна рада проголосувала за створення Південно-східної республіки, 28 
листопада на з'їзді депутатів усіх рівнів із 17 регіонів України, переважно східних і 
південних, у м. Сєверодонецьк Луганської області, в якому брала участь представницька 
делегація з РФ на чолі з мером Москви Ю.Лужковим, обговорювалось створення Південно-
східної федеративної держави зі столицею у Харкові. У квітні 2008 р. під час Бухарестського 
саміту НАТО В.Путін заявив президентові США Дж.Бушу: «Україна - це взагалі не держава. 
Частина її територій - це Східна Європа, а частина, і значна, подарована нами... якщо Україна 
піде в НАТО, то піде без Криму і Сходу - вона просто розпадеться». Такі уявлення стали 
основою стратегічного бачення цілей РФ на новому етапі експансії, яке, ймовірно, було 
сформульовано на спільному засіданні Ради безпеки і Державної ради РФ 25 грудня 2008 р. 
Відповідні положення у прямій або завуальованій формі були закріплені у російських 
стратегічних документах з питань зовнішньої і безпекової політики Стратегії національної 
безпеки РФ, Концепції зовнішньої політики РФ, Воєнній доктрині РФ, а також Концепції 
довгострокового соціально-економічного розвитку РФ. Для реалізації стратегії Кремля 
російські державні органи створили комплексну систему примушення держав СНД до 
єдності. Така система включає в себе інструменти політико-дипломатичного, економічного, 
насамперед енергетичного, інформаційно-пропагандистського і у разі доцільності 
військового тиску з широким використанням технологій підривної діяльності, теоретично 
розроблених і практично випробуваних ще за часів сталінського СРСР. Складовою цієї 
системи комплексного тиску мала стати теоретично опрацьована і практично випробувана 
парадигма «гібридної війни». Сучасне офіційне російське розуміння цієї парадигми 
викладено у доповіді начальника Генерального штабу ЗС РФ генерала армії В.Герасимова 
на загальних зборах Академії воєнних наук РФ у січні 2013. Важливим напрямом російської 
політики щодо України є підривна діяльність. У 2006 р. ФСБ РФ створила підрозділи для дій 
у соціальних мережах («18 центр»). Спецслужби РФ активізували створення агентурних 
мереж в Україні. Почали діяти численні структури російського впливу всього політичного 
спектра - від праворадикальних і клерикальних до комуністичних. Після 2004 р. російські 
спецслужби сформували у південно-східних регіонах і Криму розгалужену мережу 
антиукраїнських організацій, контрольовану або навіть очолювану російською агентурою - 
структури Партії регіонів, КПУ, ПСПУ, партій «Родина», «Русское единство», різноманітні 
православні групи, орієнтовані на ідеї «русского мира», сепаратистські політичні групи 
(«Донецька республіка»), криміналізовані парамілітарні утворення (козачі формування, 
бійцівські клуби, насамперед у Криму, організація «Оплот», охоронні структури, що активно 
використовувалися під час Революції гідності, так звані «тітушки»). Переважна більшість 
цих груп не мала широкої суспільної підтримки, водночас вони активно взаємодіяли з 
правоохоронними органами за часів режиму В.Януковича. З 2008 р. Кремль розпочав 
пропагандистську підготовку до агресії проти України. У пресі, на телебаченні, в Інтернеті 
реалізовувалися пропагандистські кампанії і спеціальні інформаційні операції. Масовими 
накладами видавались різноманітні книжки про майбутню російсько-українську війну. 
Ідеологічною основою російської пропаганди стала концепція «русского мира», сформована 
ще в 1970-х роках у середовищі московської ліберальної інтелігенції (з кола М.Гєфтера) й 
підхоплена у 2010-х патріархом РПЦ Кирилом (В.Гундяєвим). Пропаганда РФ працювала на 
три основні цільові аудиторії: західну, українську і власне російську. Головним завданням 
на західному напрямі - доведення штучності української нації і приреченості української 
держави, яка так і не відбулася. Серед українців поширювались міфи про правічну єдність з 
російським народом, про так званий «триєдиний, штучно розділений російський народ», 
переваги приєднання до чи то новітньої Російської імперії, чи то СРСР-2 «під геніальним 
керівництвом В.Путіна», та водночас доводилася неспроможність українських еліт 
керувати незалежною державою, педалювалась їхня корумпованість, неспроможність до 
знаходження компромісів тощо. Російське суспільство інфікувалося ідеями великодержав-
ного шовінізму, імперства, неповноцінності інших народів порівняно з «найдуховнішим у 
світі» російським народом, православного фундаменталізму, російського фашизму тощо. 
При цьому російська пропаганда не зупинялася перед поширенням навіть найбрутальні-
ших вигадок, гідну конкуренцію в чому пропагандистам складали лише російські політики і 
дипломати. Російська культурна політика на українському напрямі повністю інтегрована в 
загальну стратегію ліквідації української державності. Для ведення російської пропаганди 
широко використовуються не тільки засоби масової інформації, але й культурно-
розважальна індустрія: кінематограф, шоу-бізнес, начебто неполітичні, «культурні» 
програми телебачення і радіомовлення, Інтернет тощо. Російська культурна експансія 
проти України здійснювалась свідомо і наполегливо протягом усіх років незалежності, чому 
сприяла неефективність державної гуманітарної і культурної політики. Аналогічні цілі 
переслідувала й російська енергетична політика. У 2009 р. за результатами другої «газової 
війни» Росія сформувала потужний інструмент тиску на Україну в енергетичній сфері, 
створила можливості для фінансового знекровлення її економіки. Насамперед як 
інструмент посилення впливу на Україну використовувалися політично вмотивовані й 
економічно необґрунтовані проекти «Північного» і «Південного» потоків - своєрідних 
каналів експорту корупції у ЄС. Російський капітал нерідко виступає в якості ефективного 
інструмента Кремля. В Україні до 2013 російський капітал встановив повністю або частково 
контроль над галуззю зв'язку і телекомунікацій, паливно-енергетичним комплексом, 
частиною банківського сектору. Ці процеси, які загрожують нацбезпеці України, значно 
активізувалися після приходу В.Януковича до влади, чому сприяла ідентична кримінально-
олігархічна сутність і відповідна бізнес-культура російських і українських кланів.  
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Протягом усіх років незалежності України Росія із застосуванням усього наявного 
арсеналу підривних засобів підживлювала антиукраїнські, антизахідні та проросійські 
настрої серед населення Автономної Республіки Крим і Севастополя. Свідомо ігноруючи 
результати волевиявлення кримчан під час Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р., 
кримська влада на початку 1990-х років здійснила кілька спроб відокремлення від України 
(1992, 1994-1995). Втім, такий сценарій не знайшов широкої підтримки населення Криму. 
Спровоковані РФ сепаратистські прояви були зупинені завдяки скоординованим зусиллям 
керівництва держави і органів сектору безпеки і оборони. Усвідомивши відсутність 
активної масової підтримки сепаратистських ідей, Кремль зробив ставку на кримський 
криміналітет. Незавершеність процесу декриміналізації Криму, що розпочався у 1995 році, 
уможливила проникнення криміналу в державні (зокрема правоохоронні) органи, які 
нерідко обслуговували кримінальні угруповання. Зрештою, саме наскрізь криміналізовані 
кримські організації Партії регіонів і КПУ стали надійною опорою російського впливу і 
відіграли ключову роль під час російської агресії і наступної окупації. З кінця 1980-х років, 
коли розпочалося повернення в Крим кримськотатарського народу, Кремль підживлював і 
експлуатував міжнаціональну ворожнечу між етнічними росіянами та корінним народом 
Криму - кримськими татарами, нагнітав ксенофобські настрої серед російськомовних жите-
лів Криму. Цілком логічним продовженням цієї політики одразу після незаконної анексії 
Криму стало розгортання масштабних переслідувань кримських татар та інших суспільних 
груп за етнічною і релігійною ознакою. Одним з ключових чинників антиукраїнської полі-
тики Росії в Криму та згодом одним із провідних інструментів незаконної окупації півостро-
ва став Чорноморський флот РФ (ЧФ РФ). Згідно з низкою угод, які були підписані Україною 
і РФ з 1994 по 1997 р., Україна передала РФ в оренду строком на 20 років низку об'єктів у м. 
Севастополі (АР Крим) і у м.Генічеськ (Херсонська обл.), які забезпечували базування флоту. 
Відповідно до угод РФ могла тримати в Криму до 25 тис. військовослужбовців та зобов'яза-
лась не розміщувати ядерну зброю. Протягом усіх років базування ЧФ РФ на території Укра-
їни Росія фактично блокувала зусилля щодо остаточного унормування умов тимчасового 
перебування флоту, систематично порушувала взяті на себе зобов'язання, не допускала 
представників державної влади України до місць тимчасового базування ЧФ РФ для 
проведення інвентаризації наданого в оренду майна і земельних ділянок. Орендовані 
об'єкти використовувались як база для ведення розвідувально-підривної, інформаційно-
пропагандистської та іншої антиукраїнської діяльності. У 2008 р. розпочалися комплексні 
заходи з підготовки збройної агресії проти України. Підрозділи російської військової 
розвідки здійснювали рекогносцировку майбутнього театру бойових дій у Криму і на Сході 
України. Після 2010 р. на теренах Сходу і Півдня України суттєво активізувався «рекон-
структорський рух», який використовувався ГРУ ГШ ЗС РФ і ФСБ РФ для легендованого 
вивчення і підготовки територій України для ведення бойових дій. Після закінчення 
військового конфлікту з Грузією у серпні 2008 року військово-політичне керівництво Росії 
провело аналіз основних недоліків, що були виявлені під час ведення бойових дій, та 
розпочало активну роботу з їх усунення. Основним напрямом роботи російської влади стала 
масштабна воєнна реформа, яка докорінно змінила підхід до розвитку та застосування 
збройних сил. При цьому особлива увага зосереджувалась на: змінах нормативно-правової 
бази у сфері безпеки та оборони як загальнодержавного рівня (нова редакція Федерального 
закону «Про оборону» та Воєнної доктрини Росії), так і відомчих концептуальних положень 
(бойові статути ЗС РФ); вдосконаленні та розвитку науково-технічного потенціалу, зокрема 
створенні сучасних засобів і систем управління, в тому числі автоматизованих систем 
управління, зв'язку та розвідки; створенні нових військових об'єднань, з'єднань і частин. 
Важливою особливістю оперативної та бойової підготовки ЗС РФ, а також інших 
спеціальних заходів було поєднання єдиним замислом окремих елементів, які проводилися 
в різних регіонах Росії та Білорусі та в різний час. За інформацією щорічної доповіді 
Генерального секретаря НАТО за 2015 рік, за останні три роки Росія провела принаймні 18 
великомасштабних військових навчань, в окремих з них брали участь понад 100 тисяч 
військовослужбовців. Зокрема, моделювалося завдання ядерних ударів по державах-членах 
НАТО та державах-партнерах. При цьому навчання використовувалися для маскування 
масового переміщення військових підрозділів у рамках підготовки до незаконної анексії 
Криму і агресії на Сході України. Практичне відпрацювання Росією сценарію військової 
агресії проти України було здійснено під час проведення спільного стратегічного навчання 
(ССН) ЗС РФ та Білорусі «Захід-2013» (19-28 вересня 2013 р). На особливу увагу заслуговує 
зміст задуму навчання: «У результаті виникнення політичної кризи в суміжній країні 
посилювалась діяльність опозиційного руху. Використовуючи підтримку третьої сторон,и 
опозиція намагалась перейти до рішучих дій. У регіонах компактного проживання етнічних 
меншин здійснювалось формування збройних загонів опозиційних сил, які на основі 
міжнаціональних та етнорелігійних протиріч розпочинали збройне протистояння з 
провладними силами. З метою дискредитації законної влади перед світовим суспільством 
опозиційні сили вдавалися до провокаційних дій. Опозиція продовжувала отримувати 
всебічну допомогу від західних держав та закликала до міжнародного втручання у 
внутрішньополітичний конфлікт. З іншого боку, провладні сили намагалися навести 
конституційний лад у державі власними силами. Загострення ситуації могло спровокувати 
хвилю акцій непокори і у РФ. Відповідно до міждержавних домовленостей між РФ та 
суміжною країною на її територію здійснювалось перекидання російського компонента 
Регіонального (Міжвидового) угруповання військ (сил). У подальшому це угруповання 
проводило військові операції щодо нейтралізації НЗФ та недопущення проникнення на 
територію країни нових збройних формувань». Саме цей сценарій планувалось застосувати 
для анексії Криму та розгортання збройної агресії проти України. При порівнянні варіанта 
оперативної побудови російського угруповання військ у ході проведення навчань «Захід-
2013» та угруповання військ ЗС РФ, які були задіяні на Донецькому операційному напрямку 
в серпні-жовтні 2014 року, спостерігається ідентичний підхід. Це однозначно доводить, що 
окупація Криму була лише складовою загального задуму повномасштабної російської 
агресії проти України. Криваве протистояння в Криму, спровоковане спецслужбами і 
збройними силами РФ, мало б надати політичні і пропагандистські підстави для вторгнен-
ня російських військ у східні і південні області України, як це відбулося в серпні 2008 року в 
Південно-Осетинському регіоні Грузії. Протягом багатьох років українська влада під тиском 
як Росії, так і держав Заходу розглядала питання оборонного будівництва як другорядні. 
Реформування армії переважно зводилося до скорочення її чисельності та бойового складу. 
Не відбувалося оновлення озброєння та військової техніки. Зокрема, більш ніж на порядок 
зменшився потенціал системи ППО. Масштабної руйнації зазнав вітчизняний оборонно-
промисловий комплекс. До мінімуму було зведено бойову підготовку, органи військового 
управління втрачали ефективність, а особовий склад бойовий вишкіл. Агресивно 
нав'язувались ідеалістично-пацифістські уявлення про те, що Збройні Сили, інші військові 
формування є лише рудиментарним атрибутом держави, які ніколи не будуть застосовані 
для захисту України. Прихід В.Януковича, Партії регіонів та очолюваного ними 
кримінального-олігархічного капіталу до практично монопольної влади створили для 
Кремля нові можливості посилення впливу на Україну. Так, у квітні 2010 року В.Янукович і 
Д.Медведєв підписали Харківські угоди, якими було продовжено термін базування ЧФ РФ 
на території України до 2042 р. За свідченням Д.Медведєва, ці угоди передбачали і другий, 
економічний етап, реалізація якого була відтермінована. Їх підписання фактично стало 
стартом для безпосередньої підготовки російської операції з встановлення повного 
контролю над Україною. У червні 2010 Україна оголосила про свою позаблокову політику, 
тобто відмову від євроатлантичної інтеграції при декларативному збереженні курсу на 
європейську інтеграцію. Як стало очевидно лише згодом, євроінтеграція не розглядалася і 
не могла розглядатися В.Януковичем та його найближчим оточенням як стратегічна мета 
України. Політика наближення до ЄС використовувалася для загравання з проєвропейськи 
налаштованою більшістю українського суспільства та як засіб маніпуляції проєвропейськи-
ми політичними силами, а у зовнішньому вимірі - для безсоромного і цинічного торгу.  

Апофеозом торгівлі національними інтересами України стала домовленість з 
В.Путіним про отримання від РФ кредиту на суму $15 млрд. та низки інших економічних 
преференцій для наближених бізнес-структур в обмін на відмову від підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС. Скориставшись наданими В.Януковичем можливостями, керівництво РФ 
перейшло до реалізації вирішального етапу своєї стратегії підкорення України. Ця 
комплексна, поліваріантна стратегія передбачала як мінімум два основні сценарії. Згідно з 
першим, базовим передбачалось підпорядкування всієї України переважно легальними 
політико-економічними методами, що мали забезпечити, по-перше, політичну ізоляцію 
України від Заходу, а по-друге, її приєднання до інтеграційних проектів під проводом РФ 
(Митного і Євразійського союзів), а також ОДКБ. Одночасно з першим відпрацьовувався 
другий, резервний сценарій на випадок втрати контролю за керівництвом України, який 
передбачав проведення стратегічної чекістсько-військової операції з метою відторгнення 
від України її південно-східних регіонів і Криму. Російська стратегія виходила з чіткого 
розуміння сутності режиму, що прийшов до влади в Україні в 2010. Декларуючи в офіційних 
документах, зокрема в Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» 
(червень 2010), Стратегії національної безпеки (червень 2012), Посланнях Президента 
України до Верховної Ради (2010, 2011, 2012), завдання щодо євроінтеграції, посилення 
практичної взаємодії із Заходом та зміцнення сектору безпеки і оборони, керівництво 
держави систематично і свідомо саботувало їх виконання. Натомість В.Янукович і його 
оточення сформували системне корупційне середовище, створивши на цій основі у тісній 
взаємодії з російським капіталом власний олігархічний клан - так звану «Сім'ю». Попри 
захоплення донецьким кримінально-олігархічним кланом політичної влади в Україні, саме 
в цей час у Донецькій та Луганській обл. активізувалося формування окремої «регіональної 
ідентичності». Це завдання реалізовувалося донецьким і луганським корумпованим 
істеблішментом під прапорами відповідних обласних організацій Партії регіонів, КПУ, 
інших проросійських сил, у тому числі за рахунок бюджетних коштів (наприклад, 
регіональна цільова програма «Патріот Луганщини» на 2011-2014р., затверджена рішенням 
Луганської обласної ради від 25 лютого 2011 року № 3/12). Після перемоги В.Януковича на 
президентських виборах 2010 року відбувалося стрімке проникнення російської агентури 
до керівних ланок системи забезпечення національної безпеки України. Показовим є майже 
одночасне призначення на ключові посади у секторі безпеки і оборони діячів, які мали 
міцні зв'язки з спецслужбами РФ. Зокрема, слід відзначити призначення Д.Саламатіна 
(лютий 2012 року) і П.Лебедєва (грудень 2012 року) на посаду Міністра оборони України, 
О.Якименка - на посаду Голови СБ України (січень 2013 року). Нині ці та інші колишні 
українські високопосадовці переховуються на території, контрольованій РФ. Росією й 
агентурою її спецслужб у державних органах України вживались системні заходи з розвалу 
українського сектору безпеки і оборони. Саме за часів правління В.Януковича завдано 
нищівного удару обороноздатності України. Фінансування потреб оборони здійснювалося у 
критично обмежених обсягах на рівні 1 % від ВВП. Причому суттєві обсяги навіть цих вкрай 
недостатніх коштів розкрадались оточенням В.Януковича і наближеними до нього бізнес-
структурами. Розвиток Збройних Сил фактично не фінансувався. Прискорилися розпродаж 
найбільш сучасних зразків озброєння та його утилізація. Дезорганізація роботи МО України 
під виглядом його реформування унеможливила ефективне управління ЗС України. У 2010 
було розформоване Об'єднане оперативне командування, а за рік - Командування сил 
підтримки, що суттєво ускладнило застосування сил і засобів ЗС України. Було завершено 
руйнівне за своєю суттю «реформування» районних (міських) військових комісаріатів, з 
2010 призупинено зборову підготовку військовозобов'язаних. Саме за часів В.Януковича 
майже завершилося руйнування української системи ППО, а найсучасніші зенітно-ракетні 
комплекси і засоби розвідки були передислоковані до Криму. Підрозділи ЗС України, ДПС 
України, інших органів сектору безпеки і оборони комплектувалися з повним ігноруванням 
принципу екстериторіальності переважно місцевими мешканцями. Символічним актом 
приниження Збройних Сил України стало рішення уряду М.Азарова (розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 року № 503) про передачу історичних будівель 
Національного університету оборони ім. І.Черняховського Вищому спеціалізованому суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Головною метою введених улітку 2013 
раптових і безпідставних торговельних обмежень РФ проти України, відповідної пропаган-
дистської кампанії в ЗМІ було надання В.Януковичу та його уряду підстав для виправдання 
перед українським суспільством і західними партнерами майбутнього рішення про відмову 
від підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Ті ж цілі переслідували збройні провокації поблизу 
кордонів України. У листопаді 2013 демонстративні зрадницькі дії Януковича спровокували 
масові протести у Києві та інших містах України. Спочатку ці протести, швидше за все, 
розглядалися Кремлем не як загроза виживанню проросійського маріонеткового режиму, а 
як можливість підірвати потенціал спротиву України російським загарбницьким планам. 
Ескалація силового протистояння[14] збіглася за часом із зростаючим усвідомленням 
російським керівництвом реальної перспективи втрати керованості ситуацією в Україні. 
Очевидно, що проти Євромайдану була застосована відпрацьована у 2004-2005 роках 
методологія організації контрпротестних акцій у вигляді «антимайданів», яка за два роки 
до того використовувалась для протидії «Болотному руху» в РФ. Саме «антимайдани» 
надалі стали організаційною основою для сепаратистських проявів у Криму, регіонах Сходу 
і Півдня України. Дії влади напередодні і під час подій, що згодом отримали назву Революції 
гідності, призвели до стрімкого погіршення відносин України з США і ЄС. Водночас згідно з 
домовленостями В.Путіна і В.Януковича, які були досягнуті під час їхньої зустрічі 17 грудня 
2013 року в Москві, розпочалася реалізація другого, економічного етапу Харківських угод. 
Домовленостями, зокрема, передбачалися заходи щодо інтеграції енергетичної, фінансової, 
оборонно-промислової, авіаційно-космічної сфер України і РФ, початку підготовки до 
приєднання України до Митного союзу. У комплексі це означало для України втрату прямих 
контактів із Заходом та повне її підпорядкування інтересам Кремля. Тобто В.Янукович та 
його оточення вступили на прямий шлях до позбавлення України державного суверенітету 
і незалежності. Підтримані кремлівським керівництвом і спецслужбами РФ неодноразові 
спроби режиму В.Януковича «втопити у крові» масові народні протести та збройні 
провокації призвели до ескалації насильства в м. Києві, загибелі багатьох учасників 
Євромайдану і працівників правоохоронних органів. Вже у другій половині лютого 2014 
року режим почав швидко втрачати контроль за ситуацією. Після провалу силових спроб 
знищення протестного руху 18 лютого 2014 року і застосування захисниками режиму 
В.Януковича вогнепальної зброї проти протестувальників, які перейшли 20 лютого 2014 
року у наступ, з метою припинення кровопролиття Верховна Рада України 21 лютого о 
16:52 прийняла закон про відновлення дії конституційних положень 2004 року (№ 4163), за 
який проголосували 386 народних депутатів України. Проте В.Янукович замість 
невідкладного підписання цього Закону о 22:40 втік з Києва, заздалегідь вивізши найбільш 
цінні речі з резиденції у Межигір'ї. Одночасно з ним залишило свої робочі місця і втекло 
вище керівництво міністерств оборони, внутрішніх справ, податків і зборів, Служби 
безпеки, Генеральної прокуратури, багатьох інших центральних органів виконавчої влади, 
обласних і районних державних адміністрацій. Голова Верховної Ради України В.Рибак та 
його перший заступник І.Калєтнік подали у відставку. Все це у сукупності занурило 
Українську державу у правовий вакуум. Поза сумнівом, ці дії були узгоджені з Кремлем, 
який переслідував мету паралізувати державні інститути України та у такий спосіб 
унеможливити організований спротив російській агресії. Таким чином, у критичний 
момент початку активної фази стратегічної чекістсько-військової операції РФ проти 
України в Криму, на Сході і Півдні України (20-22 лютого 2014 року) військово-політичне 
керівництво держави, вище командування Збройних Сил України, МВС України, СБ України 
та інших органів сектору безпеки і оборони України фактично зникло. Унаслідок 
попередніх дій режиму В.Януковича обороноздатність України опинилася на критично 
низькому рівні, особовий склад органів сектору безпеки і оборони був деморалізований і 
втратив здатність до виконання наказів і здійснення опору збройній агресії. 
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В умовах самоусунення Президента України, Верховного Головнокомандувача 
Збройних Сил України В.Януковича від виконання конституційних повноважень гаранта 
державного суверенітету і територіальної цілісності України український парламент взяв 
на себе повну відповідальність за долю України і вжив рішучих заходів з відновлення 
конституційного ладу, керованості і обороноздатності держави. 22 лютого 2014 року 
Верховна Рада України обрала О.Турчинова Головою Верховної Ради України та відновила 
дію положень Конституції України, які були у неконституційний спосіб скасовані у 2010 
році. Через самоусунення В.Януковича від виконання обов'язків глави держави на Голову 
Верховної Ради України О.Турчинова відповідно до Конституції України було покладено 
виконання обов'язків Президента України. У стислі строки було призначене нове 
керівництво органів сектору безпеки і оборони, а згодом повністю сформований новий 
Уряд України, а також відновлено діяльність органів виконавчої влади як у Києві, так і в 
регіонах. Напередодні здійснення стратегічної чекістсько-військової операції Кремль ще 
влітку 2013 року розпочав безпосередню підготовку до незаконної анексії Криму й агресії 
на Сході України. У Криму протягом листопада 2013 року - лютого 2014 року відбувалася 
консолідація проросійських сил, організовувалися незаконні збройні формування (загони 
«самооборони»), створювалась політична й організаційна інфраструктура для окупації 
півострова. Водночас практичними заходами підготовки Росії до анексії Криму стало 
розгортання у Південному військовому окрузі ЗС РФ оперативного угруповання військ 
(сил) для забезпечення безпеки проведення Олімпійських зимових ігор 2014 року, яке за 
своїм складом у декілька разів перевищувало потреби забезпечення безпеки спортивних 
змагань. РФ значно активізувала розвідку на території України. Зокрема, у другій половині 
2013 року кількість обльотів літаками-розвідниками ЗС РФ кордонів з Україною зросла на 
порядки порівняно з попередніми періодами. Саме у цей час було значно активізовано 
агентурну роботу на території України, а також видову і радіоелектронну розвідку проти 
нашої держави. За заздалегідь підготовленим планом починаючи з 20 лютого 2014 року 
(ще до втечі В.Януковича з м. Києва)[15] були організовані мітинги під сепаратистськими 
гаслами у мм. Севастополь і Сімферополь, у яких провідну роль грали громадяни РФ. Поряд 
з агентурою ФСБ РФ, ГРУ ГШ ЗС РФ, СЗР РФ, а також їх бойовими підрозділами для участі у 
цих заходах з Росії були спеціально завезені у Крим громадяни Росії з числа спортсменів, 
працівників охоронних фірм, колишніх військовослужбовців, які виконували роль 
«обурених кримчан», провокували конфлікти, всіляко намагалися дестабілізувати 
ситуацію. Уночі 27 лютого 2014 року російські спецпідрозділи захопили адміністративні 
будинки парламенту та уряду Автономної Республіки Крим. 28 лютого 2014 року депутати 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим під дулами автоматів «зелених чоловічків» з 
грубими порушеннями процедури ухвалили рішення про призначення референдуму щодо 
статусу Криму та призначили головою уряду Криму С.Аксьонова. Починаючи з того ж дня 
підрозділи ЗС РФ встановили контроль над об'єктами критичної інфраструктури, 
аеропортами, перевалами, мостами, розпочали блокування українських військових частин і 
об'єктів на півострові, деякі з яких були раптово захоплені. Одними з перших були 
захоплені українські об'єкти зв'язку та телекомунікацій. Уже на початку березня 2014 року 
окупаційні підрозділи вимкнули трансляцію українського телебачення на півострові. 
Працівники головних управлінь МВС і СБ України в Криму і управлінь МВС України і СБ 
України у м. Севастополі одразу після втечі В.Януковича почали саботувати накази з Києва. 
З 20 тисяч військовослужбовців підрозділів ЗС України, СБ України, УДО, внутрішніх військ 
МВС України, розвідувальних органів, дислокованих у Криму, лише 6 тисяч виїхали з 
окупованого півострова на іншу територію України. Водночас, незважаючи на чисельну 
перевагу російського агресора, шалений психологічний тиск і блокування військових 
частин, окремі підрозділи Збройних Сил України стійко тримали оборону і залишили 
півострів після отримання 24 березня 2014 р. відповідного наказу. За цих умов, швидко 
збільшуючи військове угруповання, яке за своїм бойовим потенціалом значно 
перевищувало дислоковані в Криму українські війська, Росія вже у першій декаді березня 
фактично завершила окупацію півострова. У документальному фільмі А.Кондрашова 
«Крым. Путь на родину» (березень 2015 р.) В.Путін заявив про свою готовність застосувати 
ядерну зброю під час операції з окупації Криму в разі втручання країн Заходу. Він також 
повідомив, що особисто керував військовою операцією, у ході якої російські морські 
піхотинці та частини спеціального призначення ГРУ ГШ ЗС РФ заблокували українські 
військові частини. Крім того, В.Путін, визнав, що підрозділи ГРУ ГШ ЗС РФ провели 
спеціальну операцію зі знищення каналів спеціального зв'язку українських військових 
частин з Києвом. Також у фільмі повідомляється про факт наведення радара терміново 
перекинутого у Крим берегового ракетного комплексу «Бастіон» на есмінець США 
«Дональд Кук», який перебував у Чорному морі. Указом Президента України від 7 березня 
2014 року № 261 було зупинено дію Постанови Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим від 6 березня 2014 року № 1702-6/14 «Про проведення загальнокримського 
референдуму». Конституційний Суд України визнав оголошення референдуму таким, що не 
відповідає Конституції України. Проте всупереч нормам українського і міжнародного права 
16 березня 2014 року «референдум» про незалежність Автономної Республіки Крим було 
проведено. При цьому не було дотримано жодних загальновизнаних стандартів народного 
волевиявлення. Так званими «міжнародними спостерігачами», яких російська окупаційна 
влада допустила на півострів для роботи на «референдумі», були представники 
ультраправих, неонацистських та комуністичних європейських партій, інші особи з 
нацистськими та неосталіністськими поглядами. В умовах бойкоту референдуму корінним 
народом Криму - кримськими татарами, присутності великої кількості озброєних 
російських військовослужбовців референдум в Автономній Республіці Крим начебто зібрав 
понад 1,2 млн. заповнених бюлетенів (що відповідає 83,10% загальній кількості виборців), з 
яких нібито 96,77% засвідчили вибір «за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта 
Російської Федерації»[17]. Як відомо, непоодинокі випадки такої «масової підтримки» 
характерні для виборчої системи РФ протягом останніх 20 років. 18 березня 2014 року в 
Москві Президент Росії В.Путін, самопроголошений «голова Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим» С.Аксьонов, «спікер Верховної Ради Автономної Республіки Крим» 
В.Константінов та самопроголошений мер Севастополя О.Чалий підписали Договір про 
прийняття Республіки Крим до складу Росії. На цьому урочистому засіданні В.Путін 
виступив з промовою, в якій вкотре підкреслив, що українці і росіяни - це один народ, а 
також зазначив: «на Украине живут и будут жить миллионы русских людей, русскоязычных 
граждан, и Россия всегда будет защищать их интересы...». Ця заява була оголошена вже у 
ході другого етапу стратегічної чекістсько-військової операції - захоплення південних і 
східних областей України. Ще 23 лютого 2014 року в Москві відбувся мітинг, на якому 
заступник голови Державної Думи Федеральних Зборів РФ В.Жириновський закликав до 
розділу України на три частини, направлення російських «добровольців», які мали 
проголосити державу Малоросія зі столицею у Харкові. У російській пресі розгорнулась 
масова істерія з гаслами про «фашистський переворот у Києві», «незаконну київську хунту» 
та «нагальну необхідність врятувати російськомовне населення України від оскаженілих 
фашистів-бандерівців». Ця пропагандистська кампанія різного рівня інтенсивності не 
припиняється й досі. 28 лютого 2014 року збройні сили Росії розпочали «раптову перевірку 
боєготовності» військ Південного військового округу, у тому числі ЧФ РФ, із залученням 
підрозділів із складу Західного військового округу, у якій було задіяно до 150 тис. осіб 
особового складу, до 90 літаків, 120 вертольотів та 880 танків. Починаючи з 1 березня 2014 
року відбулося розгортання російських ударних підрозділів у Ростовській, Воронезькій, 
Курській, Білгородській, Брянській областях РФ. На Поліському, Слобожанському, 
Донецькому і Кримському оперативних напрямках у безпосередній близькості від кордонів 
України було утворене ударне угруповання, яке перебувало в повній бойовій готовності до 
вторгнення в Україну принаймні до кінця травня 2014 року. ЗС РФ були у повній бойовій 
готовності для вторгнення на територію України зі сходу і півдня. 

 

Для політичного виправдання російського вторгнення було використано звернення 
В.Януковича, який втік до Росії, до президента РФ В.Путіна 1 березня 2014 року. 4 березня 
2014 р. представник РФ в Раді Безпеки ООН В.Чуркін заявив під час її засідання: «Сегодня я 
уполномочен сообщить также следующее. Президентом России получено следующее 
обращение президента Украины Виктора Януковича. Я цитирую. Заявление президента 
Украины. Как законно избранный президент Украины заявляю: события на Майдане, 
незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге 
гражданской войны. В стране царят хаос и анархия. Жизнь и безопасность людей, особенно 
на юго-востоке и в Крыму, под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляются 
открытый террор и насилие. Люди преследуются по политическому и языковому 
признакам. В этой связи обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу 
Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для 
восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения 
Украины. Виктор Янукович, 1 марта 2014 года». У той же день з аналогічним зверненням 
виступив самопроголошений «голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим» 
С.Аксьонов. В. Путін негайно направив до Ради Федерації Федеральних Зборів РФ 
пропозицію про введення російських військ в Україну, мотивуючи її «загрозою життю 
громадян Російської Федерації, співвітчизників, особового складу військового контингенту 
збройних сил Російської Федерації, який дислокується ... на території України». За кілька 
годин Рада Федерації одноголосно підтримала пропозицію російського президента. 11 
березня 2014 року було оголошено про проведення «найбільших за 20 років» навчань 
повітрянодесантних військ Росії. Офіційно оприлюднена легенда навчань передбачала 
висадку 3500 десантників у тилу «умовного противника», причому командири мали 
дізнатися про місце висадки лише на борту літака. У ході навчань 1500 десантників 
висадились на полігоні у Ростовській області РФ у безпосередній близькості до кордону з 
Україною. З 1 березня 2014 року під гаслами приєднання півдня і сходу України до Росії 
розпочалася координована і контрольована російськими спецслужбами серія протестних 
акцій у східних і південних регіонах України, так звана «Русская весна». Під їх прикриттям 
спеціально підготовлені штурмові групи на чолі з російськими офіцерами здійснили спроби 
захопити адміністративні будинки у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, 
Миколаївській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській областях. Були захоплені будинки 
обласних державних адміністрацій у Донецьку, Луганську і Харкові, а також управління СБ 
України у Донецьку і Луганську. Таким чином, факти неспростовно засвідчують ретельну 
підготовку до широкомасштабного вторгнення на територію України з метою реставрації 
маріонеткового режиму В.Януковича. Приводом для такого вторгнення мали стати криваві 
події у Криму. Наслідком російської агресії, до надання відсічі якій держава була не готова, 
стало б повторення української трагедії 1917-1920 років, коли перемогу здобули 
декласовані елементи на чолі з більшовиками (прямими ідейними нащадками яких є 
бандформування ОРДЛО), і фактична втрата незалежності України. Усвідомлюючи 
ситуацію, нове керівництво України розпочало передислокацію підрозділів Збройних Сил і 
правоохоронних органів України у східні і північні області держави. Вживалися нагальні 
заходи з відновлення дієздатності сектору безпеки і оборони, забезпечено керованість 
силами і засобами ЗС України, утворено Національну гвардію, проведено часткову 
мобілізацію, почалось формування добровольчих батальйонів для захисту України, була 
швидко стабілізована ситуація у Києві, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, 
Миколаївській, Харківській, Херсонській областях. В Одеській обл. загроза громадянському 
миру була подолана після того, як 2 травня 2014 року не досягла запланованого результату 
кривава провокація проросійських сил. Здійснювались системні заходи з мобілізації 
міжнародної підтримки зусиль України у стримуванні російського агресора. Зухвала агресія 
РФ отримала гідну відсіч. Всю Україну сколихнув широкий патріотичний рух. Завдяки 
героїзму військовослужбовців, добровольців, пересічних громадян плани з окупації 8 
південних і східних областей України були зірвані, а російський агресор був змушений 
перейти до прихованої підривної і терористичної діяльності в Україні, за винятком 
Донецької і Луганської областей. Але і тут наступ російських терористичних військ було 
локалізовано. 25 травня 2014 року в надзвичайно складних умовах були проведені визнані 
всім світом вільні і демократичні президентські вибори, переконливу перемогу на яких 
здобув Петро Порошенко. Ці події остаточно засвідчили провал планів російського 
бліцкригу проти України. Спільними зусиллями суспільства і відроджуваної держави, 
дорогою ціною життів тисяч українців ворог був зупинений. Розпочався черговий етап 
російської агресії проти України - гібридної війни, яка триває і донині. 
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 создание базы поставщиков; 
 проведения экспресс тендеров; 
 организация и проведение биржевых 

/ аукционных торгов; 
 партнерские закупки; 
 диверсификация поставщиков; 
 импортно-экспортные поставки; 
 таможня и брокерские услуги; 
 сертификация и лицензирование 

товаров; 
 логистика и администрирование 

склада;  
 документальное сопровождение 

закупок; 
 финансовый контроль 

взаиморасчетов; 
 прочее. 

::  Увага:  :: Розмір & Вартість рекламних блоків:  :: Открытие Представительства & Компании в Киеве 
 
Пересилаючи тексти, фотографії, інші матеріали (логотипи компаній), 
відправник тим самим дає свою згоду, а також підтверджує згоду 
зображених на фотографіях осіб на публічний показ, відображення і 
поширення надісланих текстів, матеріалів, фотографій та інших 
матеріалів в інформаційно-видавничих проектах видавництва. 
Відправник також передає видавництву та редакції право на будь-яке 
опрацювання фотозображень і редагування текстів без подальшого 
узгодження кінцевого вигляду. 

 
 

 
500 грн. 

 

 
300 грн. 

 
200 грн 

 

 
150 грн. 

 

 
100 грн. 

 

 
50 грн. 

 

* вартість вказана за 1 публікацію у 5-ти чергових випусках, 
тобто Ваша реклама протягом, майже,  цілого місяця 
знаходитиметься на сторінках журналу. Формат макету А3! 

 

 

 

 

 разработка статутной документации;  
 регистрация прав на 

интеллектуальную собственность; 
 аренда юридического адреса; 
 регистрации и постановка на учет; 
 печать и расчетный счет в банке;   
 цифровая подпись и налоговый учет; 
 бухгалтерия и аудит; 
 лицензии и разрешения на торговлю; 
 услуги корпоративного секретаря; 
 регистрация членства в ассоциациях; 
 сертификаты, грамоты и дипломы; 
 прочее. 

   

 

 
 

|  Статут  | |  Програма  | |  Керівництво  | |  Представництва  | |  Новини  | 
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http://vk.com/club5917085
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https://twitter.com/Amaruschuk
http://www.facebook.com/pages/ProGroup-Renaissance-Consulting/276388842432051?ref=hl
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http://issuu.com/publishinghouse
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http://www.docme.ru/
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 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
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 МІЖНАРОДНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА 
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
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 ФОКУС 

Арсеній Яценюк: Друге півріччя 2015-го продемонструвало  
позитивну динаміку росту ВВП 

16.02.2016 

Уряду вдалося скоротити дефіцит публічних фінансів в п’ять 
разів, а IV кварталі зростання внутрішнього валового продукту 
становило 1,5%. Про це повідомив Прем’єр-міністр України 16 
лютого у Парламенті під час звіту Уряду про роботу за рік. 

«Ми знаходилися і знаходимося в надзвичайно складних економічних умовах. Країна 
втратила п’яту частину економічного потенціалу внаслідок анексії Криму, захоплення 
Донецька і Луганська. Війна витягує з України мільярдні кошти, війна відлякує інвесторів. 
Тому ми в поточній ситуації зобов’язані були приймати дуже активні дії для того, щоб 
стабілізувати українську економіку», - наголосив він. Водночас Арсеній Яценюк підкреслив, 
що є перші ознаки стабілізації економіки: «Уперше за два останні роки третій і четвертий 
квартал минулого року продемонстрували позитивну динаміку росту внутрішнього 
валового продукту. В третьому кварталі зростання було 0,5%, ріст економіки в четвертому 
кварталі становив 1,5%». Глава Уряду нагадав, що економічне зростання в поточному році 
прогнозувалося на рівні 2%, проте низка нових викликів, які з'явилися в світі, можуть 
відкоригувати прогнози. Арсеній Яценюк також підкреслив, що 2015 року Уряду вдалося 
скоротити дефіцит публічних фінансів в п’ять разів: «Якщо в 2014 році загальний обсяг 
дефіциту публічних фінансів становив більше 10% за методологією Міжнародного 
валютного фонду, то 2015 року нам вдалося скоротити дефіцит публічних фінансів в п’ять 
разів. Сьогодні ця цифра становить 2,1%». Завдяки спільній роботі Уряду та Парламенту, 
наголосив він, вдалося певним чином покращити бізнес-середовище в країні, зокрема за 
показником іноземних інвестицій: «У минулому році був притік іноземних інвестицій, як 
правило, виключно в банківський сектор. Але поки що ми не можемо зазначити, що 
іноземний інвестор прийшов в Україну, щоби розвивати економіку - надто багато викликів. 
Проте дерегуляція української економіки, яку ми  спільно провели, дала можливість 
піднятися Україні в світовому рейтингу Doing Business на 29 пунктів». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 СЕСІЙНА ЗАЛА 
 

16.02.2016 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до Закону 
України "Про прокуратуру" щодо забезпечення прозорості в організації діяльності 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою виконання рекомендацій 
Міжнародного валютного фонду". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до 
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання 
рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської Комісії про стан виконання 
Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для 
України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної 
конфіскації". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій 
доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму для України стосовно удосконалення засад 
діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову «Про відхилення звіту Кабінету Міністрів 
України та визнання діяльності Кабінету Міністрів України незадовільною». докладніше 

 Верховна Рада ухвалила Проект Закону №3700 щодо виключення кандидатів у народні 
депутати України з виборчого списку у багатомандатному окрузі. докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про вибори 
народних депутатів України" (щодо виключення кандидатів у народні депутати України з 
виборчого списку у багатомандатному окрузі). докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України 
(щодо уточнення деяких положень)". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації 
із правом Європейського Союзу)». докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 
запобігання корупції" (щодо роботи електронної системи подання та оприлюднення 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування). докладніше 

 
18.02.2016 

 Відбулися парламентські слухання щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб та 
громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до додатків № 3 та № 7 Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо фінансового забезпечення 
компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших передбачених 
законодавством пільг». докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до статті 32 Закону України 
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення пенсій 
особам, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень 
здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 15 Закону України 
"Про військовий обов'язок і військову службу" щодо призову громадян України на 
строкову військову службу". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо діяльності технологічних парків». докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України "Про вищу 
освіту" щодо формування штатного розпису вищих навчальних закладів». докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо управління об'єктами державної власності". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Звернення Верховної Ради України до 
парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій у 
зв'язку із загрозами життю заручників, що утримуються російськими бойовиками на 
території окремих районів Донецької та Луганської областей». докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Звернення Верховної Ради України до 
парламентів іноземних держав, парламентських асамблей міжнародних організацій щодо 
засудження триваючої агресії Російської Федерації проти України». докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Земельного кодексу 
України щодо проведення земельних торгів". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської 
комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом 
візового режиму для України стосовно удосконалення засад діяльності Національного 
агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 
прокуратуру" щодо забезпечення прозорості в організації діяльності Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури з метою виконання рекомендацій Міжнародного 
валютного фонду". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які 
містяться у шостій доповіді Європейської Комісії про стан виконання Україною Плану дій 
щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно 
удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації". 
докладніше 

 
 
 
 КОМІТЕТИ 
 

15.02.2016 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування схвалив роз’яснення щодо можливості обрання одного старости 
виборцями декількох населених пунктів об’єднаної територіальної громади на підставі 
рішення відповідної місцевої ради. докладніше 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект Закону "Про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо зняття відповідальності за 
порушення правил навчання карате)". докладніше 

 
 16.02.2016 

 Відбулося чергове засідання Комітету з питань європейської інтеграції. докладніше 
 Відбулося засідання Комітету з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин. докладніше 
 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розглянув 

звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 
2015 році у сфері соціальної політики. докладніше 

 Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму розглянув звіт міністра 
соціальної політики Павла Розенка та міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова. 
докладніше 

 
17.02.2016 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності створить робочу групу для 
доопрацювання проекту Закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів". докладніше 

 Комітет з питань національної безпеки і оборони і Спеціальна контрольна комісія з 
питань приватизації на спільному засіданні розглянули питання виконання умов 
договору купівлі-продажу пакету акцій ПАТ "Укртелеком", у тому числі щодо створення та 
безоплатної передачі у державну власність телекомунікаційної мережі спеціального 
призначення. докладніше 

 
18.02.2016 

 Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді прийняти за 
основу та в цілому проект Закону "Про внесення зміни до статті 15 Закону України "Про 
військовий обов'язок і військову службу" щодо призову громадян України на строкову 
військову службу". докладніше 

 Відбулося засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики. 
докладніше 

 Комітет соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу проект Закону "Про внесення змін до статті 32 Закону 
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення 
пенсій особам, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 
ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності". докладніше 

 Комітет з питань запобігання і протидії корупції рекомендує парламенту прийняти в 
цілому законопроект №4056. докладніше 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект 
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження 
інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом. 
докладніше 

 Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому проект 
Закону «Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про особливості здійснення 
правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом». 
докладніше 
 
19.02.2016 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект 
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо земель водного фонду. 
докладніше 

 Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 
провів слухання з питання дерегуляції ведення бізнесу в будівництві. докладніше 

 Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 
відносин Григорій Немиря закликає невідкладно розробити державну стратегію стосовно 
забезпечення прав внутрішніх переселенців. докладніше 

 Комітет з питань науки і освіти заслухав звіт міністра освіти (відео). докладніше 
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В. Гройсман ініціює створення плану дій щодо  
виходу з політичної кризи 

19.02.2016 

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман з 
наступного тижня ініціює консультації з експертами громадянського 
суспільства для напрацювання спільного плану дій, що дозволить 
подолати кризу у країні та об'єднати політичні сили над його 
виконанням. Про це Голова Парламенту заявив в інтерв'ю телеканалу 
"Рада" у п'ятницю. 

"Вихід з ситуації наступний: має бути створений антикризовий, консолідуючий план 
дій, в якому є дуже чіткі кроки щодо виведення країни з політичної, економічної, соціальної 
кризи і кризи управління. Це чотири базових запитання, на які треба знайти консолідуючу 
відповідь", – заявив він. Гройсман поінформував, що з наступного тижня він спільно з його 
командою буде зустрічатися з експертами та представниками громадянського суспільства 
для обговорення конкретного плану дій. "Протягом наступних тижнів, я вважаю, це головне 
завдання для мене як голови Верховної Ради України – допомогти викристалізувати те, що 
може бути основою об'єднуючого антикризового плану", – наголосив Голова Парламенту. 
Керівник Верховної Ради зазначив, що політичні сили мають знайти спільне рішення для 
подолання кризи, в якій перебуває країна. "Це питання долі не тієї чи іншої політичної сили 
– це питання долі країни. Сьогодні треба усім це усвідомити для того, щоб знайти спільне 
базове рішення, як ми будемо входити з ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося", – 
зазначив він. "Це має бути спільне рішення заради України і українців. І тоді, я вважаю, дуже 
швидко усі зможуть об'єднатися навколо цього і рухатися вперед", – наголосив В. Гройсман, 
Голова Парламенту зауважив, що спільний план дій повинен містити "дуже чіткі 
індикатори  і показники, що конкретно буде зроблене кожного місяця у кожній конкретній 
сфері життя, які сьогодні турбують людей", зокрема у сферах економіки, соціального 
забезпечення та управління. "Узгоджений спільний план, з відповідальною командою за 
реалізацію цього плану при діалозі з суспільством і чіткій підзвітності суспільству дасть 
можливість вийти з цієї кризи", – зазначив В. Гройсман. Керівник Верховної Ради зауважив, 
що цей процес триватиме більше, аніж один тиждень, але "найголовніше, щоби ми стали на 
шлях, який дозволить витягнути з тієї прірви країну, де ми зараз знаходимося. І люди 
мають це відчувати", – підкреслив В. Гройсман. 
 

Читати повністю >>> ВРУ: Година запитань до Уряду (відео) >>> 
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 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 

 

 

Нам потрібно відновити довіру суспільства –  
звернення Президента 

 

 
16.02.2016 

Президент Петро Порошенко виступив із зверненням щодо 
поточної ситуації, в якому повідомив, що звернувся до Генерального 
прокурора Віктора Шокіна із пропозицією подати у відставку, а 
також закликав Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка до тотального 
оновлення Уряду на основі чинної коаліції. 

 

Глава держави відзначив значний внесок Віктора Шокіна у реформування 
прокуратури, зокрема, позбавлення прокуратури загального нагляду, створення 
Національного антикорупційного бюро і Державного бюро розслідувань. Однак, за словами 
Петра Порошенка, ГПУ, на жаль, не змогла заручитися довірою суспільства. «З такими ж 
самими мірками слід підходити і до Уряду. Кабінет Міністрів зробив чимало для порятунку 
країни, стабілізації економічної ситуації і старту реформ. Але суспільство явно вирішило, 
що помилок більше, ніж досягнень, і відмовило міністрам у довірі. А хіба не ясно, що 
проводити успішні реформи може лише Уряд, який користується достатньо високою 
підтримкою співгромадян? Щоб відновити довіру, терапії вже замало, потрібна хірургія», – 
наголосив Президент. Глава держави підкреслив, що очевидним є запит на повне 
перезавантаження Уряду. «Поки що у Прем'єр-міністра зберігається можливість обрати, в 
який спосіб краще дати простір для реалізації цього запиту. Тотальне переформатування 
Кабінету Міністрів має відбуватися на основі чинної коаліції у складі «Солідарності», 
«Народного фронту», «Самопомочі» та «Батьківщини», – заявив Президент. Президент 
особливо звернувся до «Народного фронту» та його лідерів, наголосивши, що вважав, 
вважає і далі вважатиме їх своїми однодумцями і політичними партнерами: «Ані доля цього 
Уряду в цілому, ані жодні персональні амбіції його членів не повинні  вплинути на єдність 
нашої проєвропейської демократичної команди. В коаліцію об'єднувалися не заради посад, 
а заради принципів. Принаймні, людям казали саме так, чи не правда?». Глава держави 
зазначив, що призначення в Уряд мають відбуватися за участі та підтримки всіх фракцій 
коаліції, на технократичній реформаторській основі, із фахівців, позбавлених політичних 
впливів і лобістських інтересів. Президент зазначає, що напруга між Урядом та фракціями 
стала настільки високовольтною, що створює загрозу життєздатності коаліції. Її ж розпад в 
свою чергу неминуче занурить країну в глибоку і довготривалу політичну кризу. Президент 
особливо акцентував на тому, що внутрішня політична війна всіх проти всіх - це мрія 
нашого північно-східного сусіда. «Ось чому я взяв слово і висловив своє бачення виходу із 
кризи - щоб уникнути найгіршого сценарію», – підкреслив Глава держави. За словами Глави 
держави, розпуск Верховної Ради – право Президента, яким він скористається лише у 
крайньому випадку, «якого ми просто не маємо права допустити». До того ж, наголошує 
Президент, Україна не має резерву часу, аби за неповні 2 роки вже вчетверте зануритись у 
виборчу кампанії, та ще й в умовах зовнішньої агресії. 
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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

 
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 

 
Арсеній Яценюк: Я не допущу клановості і  

бізнес-орієнтованості Уряду 
19.02.2016 

Прем’єр-міністр заявив про необхідність доформатування 
Уряду. «Мене зараз менше всього цікавлять персоналії. Єдине, чого я 
точно не допущу, я не допущу того, щоб це був клановий, ще й бізнес-
орієнтований Уряд», - наголосив він у п'ятницю, 19 лютого, в інтерв'ю 
українським телеканалам. 

«Цей Кабінет Міністрів, який є сьогодні, - це чистий проукраїнський і перший 
проєвропейський Уряд, - підкреслив Прем’єр-міністр. - Я чітко заявив, що я буду захищати 
кожного члена Кабміну. Ми готові доформувати Уряд. Якщо в когось з наших політичних 
партнерів є конкретні обґрунтовані претензії – скажіть». Глава Уряду заявив про бажання 
«почути конкретну претензію до конкретного Міністра, який делегований конкретною 
політичною силою» і нагадав про відповідальність парламентської коаліції: «Тому що 
політична сила несе відповідальність за Уряд». «Чим більше партій в коаліції, тим менше 
шансів на те, що ця коаліція буде довго триматися і що ця коаліція має єдину політику», - 
зазначив Арсеній Яценюк. «Справа не в персоналіях. У нас всі партії – партії персоналій. А 
партія – має бути партією політики», - підкреслив Прем’єр-міністр. Відповідаючи на 
запитання журналіста, Глава Уряду сказав: "Зараз ви мені задаєте запитання, чи існує 
юридично коаліція. Доповідаю як колишній голова Парламенту: вона юридично існує, тому 
що є необхідна кількість підписів під коаліційною угодою. Коаліція припиняє своє 
існування відповідно до закону про регламент тільки після оголошення про це на засіданні 
Верховної Ради України. Сьогодні головуючий на засіданні заявив: коаліція існує". 
"Фактично коаліція існувала на базі двох основних партій (БПП і "Народний Фронт" - ред.)", 
- зазначив він, додавши, що Партія Олега Ляшка також голосувала за закони, які необхідно 
було ухвалювати для проведення реформ і які були частиною коаліційної угоди, а також 
інші фракції визначалися щодо голосувань. Арсеній Яценюк нагадав, що для роботи коаліції 
необхідне голосування 226 депутатів. "Це означає, що треба завершити переговори з 
Радикальною партією, щоб Радикальна партія юридично і фактично повернулася в 
коаліцію. Підписати додаток або оновлену коаліційну угоду і затвердити новий план дій", - 
додав він. План дій - "це спільна відповідальність". "Нам треба усвідомити, що треба далі 
буде голосувати за складні закони", - наголосив Арсеній Яценюк. Крім того, Прем'єр-міністр 
нагадав, що у вересні минулого року звернувся до коаліції з пропозицією подати 
кандидатури на вакантні посади членів Уряду. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Cтенограма вступного слова Прем'єр-
міністра України Арсенія Яценюка на засіданні Кабінету 
Міністрів України від 18 лютого 2016 р. >>> 

 

Звіт Уряду. 2015 рі >>> 
 

 Презентація щодо ЗУ "Про Державний бюджет України 
на 2016 рік" >>> 
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 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ  

 
Голови громад і старости мають навчитися європейському  

досвіду розвитку територій 
 

16.02.2016 

Ми повинні навчати людей, які працюють в місцевих 
адміністраціях, органах місцевого самоврядування і особливо голів 
нових об’єднаних територіальних громад, лідерів громад, які 
готуються до об’єднання. Про це сказав Віце-прем’єр-міністр - Міністр  
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України  Геннадій Зубко. 

«Ми повинні навчити людей, які обрані головами об’єднаних громад, працювати в 
зовсім іншій системі координат. Не в радянській системі управління, коли рішення 
приймалися Прем’єр-міністром, Віце-прем’єр-міністром, міністрами або директорами 
департаментів, а самостійно визначати пріоритети розвитку своїх громад», - наголосив 
урядовець. «Нові голови громад та заступники голів обласної державної адміністрації, які 
відповідальні за реформи, повинні розуміти один одного і говорити однією мовою, а для 
цього їм потрібно отримати необхідні знання», - сказав він. «Сьогодні ми підписали не 
просто черговий меморандум. Цей проект дозволить практично імплементувати закони з 
децентралізації на місця. Цей проект навчить людей на місцях управляти в новій системі 
координат і нести відповідальність за прийняті рішення», - підкреслив Геннадій Зубко. 
Відзначимо, у вівторок Геннадій Зубко та виконавчий директор Асоціації міст України 
Мирослав Пітцик підписали Меморандум про узгодження мети діяльності щодо 
впровадження реформи місцевого самоврядування між Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Всеукраїнською 
асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України». Меморандумом 
визначаються такі пріоритетні напрями співробітництва, як формування правового поля 
реформи місцевого самоврядування, поглиблення фіскальної децентралізації, планування 
та розгортання галузевих реформ, а також формування спроможних територіальних 
громад. Також планується здійснити напрацювання кращих практик нарощування власних 
ресурсів місцевого самоврядування та їх ефективного використання, створити правову та 
інституційну основу для надання якісних публічних послуг населенню, підвищити рівень 
професійної кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування щодо реалізації 
нових повноважень, що виникають у ході впровадження реформи. Предметом цього 
Меморандуму є співпраця в рамках проектів міжнародної технічної допомоги «Розробка 
курсу на зміцнення місцевого самоврядування (ПУЛЬС)», що фінансується Агентством США 
з міжнародного розвитку, та «Прозорий, підзвітний, ефективний бюджетний процес на 
місцевому рівні в Україні», що фінансується Єврсоюзом. 
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Держпідприємства поліпшили фінансовий результат  
за 9 місяців 2015 р. 

17.02.2016 

Мінекономрозвитку опублікувало Звіт про результати роботи 100 найбільших 
держпідприємств України за 9 міс. 2015 р. Цей звіт продовжує серію квартальних та 
річних публікацій, присвячених найбільшим державним підприємствам в Україні.  

У документі підсумовується фінансова інформація та аналізується діяльність 
провідних держпідприємств України, за виключенням державних банків. “Після провальних 
результатів найбільших держкомпаній у 2014 році ситуація потроху вирівнюється. Перехід 
до ринкових цін на газ, який розпочався у 2015 і має закінчитись у 2017 році, дасть змогу 
«Нафтогазу» працювати як комерційному підприємству і скоротити збитки. Водночас у 
компанії буде створено наглядову раду з більшістю незалежних членів, яка має взяти на 
себе функції управління підприємством й ізолювати його від політичного впливу. Окрім 
трансформації корпоративного управління «Нафтогазу», пріоритетами реформи 
держпідприємств на 2016 рік залишаються: приватизація, призначення нових керівників та 
створення державної холдингової компанії для стратегічних держпідприємств”, - зазначив 
старший радник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Адомас Аудіцкас. За 9 
місяців 2015 року держкомпанії зі списку ТОП-100 отримали сукупний чистий прибуток 2,2 
млрд грн, у той час, за аналогічний період 2014 року, зафіксовано сукупний збиток у розмірі 
66,5 млрд грн. Ключовим фактором стало суттєве поліпшення фінансових результатів НАК 
«Нафтогаз України» завдяки підвищенню тарифів для населення, яке відбулось у рамках 
переходу до ринкових цін на природний газ. … 

 

Читати повністю >>> 
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Уряд визначив повноваження Міністерства фінансів з  
управління фіскальними ризиками 

18.02.2016 

Постанова має на меті запровадити європейський підхід до оцінки діяльності 
державних підприємств та їх впливу на державний бюджет з використанням 
найкращих світових практик в питанні управління фіскальними ризиками. 

У 2014 держпідприємства понесли збитки в обсязі 115 млрд грн, що становить 7,2% 
від ВВП країни. В той час, як дані підприємства володіють активами сумарною вартістю 870 
млрд грн., чи 22% від ВВП, загальний обсяг частини чистого прибутку та дивідендів на 
державну частку, сплачений ними до бюджету за результатами 2014, становить лише 0,7% 
від загального обсягу доходів держбюджету. Низька ефективність державних підприємств 
створює значні фіскальні ризики для бюджету країни, зокрема зниження надходжень до 
бюджету через зниження перерахування податків та дивідендів держпідприємствами, 
потенційні загрози, що несуть в собі гарантовані державою боргові зобов'язання 
держпідприємств та хронічне недофінансування держпідприємств, що може призвести до 
збільшення потреб у прямому фінансуванні окремих видів діяльності з бюджету. З огляду 
на це, Міністерство фінансів має на меті розпочати системну роботу щодо оцінки 
фіскальних ризиків від роботи держпідприємств, а також мінімізації негативного впливу 
діяльності державних підприємств на бюджет і фіскальну політику країни в цілому. … 

 

Читати повністю >>> 
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В МЗС України відбулася міжвідомча нарада з удосконалення  
порядку в`їзду іноземців в Україну 

19.02.2016 

19 лютого 2016 р. в Міністерстві закордонних справ України відбулася 
міжвідомча нарада під головуванням заступника Міністра закордонних справ України 
Вадима Пристайка. 

Нарада відбулася за участю представників Адміністрації Президента України, 
Верховної Ради України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Державної міграційної 
служби, інших центральних органів виконавчої влади. Основними питаннями порядку 
денного було обговорення проекту нової редакції Правил оформлення віз для в’їзду в 
Україну іноземцям та особам без громадянства, підготовленої МЗС з урахуванням 
європейських стандартів, лібералізації візового режиму з окремими іноземними країнами 
(Перської затоки, КНР, Індії), шляхів спрощення порядку поїздок громадян України за 
кордон. Також у ході наради було анонсовано початок тестової експлуатації з 17 лютого ц.р. 
інформаційно-телекомунікаційної системи централізованого оформлення закордонними 
дипломатичними установами України віз іноземцям для в’їзду в Україну ІТС «Віза».  
 

Читати повністю >>> 
 

Презентація результатів діяльності 
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Кабінет Міністрів звільнив голову Державної 

 служби інтелектуальної власності 
18.02.2016 

Кабінет Міністрів на своєму засіданні 18 лютого затвердив розпорядження 
щодо звільнення Алли Жарінової з посади голови Державної служби інтелектуальної 
власності України (ДСІВ).  

«Нові кандидатури на посаду керівника Держслужби інтелектуальної власності буде 
запропоновано найближчим часом. Враховуючи, наскільки важливим і проблемним 
сьогодні є питання захисту інтелектуальної власності для України, і які надії ми покладаємо 
на розвиток інноваційних сфер економіки, вимоги до кандидатів надзвичайно високі», - 
повідомила Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія 
Ковалів. Виконуючим обов’язки голови призначена начальник управління державного 
нагляду за дотриманням законодавства у сфері ІВ ДСІВ Антоніна Малиш. Нагадаємо, Алла 
Жарінова була призначена головою Державної служби інтелектуальної власності України 
розпорядженням Кабінету Міністрів №1074-р від 5 листопада 2014 року. Держслужба 
інтелектуальної власності є центральним органом виконавчої влади, який реалізує 
державну політику у сфері інтелектуальної власності. Серед іншого, ДСІВ проводить 
експертизу заявок на об’єкти права інтелектуальної власності, видає відповідні патенти і 
свідоцтва. Крім того, Держслужба реєструє об’єкти права інтелектуальної власності, 
договори про передачу прав, ліцензійні договори і веде відповідні реєстри.  

  

Читати повністю >>> 
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Олександр Литвиненко: Агресія проти України готувалась  
ретельно владою РФ впродовж десятиліть 

18.02.2016 

Події 2014-2015 років в Україні не є випадковими і не можуть 
розглядатися у відриві від попередньої політики Росії як стосовно нашої 
держави, так і від її загальної політики, яка розглядає світ у призмі так 
званого протиборства з західними країнами.  

На цьому наголосив заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони 
України Олександр Литвиненко під час презентації матеріалів дослідження на тему «Крим. 
Війна: передумови російської агресії» сьогодні в Києві. «Упокорення України - це російська 
стратегічна мета, яка виникла не сьогодні, не вчора і навіть не 300 років тому», - сказав 
О.Литвиненко. За його словами, після 1991 року росіяни закріпили ідеї відновлення єдності 
пострадянських країн в основних документах стратегічного планування, що нині діють в 
Російській Федерації і визначають основні напрями її дій. Для досягнення цієї мети, 
переконаний заступник Секретаря РНБО України, використовували широкий арсенал 
політичних, економічних, енергетичних та інформаційно-пропагандистських заходів. «Цілі 
Російської Федерації ніколи не обмежувалися конкретними регіонами, завжди йшлося про 
всю Українську державу», - зазначив він. О.Литвиненко повідомив, що з цією метою 
Російська Федерація сформувала широку багатоваріантну стратегію дій: зокрема, головним 
інструментом отримання контролю над Україною мирним шляхом був політичний режим, 
що  стало можливим після приходу до влади Януковича. «Якщо ж Росія втратила б контроль 
над ним, вони планували силовий шлях», - сказав заступник Секретаря РНБО України. 
О.Литвиненко назвав два сценарії, розроблених керівництвом Росії. «Після перемоги 
Майдану і втечі Януковича росіяни діяли відповідно до двох попередньо запланованих 
шляхів: перший і більш важливий для них - відновлення в Україні влади попереднього 
режиму. Ми бачили, як вони йшли цим шляхом, намагаючись легітимізувати президента 
Віктора Януковича за допомогою російських військ. Крім того, розпочались масштабні 
військові приготування, і росіяни активізувались у військовій присутності на світовій 
арені», - сказав він. О.Литвиненко додав, що другим сценарієм був сценарій відторгнення 
Криму і південно-східних областей України. «Як за командою 1 березня почалися активні 
дестабілізаційні заходи в дев'яти областях України. Характерно, що тільки 6 квітня 
одночасні штурми адміністративних будівель відбувалися в кількох непов'язаних один з 
одним регіонах - у Харкові, Донецьку, Луганську, що свідчить про чітку спланованість», - 
зауважив він. Заступник Секретаря РНБО України додав, що коли дуже дорогою ціною 
перший і другий сценарій Українська держава заблокувала, «росіяни локалізували свої цілі, 
створюючи плацдарм на Донбасі, але і там їх наступ було обмежено»  

 

Читати повністю >>> 
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Міністри оборони України, Швеції та Литви домовилися 
про продовження взаємовигідної співпраці 

 

18.02.2016 

Цей рік для ЗСУ має стати роком рішучого реформування. У цьому 
контексті особливої ваги набувають досягнуті домовленості щодо 
продовження та розширення взаємовигідного співробітництва між оборон-
ними відомствами України, Королівства Швеція та Литовської Республіки. 

На цьому в четвер, 18 лютого, наголосив Міністр оборони України Степан Полторак 
під час брифінгу за підсумками зустрічі з Міністром оборони Королівства Швеція Петером 
Хултквістом та Міністром охорони краю Литовської Республіки Юозасом Олєкасом. «У 2015 
році нам вдалося сформувати угруповання Збройних Сил України, «підняти» системи 
підготовки, управління, організації взаємодії, логістичного забезпечення. Але альтернативи 
реформуванню Збройних Сил на сьогодні немає – нам потрібно переходити до принципів і 
стандартів НАТО», – наголосив генерал армії України Степан Полторак. Міністр оборони 
України зауважив, що досвід Швеції та Литви щодо реформування армії за стандартами 
Північноатлантичного альянсу є різним, відтак він дуже цікавий для України. Своєю чергою 
український досвід реформування Збройних Сил в умовах протистояння агресії з боку 
Російської Федерації може бути цікавим для інших держав. Міністр оборони Королівства 
Швеція Петер Хултквіст назвав свій нинішній візит в Україну візитом солідарності з нашою 
державою. Він також повідомив про прийняте Урядом Швеції рішення виділити 1,5 
мільйони шведських крон на заходи, пов’язані з реформуванням оборонної складової 
України. За словами Петера Хултквіста, шведськими інструкторами підготовлено 650 
спеціалістів з надання медичної допомоги. Свідченням не тільки політичної, а й практичної 
підтримки та допомоги Україні у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність 
назвав свій візит до України Міністр охорони краю Литовської Республіки Юозас Олєкас. 
Він також відзначив високий існуючий рівень співробітництва між оборонними 
відомствами України та Литви, зокрема, спільну діяльність військових обох країн у складі 
українсько-польсько-литовської бригади. 

 

Читати повністю >>> 
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Посол ЄС розкритикував зміни до  
закону про прокуратуру 

17.02.2016 

Посол ЄС в Україні Ян Томбінський нагадав про необхідність 
прийняти в другому читанні "безвізові законопроекти" №4054 та 
№4056 та вкотре наголосив на необхідності внести зміни до закону 
"Про прокуратуру". Про це йдеться в заяві, розміщеній на сторінці 
Представництва ЄС в Україні у Facebook. 

"Я вітаю прийняття в першому читанні законів з питань повернення активів та 
управління (4056) і  арешту активів та спецконфіскації (4054). Обидва закони відповідають 
стандартам ЄС і я з нетерпінням чекаю, коли вони будуть проголосовані у другому читанні 
у нинішній редакції", - відзначив він. Водночас, за словами Томбінського, прийнятий у 
вівторок закон "Про прокуратуру" (№4055) надає занадто багато повноважень 
Генпрокурору у питані відхилення кандидатів на спецпрокурора антикорупційної 
прокуратури. "Проект закону "Про прокуратуру" (4055), як і раніше, містить занадто багато 
повноважень прокурора  в питанні відхилення кандидатів на спеціалізованого прокурора 
по боротьбі з корупцією, які висуваються незалежною відбірковою комісією. Нові поправки 
повинні вирішити цю проблему в цілях забезпечення повної незалежності спеціалізованого 
антикорупційного прокурора", - наголосив Посол ЄС. Томбінський також розкритикував 
прийнятий закон "Про електронні декларації" (№3755), який "не відповідає 
антикорупційним зобов'язанням, прийнятим українським керівництвом". "Негайні дії 
повинні бути зроблені для того, щоб встановити ефективну систему контролю декларацій 
щодо активів і забезпечити, щоб Національне Агентство з питань запобігання корупції мало 
можливість виконувати свою місію щодо запобігання та викриття корупції", - підкреслив 
Томбінський. Нагадаємо, у вівторок парламент ухвалив за основу обидва "безвізових 
законопроекти", які рекомендував до ухвалення Європейський Cоюз – зміни до законів про 
арешт та спецконфіскацію (№4056), а також про виявлення, розшук та управління 
активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (№4054). Верховна Рада також 
прийняла за основу законопроект №4055, який також входить до "безвізового пакету". 
Однак Євросоюз виступив проти цієї редакції законопроекту, зазначивши, що поправки 
Порошенка руйнують незалежність антикорупційної прокуратури.  

 

Читати повністю >>> 
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Повідомлення про телефонну розмову віце-президента Байдена  
з президентом України Петром Порошенком 

18.02.2016 

Віце-президент США мав телефонну розмову із президентом 
України Порошенком, в ході якої привітав ухвалення Верховною 
Радою цього тижня антикорупційних законів, яких вимагали МВФ та 
Євросоюз, а також схвалив зусилля президента Порошенка і уряду 
України, спрямовані на прийняття цих законів.  

Віце-президент привітав рішення президента Порошенка змінити Генерального 
прокурора Шокіна, що відкриє шлях до необхідних реформ Генеральної прокуратури. Пан 
Байден закликав президента Порошенка продовжувати позитивний вектор розвитку, у 
тому числі щодо успішного впровадження нового законодавства і подальшого помітного 
прогресу антикорупційних реформ, зазначивши, що це потребуватиме єдності і 
стабільності. Віце-президент засудив зростання насильства у Східній Україні, яке призвело 
до погіршення гуманітарної ситуації, і тривале небажання об’єднаних російсько-
сепаратистських сил надати повний доступ ОБСЄ до районів, які вони фактично 
контролюють. Віце-президент зауважив, що реалізація Мінських домовленостей усіма 
сторонами залишається найкращим шляхом вирішення конфлікту. Відзначимо, 16 лютого 
відбулася церемонія передачі обладнання для піротехніків ДСНС від  Штабу командування 
Збройних сил США в Європі через Відділ оборонного співробітництва Посольства США в 
Україні. Передача обладнання відбулася в рамках Програми гуманітарного розмінування. 
Обладнання включає у себе засоби індивідуального бронезахисту, сучасні металодетектори 
для пошуку вибухонебезпечних предметів, комплекти для маркування небезпечних 
територій, групові та індивідуальні комплекти забезпечення проведення робіт з 
гуманітарного розмінування для 20 піротехніків ДСНС.  

 

Читати повністю >>> 
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Курс українських Збройних Сил на стандарти НАТО був забезпечений  
відповідними реформами і фінансуванням 

16.02.2016 

Завдання Уряду і країни полягає в тому, щоби Збройні Сили України 
фактично стали членами НАТО. На цьому наголосив Прем’єр-міністр 
України Арсеній Яценюк у вівторок, 16 лютого, у Парламенті під час звіту 
Уряду про роботу за рік 

«Це означає, що всі стандарти, які запроваджені в українських Збройних Силах, 
повинні відповідати стандартам Північноатлантичного альянсу», - сказав Прем’єр-міністр 
України. Глава Уряду також наголосив на питанні національної безпеки і оборони: «Ми з 
нуля почали формувати українське військо, і тому необхідно було проводити реформу 
системи національної безпеки і оборони, і в першу чергу - боротися на східному фронті 
проти російської військової агресії». Арсеній Яценюк нагадав, що Урядом разом із 
парламентською коаліцією була оголошена нова безпекова політика: «Парламентом було 
прийнято рішення про відмову від так званого позаблокового статусу, який був не що інше, 
як хабар Російській Федерації, щоб Україна відмовилася від своєї перспективи стати членом 
НАТО». «Наш курс, курс українських Збройних Сил - на повноцінне членство в Альянсі - був 
забезпечений відповідними реформами і відповідним фінансуванням», - підкреслив він. 
Якщо в минулому році загальний обсяг фінансування потреб нацбезпеки та оборони 
становив практично 96 млрд грн, то на поточний рік Уряд збільшив його до 113 млрд.  

 

Читати повністю >>> 
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Нагородження українських військових у складі  
миротворчої Місії ООН на Кіпрі 

17.02.2016 

Медаллю Місії ООН на Кіпрі були нагороджені два українських 
миротворці, котрі входять до складу Четвертого сектору словацько-
угорсько-сербсько-українського контингенту.  

16 лютого 2016 р. в буферній зоні міста Фамагуста відбувся медальний парад 
миротворців Четвертого сектору та церемонія нагородження їх бронзовою медаллю 
Миротворчих сил ООН на Кіпрі. Медаль Миротворчих сил ООН на Кіпрі була запроваджена у 
1964 році для відзначення понад 90 днів діяльності військовослужбовців в рамках Місії для 
забезпечення миру на Кіпрі. Зокрема, в ході медального параду Посол України в Республіці 
Кіпр Б.Гуменюк урочисто вручив зазначену медаль ООН двом українським миротворцям, 
котрі входять до складу Четвертого сектору разом з військовими із Словаччини, Угорщини 
та Сербії. Україна представлена у Четвертому секторі з 2013 року. Загалом під час заходу 
було нагороджено 71 представника зазначеної Місії. Посол України Б.І.Гуменюк привітав 
нагороджених з почесним відзначенням та наголосив на важливості місії, яку несе на Кіпрі 
миротворчий контингент ООН. 

 

Читати повністю >>> 
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Підготовлено План заходів з імплементації економічної частини Угоди  
про асоціацію між Україною та ЄС на 2016-2019 р. 

15.02.2016 

З 1 січня 2016 р. між Україною та ЄС почалося тимчасове 
застосування економічної частини Угоди про асоціацію щодо створення 
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

У цьому зв’язку протягом грудня 2015 р. – січня 2016 р. Урядовим офісом з питань 
євроінтеграції спільно з Мінекономрозвитку та понад 50 іншими заінтересованими 
органами державної влади України із залученням європейських експертів велася розробка 
проекту деталізованого Плану заходів з імплементації розділу економічної частини Угоди 
про асоціацію на 2016-2019 роки, який планується затвердити розпорядженням Кабінету 
Міністрів України. План заходів містить першочергові завдання у сферах технічного 
регулювання, санітарних та фітосанітарних питань, інтелектуальної власності, державних 
закупівель, митних питань тощо, які Україна має виконати для належного функціонування 
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС. План також враховує вже 
актуалізовані акти законодавства ЄС, імплементація яких дозволить гармонізувати 
українські стандарти зі стандартами ЄС. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Парламент підтримав проекти законів, які забезпечать 
отримання Україною безвізового режиму з ЄС 

18.02.2016 

Депутати Верховної Ради підтримали законопроекти, які входять до 
пакету законів, прийняття яких є обов’язковим для отримання Україною 
безвізового режиму з Європейським Союзом.  

Зокрема йдеться про проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської 
комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Євросоюзом візового 
режиму для України стосовно удосконалення засад діяльності Нацагентства України з 
питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших 
злочинів». За словами Міністра юстиції Павла Петренка, проект закону розроблений на 
виконання рекомендацій, які були зроблені останньою місією, яка зазначила, що Україна 
майже повністю виконала свої зобов’язання щодо отримання безвізового режиму і 
поставила умови привести у відповідність до європейського законодавства закон, який 
регулює діяльність Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління 
корупційними активами. Депутати також підтримали проекту Закону «Про внесення змін 
до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання 
рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської Комісії про стан виконання 
Україною Плану дій щодо лібералізації Євросоюзом візового режиму для України, стосовно 
удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації». «Даний 
документ приводить наше кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство з 
питань, які стосуються спецконфіскації і арешту до європейських стандартів», - зауважив 
Міністр юстиції. Він також поінформував присутніх, що текст законопроекту був 
обговорений з колегами депутатами і експертами Європейської комісії. «Буквально годину 
тому представництво ЄС в Україні зробило публічну заяву про підтримку цього 
законопроекту у внесеній редакції», - наголосив Павло Петренко. За його словами, 
запропоновані зміни дають можливість нашим правоохоронним органам повертати активи 
осіб, які були використані найвищими корупціонерами як підставні особи.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами minjust.gov.ua 
 

 

 КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

В угорській столиці пройде «Український тиждень» –  
серія заходів на українську тематику  

 

19.02.2016 

У період з 22 по 24 лютого 2016 р. в угорській столиці пройде 
«Український тиждень» – серія заходів на українську тематику під назвою 
«Україна в фокусі». Про це повідомляє Посольство України в Угорщині. 

Заходи передбачають проведення панельної дискусії «Українська криза та 
інформаційна війна» в Інституті зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини     (22 
лютого), прем’єрний показ документального фільму  «Зима у вогні: Боротьба України за 
свободу» (23 лютого) та проведення панельної дискусії «Україна: два роки після Майдану» в 
угорському університеті «Корвінус» (24 лютого). «Український тиждень» проводиться 
Посольством України в Угорщині спільно з посольствами Великої Британії та США і 
покликаний привернути увагу широкої угорської громадськості, політиків, експертів, 
журналістів та студентської молоді до подій в Україні, які останнім часом відходять на 
«другий план» у зв’язку з європейською міграційною кризою та ситуацією у Сирії, а також 
засвідчити підтримку міжнародною спільнотою нашої держави у надзвичайно складній 
боротьбі із зовнішньою агресією та на нелегкому шляху внутрішніх перетворень.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Угорщині 
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Латвія продовжуватиме надавати Україні  
всебічну підтримку 

19.02.2016 

19 лютого в Ризі Директор Департаменту політики і комунікації МЗС 
України Олексій Макеєв та Заступник Державного секретаря – Політичний 
директор МЗС Латвії Едуардс Стіпрайс провели двосторонні консультації на 
рівні політичних директорів.  

Сторони обговорили актуальні питання взаємодії України та Латвії на міжнародній 
арені, основну увагу приділивши сучасним викликам міжнародній безпеці, насамперед 
пов”язаним з агресією РФ проти України. Латвійську сторону поінформовано про ситуацію 
в окупованих районах Донецької та Луганської обл., стан імплементації Мінських домовле-
ностей, зокрема продовження їх порушення з боку Росії та підтримуваних нею бойовиків. 
Е.Стіпрайс запевнив, що Латвія, як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних 
організацій, продовжуватиме надавати підтримку суверенітету та територіальній 
цілісності України, її євроінтеграційним зусиллям, в тому числі з метою якнайшвидшого 
ухвалення остаточного рішення про скасування візового режиму між Україною та ЄС.   

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Латвійській Республіці 
 

 ЄВРАЗІЯ 
 

Наталія Микольська обговорила з посадовцями Білорусії 
питання взаємної торгівлі 

17.02.2016 

У Мінекономрозвитку відбулося третє спільне засідання українсько-
білоруської Робочої групи високого рівня з питань взаємної торгівлі. Про це 
повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку України. 

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України – Торговий 
представник України Наталія Микольська зустрілася з посадовцями Республіки Білорусь із 
різних міністерств та відомств. Очолював делегацію Робочої групи перший заступник 
Міністра іноземних справ Республіки Білорусь Олександр Міхневич. Сторони обговорили 
низку гострих питань взаємної торгівлі з метою досягнення взаємовигідних рішень. 
Наталія Микольська закликала до інтенсифікації двостороннього діалогу в економічній 
сфері з метою усунення бар’єрів у торгівлі. «Республіка Білорусь і Україна є важливими 
торговельними партнерами, тому нинішнє засідання показує серйозні наміри обох країн 
вирішувати проблемні питання взаємної торгівлі», – наголосила заступник Міністра - 
Торговий представник України Наталія Микольська. Так, за підсумками 11 місяців 2015 р., 
товарообіг між Україною і Республікою Білорусь склав $2,98 млрд., що на 42,7% менше за 
аналогічний період 2014 р. Український експорт до Республіки Білорусь склав $785,3 млн., 
що на 48,1% менше аналогічного періоду 2014 року, білоруський імпорт впав на 40,5% і 
склав $2,2 млрд. Під час засідання сторони обговорили, зокрема, інтеграційні процеси обох 
країн у рамках ЄС та ЄАЕС, взаємний доступ сільськогосподарської та продовольчої 
продукції на ринки України та Республіки Білорусь, доступ білоруського цементу на ринок 
України, митне декларування білоруських нафтопродуктів, транзит українських товарів 
через територію Білорусії та збільшення квот і дозволів на транзит автотранспортом, 
невизнання Росією сертифікатів відповідності, виданих органами сертифікації Республіки 
Білорусь на продукцію у сфері залізничного транспорту на території ЄАЕС, а також 
співпрацю у сфері промисловості та виробничої кооперації. Також Торговий представник 
України під час засідання підкреслила, що одним із найактуальніших для України є питання 
транзиту українських товарів у треті країни через територію Республіки Білорусь.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку 
 

 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Президент України та Прем’єр-міністр Туреччини наголошують на  
стратегічному характері партнерства двох країн 

15.02.2016 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-
міністром Турецької Республіки Ахметом Давутоглу в рамках візиту глави 
турецького Уряду в Україну. Про це повідомляє president.gov.ua 

Глава держави відзначив інтенсивність контактів між Україною і Туреччиною, що 
підтверджує високий рівень стратегічного партнерства між двома країнами. Президент 
наголосив на величезному потенціалі двосторонніх відносин у галузях безпеки, економіки, 
гуманітарній та соціальній сферах. Сторони обговорили шляхи зміцнення безпеки в 
Чорноморському регіоні та схожі виклики, яким доводиться протистояти обом країнам. 
Прем’єр-міністр Туреччини наголосив на стратегічному характері партнерства між нашими 
країнами, назвав Україну «стратегічним союзником» та відзначив тісну взаємодію між 
двома кранами на міжнародній арені. Президент України подякував Туреччині за тверду 
позицію на підтримку України та підтримку механізму деокупації Криму через двосторонні 
консультації та формат «Женева+» за участю Туреччини. Глава Української держави 
подякував турецькій стороні за рішення виділити кредит у розмірі 50 мільйонів доларів 
США на фінансування загального фонду Державного бюджету України, а також передати 
Збройним Силам Україні укомплектований збірний наметовий польовий шпиталь. Петро 
Порошенко та Ахмет Давутоглу обговорили підготовку до чергового, п’ятого засідання 
Стратегічної ради високого рівня, що має відбутися в Анкарі у березні цього року. 
Відзначимо, переговори про ЗВТ з Туреччиною відновляться в березні. Про це повідомив 
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у понеділок, 15 лютого, на прес-конференції за 
підсумками переговорів із Прем’єр-міністром Турецької Республіки Ахметом Давутоглу, 
який перебуває в Україні з візитом на запрошення Глави українського Уряду. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
Презентація туристичного потенціалу України 

16.02.2016 

16 лютого ц.р. на території Постійного міжнародного ярмарково-
виставкового комплексу м.Тегеран розпочалася IX Міжнародна туристична 
виставка на якій відбулася презентація туристичного потенціалу України. 

Ця виставка є найважливішим виставковим заходом Ірану у галузі виїзного туризму 
та готельного бізнесу. Цього року участь у ній взяли 428 учасників з Ірану та ще 42 
представників інших країн, а саме Малайзії, Таїланду, Греції, Азербайджану та РФ. Загальна 
площа виставкових площ становить 33.000 м.кв. За сприяння Посольства України в 
Ісламській Республіці Іран та туристичних агентств Ірану («Дольфін Паранде», «Мехрпуяне 
Тегран», «Пак Парваз Арфа», «Рома Парваз», «Оудже Бастан»), українського авіаперевізника 
«UMAir» в рамках виставки організовано тематичну експозицію, присвячену туристичному 
потенціалу України. Сприяння в організації експозиції надали Управління туризму та 
курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Український 
національний комітет Міжнародної торгової палати (ICC). Представлення української 
експозиції на виставці сприятиме активізації українсько-іранського співробітництва у сфері 
туризму, популяризації туристичного потенціалу України в Ісламській Республіці Іран та 
покращенню іміджу нашої держави в ІРІ. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Ісламській Республіці Іран 
 

 
 
 

 
 

 
 

 АЗІЯ 
 

Аграрии получили доступ на рынок  
Индонезии 

 

16.02.2016 

Индонезия признала Одесскую государственную пограничную 
контрольно-токсикологическую лабораторию таковой, которая 
соответствует индонезийской системе контроля за безопасностью и 
качеством пищевых продуктов. 

Отныне Украина может поставлять в эту страну свежую продукцию растительного 
происхождения, сообщает Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба. 
Решение зарегистрировать Одесскую лабораторию Индонезия приняла в январе 2016 г. 
Регистрация будет действовать 3 года - до 21.01.2019. В соответствии с регистрационными 
требованиями, грузы, которые отправляются Украиной в Индонезию, должны сопровож-
даться предварительным уведомлением, которое выдается на свежую продукцию расти-
тельного происхождения перед отправкой из страны-происхождения, и сертификатом 
анализа, что выдается зарегистрированной исследовательской лабораторией.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

 
Посол України зустрівся з Віце-прем’єр-міністром,  

Міністром освіти Республіки Корея 
19.02.2016 

Відбулася зустріч Посла України Василя Мармазова з Віце-прем’єр-
міністром, Міністром освіти Республіки Корея Лі Джун-сіком, у ході якої 
було обговорено стан та перспективи активізації українсько-корейської 
співпраці в галузі освіти.  

У цьому контексті співрозмовники надали важливе значення підписанню ближчим 
часом узгодженого двома сторонами Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством 
освіти і науки України та Міністерством освіти Республіки Корея про співробітництво в 
галузі освіти. У ході зустрічі Василь Мармазов відзначив внесок кафедри українознавства 
Університету іноземних мов Ханкук в рамках двосторонньої освітньої взаємодії та висловив 
сподівання на подальшу належну увагу Міністерства до її діяльності. Окремо корейську 
сторону було поінформовано про заходи, які вживаються Україною в напрямі лібералізації 
візового режиму з Республікою Корея, як важливого інструмента для розширення освітніх 
обмінів. Домовлено про тісну взаємодію між Посольством України та Міністерством освіти 
РК у рамках двосторонньої співпраці в освітній сфері. Відзначимо, на даний час за різними 
освітніми програмами у РК навчаються 190 українських студентів.Близько 80 корейських 
студентів навчається за спеціальністю "Українська мова та література" в корейському 
Університеті іноземних досліджень Ханкук. Нагадаємо, Посол України Василь Мармазов 
взяв участь у відзначені 6-ї річниці серії діалогів: «Asia Risingand Our SharedFuture», які 
проводяться в Сеулі Корейським центром Asia Society.  

 

Читати повністю >>> 
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Робоча поїздка першого секретаря з консульських  
питань ПУ в КНР до Монголії 

19.02.2016 

У період з 14 до 17 лютого 2016 р. перший секретар з консульських 
питань Посольства України в Китайській Народній Республіці Л.Самойлова 
здійснила робочу поїздку до мм. Улаанбаатар та Ерденет, Монголія. 

Дипломат провела зустріч в МЗС Монголії  із Заступником директора департаменту 
Європи та Америки Е. Енхтувшином та другим секретарем Консульського департаменту 
Д.Амарсайханом. Під час зустрічі було обговорено низку важливих питань двосторонньої 
співпраці в політичній, економічній, консульській сферах. Особливої уваги було приділено 
питанню надання правової допомоги громадянам України, що проживають на території 
Монголії. Під час зустрічі Л.Самойлової з Почесним консулом України в Монголії 
П.Батсайханом та Керівником консульського агентства Монголії в Україні Х.Болдхоягом 
було намічено конкретні кроки співпраці  консульського захисту громадян обох держав  та 
полегшення обопільної взаємодії  консул-громадянин. Дипломат також зустрілася з 
громадянами України, які проживають і працюють у мм.Улаанбаатар та Ерденет, відповіла 
на питання, що цікавлять українців, надала консульсько-правову допомогу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Посольства України в КНР та в Монголії (за сумісництвом) 
 

В'єтнам є перспективним ринком для України 
19.02.2016 

У Мінекономрозвитку 19 лютого ц.р.  відбулося засідання української 
частини Українсько-в’єтнамської міжурядової комісії з питань торгово-
економічного та науково-технічного співробітництва  

Засідання відбулось під головуванням Першого заступника Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України, голови української частини комісії Юлії Ковалів. Метою 
засідання було обговорення актуальних питань співробітництва та пошук перспективних 
напрямків щодо подальшої взаємодії України з В'єтнамом в економічній сфері, у тому числі 
щодо усунення наявних бар'єрів у двосторонній торгівлі. "В’єтнам є важливим торговим 
партнером України в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, який займає 6-е місце за рівнем 
товарообігу України з країнами Азії. Крім того, це стратегічно-важливий напрямок для 
розширення нашої присутності на міжнародних ринках, особливо у контексті необхідності 
диверсифікації експорту, зокрема, в умовах торгової агресії РФ до України", – зазначила 
Юлія Ковалів. На засіданні обговорювався стан реалізації попередніх домовленостей та 
план співпраці на майбутнє, зокрема, у таких напрямках співробітництва: експорт 
сільськогосподарської продукції українського виробництва на ринок В’єтнаму, енергетика, 
машинобудування, металургія, гірничорудна промисловість, авіація, будівництво, науково-
технічна співпраця, освіта, туризм, охорона здоров’я, культура, співробітництво на рівні 
ділових кіл. Голова української частини Юлія Ковалів наголосила на необхідності пошуку 
шляхів більш ефективного використання взаємного потенціалу для нарощування обсягів 
торгівлі та інвестицій між нашими країнами та опрацювання з вітчизняними експортерами 
нових планів і проектів. Відзначимо, за 2015 рік загальний товарообіг України з В'єтнамом 
склав 338,9 млн. дол. США (зниження на 18,6%): експорт (25,7% всього товарообігу) – 87,0  
млн. дол. США (зниження на 31,1% за рахунок товарів групи продукції рослинного 
походження, чорні метали), імпорт (74,3% всього товарообігу) – 251,9 млн. дол. США, 
(зниження на 13,2%). Основні товарні групи: телефонні апарати, кава, чай, легка 
промисловість, пилососи, риба. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку 
 
 
 

 

 
 

МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОЇ РЕКЛАМИ. від 500 грн. за 5-ть ВИПУСКІВ ЖУРНАЛУ 
 

Відділ реклами:  

096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 
 

 

http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/44921-latvija-prodovzhuvatime-nadavati-ukrajini-vsebichnu-pidtrimku
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http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248831367&cat_id=244276429
http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-ta-premyer-ministr-turechchini-nagoloshuy-36743
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/44806-prezentacija-turistichnogo-potencialu-ukrajini
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http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/44847-posol-ukrajini-zustrivsya-z-golovoju-korejsykogo-centru-asia-society
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/44882-posol-ukrajini-zustrivsya-z-vice-premjer-ministrom-ministrom-osviti-respubliki-koreja
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/44881-robocha-pojizdka-do-mongoliji
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http://latvia.mfa.gov.ua/ua
http://belarus.mfa.gov.ua/ua
http://turkey.mfa.gov.ua/ua
http://iran.mfa.gov.ua/ua
http://indonesia.mfa.gov.ua/ua
http://korea.mfa.gov.ua/ua
http://vietnam.mfa.gov.ua/ua
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 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Церемоня підняття Національного  
прапора Бразилії 

 

14.02.2016 

14 лютого ц.р. Посол України в Бразилії Ростислав Троненко взяв 
участь у церемонії підняття Національного прапора Бразилії. Про це 
повідомляє Посольство України в Федеративній Республіці Бразилія 

Посол України з дружиною на запрошення Командувача Сухопутних військ Бразилії 
генерала армії Едуардо Діаса да Коста Вілласа Боаса взяли участь у церемонії підняття 
Національного прапора Бразилії, яка відбулася на головній площі бразильської столиці. У 
заході взяли участь бразильське військове керівництво, високопосадовці, представники 
духовенства, члени дипломатичного корпусу, акредитованого в Бразилії і громадськість. 
Нагадаємо, 3 липня 2013 р. відбувся перший в історії двосторонніх відносин офіційний 
візит Міністра закордонних справ Бразилії А.Патріоти в Україну. Відзначимо, основною 
товарною позицією українського експорту до Бразилії протягом 2014 р. була сечовина – 
33,25 млн.дол.США.  Другу позицію посів інсулін на суму 24,64 млн. дол. США. На третьому 
місці – антрацитне вугілля на суму 19,459 млн. дол. США. На четвертому місці – прокат 
плоский з інших легованих сталей товщиною 600 мм і більше на суму 15,715 млн. дол. США. 
На п’ятому місці – прокат плоский з заліза або нелегованої сталі у рулонах, завширшки 600 
мм або більше на суму 6,021 млн. дол. США. За інформацією Центробанку ФРБ протягом 
2006-2009 рр. з України в економіку Бразилії залучено ПІІ в обсязі 3,34 млн. дол. США. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Посольства України в Бразилії 
 

 
Посол України в Аргентині провів зустріч у Палаті депутатів  

Національного конгресу Аргентини 
15.02.2016 

15 лютого ц.р. Посол України в Аргентині Юрій Дюдін провів зустріч у 
Палаті депутатів Національного конгресу Аргентини з Гендиректором з 
міжнародних питань вказаного законодавчого органу Х. де Діос Сінкунегі.  

У зустрічі взяли участь депутати нижньої палати аргентинського парламенту 
Е.Амадео (від провінції Буенос-Айрес) та С.Л.Ріско (від провінції Місйонес). У ході зустрічі 
були обговорені перспективи активізації міжнарламентської взаємодії між Верховною 
Радою України та Національним конгресом Аргентини після початку роботи вищого 
законодавчого органу країни нового скликання 1 березня ц.р., включаючи співпрацю між 
групами дружби, можливий обмін візитами парламентських делегацій та досвідом 
законодавчої роботи, а також надання парламентського сприяння у просуванні важливих 
проектів економічної кооперації. На прохання присутниіх Посол Ю.Дюдін ознайомив їх з 
сучасною ситуацією в Україні, пов’язаною зі збройною агресією з боку РФ та керованих нею 
найманців проти нашої держави, а також зусиллями українського керівництва, 
спрямованими на докорінне реформування держави та мирне вирішення конфлікту на 
Сході України. Відзначимо, 15 лютого ц.р. на каналі «Infobae» було опубліковано інтерв’ю з 
Посолом України в Аргентині Юрієм Дюдіним. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Посольства України в Аргентинській Республіці 
 

Посол України в Мексиці Руслан Спірін зустрівся з  
Віце-президентом УСПП 

18.02.2016 

У рамках візиту до Мексики Віце-президента Українського союзу 
промисловців і підприємців Дениса Краснікова у приміщенні Посольства 
відбулася його зустріч з Послом України.  

На зустрічі співрозмовники обговорили поточний стан українсько-мексиканського 
торговельно-економічного співробітництва та питання координації дій дипустанови та 
ділових кіл України щодо просування товарів українських підприємств на ринки країн 
Латинської Америки. Разом з тим, Віце-президент УСПП за участі працівників Посольства 
провів окремі зустрічі з керівництвом таких бізнес-організацій Мексики як Національна 
асоціація магазинів Мексики (ANTAD), Мексиканська підприємницька рада з питань 
зовнішньої торгівлі, інвестицій та технологій (СОМСЕ), Національна асоціація імпортерів та 
експортерів Мексики (ANIERM), Мексиканська асоціація виробників кави (AMECAFE), 
Мексиканська рада з міжнародних справ (СОМЕХІ). Керівників згаданих організацій 
Мексики було поінформовано про експортний потенціал українських підприємств та 
інвестиційні можливості для іноземних інвесторів в Україні, крім того мексиканській 
стороні було передано бізнес-пропозиції вітчизняних підприємств та інформацію щодо 
проведення міжнародних виставок в Україні у 2016 р. Під час зустрічей сторони окреслили 
першочергові напрямки двосторонньої співпраці між підприємцями України та Мексики.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Посольства України в Мексиці 
 

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 

Канада закликає Україну залишатися  
на шляху реформ 

 

19.02.2016 

Оттава закликає Київ продовжувати реформування країни, 
відповідно до прагнення українців щодо прозорого, відповідального та 
ефективного урядування. Про це Укрінформу повідомили у міністерстві 
закордонних справ Канади. 

«Незважаючи на величезні та різноманітні труднощі минулих двох років, українські 
політичні інститути працювали разом над амбітним планом реформ. Визнаючи великий 
прогрес, Канада закликає Україну продовжувати об’єднані зусилля, залишаючись на шляху 
реформ, обраному її народом», - заявили у МЗС. У канадському зовнішньополітичному 
відомстві наголосили, що задля блага українців продовжуватимуть співпрацювати та 
підтримувати Україну під час проведення нею реформ. «Кінцевою метою канадської 
підтримки є успішна Україна, яка відповідатиме очікуванням свого народу щодо прозорого, 
відповідального та ефективного урядування», - підкреслили у МЗС. У відомстві також 
нагадали, що під час нещодавнього візиту до Києва міністра закордонних справ Канади 
Стефана Діона, він підкреслив прагнення Оттави «побачити просування України у 
демократичних перетвореннях та її процвітання як сильного, успішного партнера Канади».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 

 
 

 

 
Посол України в США провів зустріч з Помічником Адміністратора USAID 

з питань Європи та Євразіі 
19.02.2016 

Посол України в США Валерій Чалий провів зустріч з Помічником 
Адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з питань 
Європи та Євразіі Томасом Мелією.  

Сторони обговорили подальше співробітництво та пріоритетні напрями для 
подальшої американської допомоги. Зокрема, Посол Чалий зазначив необхідність 
підтримки зусиль України в здійсненні реформ, посилення демократичних інститутів та 
розвитку малого і середнього бізнесу. Крім того, особлива увага була приділена питанням 
забезпечення нагальних потреб внутрішньопереміщених осіб в Україні, відбудові 
інфраструктури у Донецькій та Луганській областях, а також розширенню доступу до 
системи охорони здоров'я. Томас Мелія підкреслив, що Україна відіграє важливу роль для 
США у зусиллях спрямованих на допомогу у розвитку демократичних інституцій та вільної 
ринкової економіки в регіоні. Сторони погодилися щодо важливості реалізації проектів 
технічної допомоги, покликаних сприяти розвитку національної економіки та залученню 
іноземних інвестицій в Україну. Відзначимо, 16 лютого ц.р. Посол України в США Валерій 
Чалий вручив вірчі грамоти Генерал-губернатору Антигуа і Барбуди Родні Вільямсу в якості 
Надзвичайного і Повноважного Посла України в цій країні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Посольства України в США 
 

 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 
 

 
 

Bloomberg: олигархи в Украине сохраняют  
тотальное влияние 

18.02.2016 

Украинские олигархи продолжают сохранять тотальное влияние на 
ключевые решения и процессы в Украине. Об этом говорится в 
редакционной статье Bloomberg под названием «Украина противостоит 
собственной революции». 

Этот факт автор проиллюстрировал недавним неудачным голосованием за отставку 
правительства Арсения Яценюка. Автор напомнил, что в адрес правительства прозвучали 
громкие обвинения в коррупции, в частности – со стороны министра экономического 
развития и торговли Айвараса Абромавичуса, который назвал среди причастных и Игоря 
Кононенко – соратника президента Петра Порошенко. После этого, добавляет автор, 
Порошенко оказался под угрозой потери поддержки МВФ и обратился к генпрокурору и 
правительству с просьбой уйти в отставку. Однако отставить Кабмин не удалось и 
причиной, подчеркивает автор, стала позиция партии самого Порошенко, а также 
олигархов. «Это (неудачная отставка) произошло потому, что многие депутаты в 
собственном парламентском блоке Порошенко не поддержали обращение (президента). 
Также его не поддержал «Оппозиционный блок», который считается подконтрольным 
самому богатому человеку Украины, Ринату Ахметову. Еще одна партия, подконтрольная 
мультимильярдеру Игорю Коломойскому, также воздержалась. Вот так с помощью двух 
олигархов и содействию украинского президента вотум недоверия не добрал 32 голоса до 
необходимых 226», – говорится в статье. Автор отмечает, что олигархи настолько глубоко 
укоренились в украинскую политическую систему, что почти ни одно решение не может 
быть принято без их участия. «Они неизменно выступают частью решения (проблемы), 
даже если сами и являются проблемой», – говорится в материале. В частности, автор 
напоминает, что после начала российской агрессии на востоке Украины, олигархи были 
назначены губернаторами восточных областей для стабилизации ситуации там, а олигарх 
Порошенко, состояние которого оценивается в более чем миллиард долларов, был избран 
президентом. В то же время автор отмечает, что в Украине сложились предпосылки для 
ослабления власти олигархов – благодаря недавно принятым поправкам к закону о 
приватизации, которые должны сделать этот процесс более прозрачным. В статье 
говорится, что это может стать «последним вздохом» олигархов. При этом сам автор статьи 
добавил, что сам не слишком в это верит. «Итак, возможно олигархи понемногу будут 
терять влияние на украинскую политику, поддержат реформы и положат конец коррупции, 
которая так ослабила и привела к обнищанию их собственной страны. Я сильно в этом 
сомневаюсь. Это была бы революция», – подытоживается в статье. 
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ТОП-100 госкомпаний Украины  
вырвались из убытков 

17.02.2016 

Прибыль ТОП-100 государственных компаний Украины в январе-
сентября 2015 года составила 2,2 млрд грн против убытка в размере 66,5 
млрд грн за аналогичный период 2014 года. 

"Такой результат был достигнут благодаря улучшению показателей деятельности 
НАК "Нафтогаз Украины": за 9 мес. 2015 года компания получила прибыль в 0,2 млрд грн, в 
том числе, благодаря увеличению тарифов для населения и промышленности, которое 
состоялось в рамках перехода к рыночным ценам на природный газ. При этом результат 
"Нафтогаза" не учитывает списания безнадежной задолженности, которое состоится в 
конце года", – отчитались в Минэкономразвития Украины. "После провальных результатов 
крупнейших госкомпаний в 2014 ситуация понемногу выравнивается. Переход к рыночным 
ценам на газ, который начался в 2015 и должен закончиться в 2017, позволит "Нафтогазу" 
работать как коммерческому предприятию и сократить убытки. В то же время в компании 
будет создан наблюдательный совет с большинством независимых членов, который 
должен взять на себя функции управления предприятием и изолировать его от 
политического влияния. Кроме трансформации корпоративного управления "Нафтогазом", 
приоритетами реформы госпредприятий на 2016 год остаются: приватизация, назначение 
новых руководителей и создание государственной холдинговой компании для стратеги-
ческих госпредприятий", – прокомментировал советник главы МЭРТ Адомас Аудицкас. 
Согласно отчету, в январе-сентябре прошлого года показатели чистой прибыли выросли во 
всех отраслях, кроме угледобычи и машиностроения. Кроме "Нафтогаза", лучшую динамику 
роста доходности показал "Энергоатом", закончив 9 мес. 2015г. с прибылью в 1,3 млрд грн, 
после убытка в 3,8 млрд грн за соответствующий период 2014 г. Лидерами в своих отраслях 
по динамике роста доходности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
стали: "Укрэнерго" – чистая прибыль 0,4 млрд грн (против чистого убытка в 0,4 млрд грн); 
"Турбоатом" – прибыль 1,3 млрд грн (против убытка в 0,8 млрд грн); АМПУ – прибыль 3,5 
млрд грн (против убытка в 1,2 млрд грн),; Аграрный фонд – прибыль 0,7 млрд грн (против 
убытка в 0,5 млрд грн); Одесский припортовый завод с прибылью в 0,2 млрд грн (против 
убытка в 0,2 млрд грн). По состоянию на 30 сентября 2015 г., общая балансовая стоимость 
активов госпредприятий в Украине составляла 926 млрд грн, что почти на 45% больше, чем 
по состоянию на конец ІІІ квартала 2014г.  
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ВВП Украины в четвертом квартале 
снизился на 1,2% 

15.02.2016 

В четвертом квартале 2015 г. по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года ВВП Украины уменьшился на 1,2%. Об этом 
говорится в сообщении Госстата, пишет epravda.com.ua 

Согласно данным службы статистики, в четвертом квартале 2015 г. по сравнению с 
предыдущим кварталом ВВП вырос на 1,5% (с учетом сезонного фактора). "Впервые рост 
ВВП за последние два года был зафиксирован в ІІІ квартале 2015 г. - на 0,5%", - говорится в 
сообщении. "В отношении IV квартала 2014 г. ВВП уменьшился на 1,2%", - сообщает пресс-
служба. В отчете о ходе и результатах выполнения программы деятельности правительства 
в 2015 г. сообщалось, что по итогам года падение ВВП Украины замедлится до 10,4% по 
сравнению с 17,2% в первом квартале. Согласно прогнозам экономистов, опрошенных 
агентством Bloomberg, экономика Украины в 2016 году может вырасти на 1,2-1,4%. Ранее в 
интервью ЭП новый глава Европейской бизнес ассоциации Кшиштоф Седлецкий заявлял, 
что рост экономики Украины на 1-2% в 2016 году - это ноль. "Но 1-2% - это ноль. Мы сидим 
в яме... Если процесс реформ пойдет теми темпами, как сейчас, то когда Украина собирается 
выходить из этого кризиса? За последние несколько лет, последние два года экономика 
показала минус 25% ВВП. Это катастрофа. Иначе это назвать невозможно", - сказал он. 
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Мінекономрозвитку оцінює падіння ВВП України  
в 2015 році в 10% 

16.02.2016 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі оцінює падіння ВВП 
України в 2015 році на рівні 10%, повідомила заступник міністра Юлія 
Ковалів на своїй сторінці в Facebook, пише economics.unian.ua 

"В цілому, за розрахунками Мінекономрозвитку, за підсумками 2015 скорочення ВВП 
сповільниться до 10%, в той час як на початку року ми мали падіння на 17,2% (I квартал)", - 
написала вона. За словами Ковалів, незважаючи на військову та економічну агресію з боку 
Росії, українська економіка демонструє позитивну динаміку вже другий квартал поспіль. 
“Вже другий квартал поспіль динаміка української економіки демонструє позитивні зміни, 
які посилюються, - підкреслила заступник голови Мінекономрозвитку. - Так, саме завдяки 
відносної макроекономічної стабілізації в країні, яка досягнута спільними зусиллями уряду 
та НБУ, сезонно скоригований ВВП зріс на 1,5% порівняно з III кв. (2015 року - УНІАН), про 
що повідомлено в оперативному звіті ЦСС (Державної служби статистики – УНІАН), в той 
час як в III кварталі зростання був на рівні 0,5%". Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку 
в першому півріччі 2016р. прогнозує зростання ВВП на рівні від 0,5% до 1,5%. НБУ погіршив 
прогноз зростання економіки України в 2016 році до 1,1% з 2,4%, прогнозованих раніше, і 
поліпшив оцінку падіння ВВП в 2015 р. до 10,5% з 11,6%. Головний кредитор України – МВФ 
прогнозує падіння економіки нашої країни за підсумками 2015 р. на 9% і зростання на 2% у 
2016р. Прогноз інфляції МВФ збігається з очікуваннями уряду – 45,8% за підсумками 2015р. 
і 12% за підсумками 2016р. Більш песимістичний у своїх прогнозах Світовий банк, який 
вважає, що економіка в 2015 покаже падіння на 12%, а в 2016 р. зростання не перевищить 
1%. Згідно консенсус-прогнозу, складеним УНІАН, зростання ВВП за підсумками 2016 року 
може скласти 1% при зростанні промислового виробництва на 3% і уповільненні інфляції 
до 19%. За словами глави Мінекономрозвитку Айвараса Абромавичуса, відомство 
переглядає основні макроекономічні показники України, однак глобального колапсу не 
очікується, а прогноз по інфляції на 2016 рік залишається на рівні 12%.  
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 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ 

 
У Міністерстві фінансів відбувся круглий стіл щодо політики 

міністертсва на ринку внутрішніх запозичень у 2016 р. 
 

16.02.2016 

12 лютого у Мінфіні відбувся круглий стіл щодо політики Мінфіну 
на ринку внутрішніх запозичень у 2016 р. за участі заступника Міністра 
фінансів Артема Шевальова та заступника Голови НБУ Олега Чурія. 

Мінфінансів активно працює над оздоровленням системи державних фінансів та 
зменшенням боргового навантаження на державний бюджет, зокрема шляхом проведення 
зваженої політики на ринку внутрішніх запозичень. Ключові принципи політики щодо 
запозичень на внутрішньому ринку, якими керується Міністерство фінансів, взаємодія 
Мінфіну та Національного банку у цьому питанні та очікування учасників ринку стали 
предметом обговорення даного круглого столу. «У січні ми відновили проведення аукціонів 
із розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Ми раді бачити значний інтерес до 
наших боргових інструментів з боку комерційних банківських установ, що було засвідчено 
всіма останніми аукціонами Міністерства фінансів. Сподіваємось, що відносна курсова 
стабільність та покращення макроекономічних показників будуть підвищувати інтерес 
внутрішніх кредиторів до наших запозичень», - зазначив з цього приводу Артем Шевальов. 
Заступник Голови НБУ розповів, що після повернення Мінфіном на ринок державних 
боргових паперів центральний банк припинив продаж ОВДП на вторинному ринку, а також 
проведення тендерів із розміщення депозитних сертифікатів НБУ з терміном обігу три 
місяці. Як наслідок, сьогодні майже сформовано криву дохідності: Міністерство фінансів 
пропонує повну лінійку ОВДП зі строком обігу від трьох місяців до трьох років, а Нацбанк 
розміщує депозитні сертифікати зі строком обігу від овернайт до одного місяця включно. 
Водночас представник Національного банку зазначив, що в подальшому на ринок ОВДП 
чекає збільшення інтересу з боку банків. «Сьогодні 75% внутрішнього державного боргу 
зосереджено у Національного банку, і лише решта – у банків. Натомість банки розмістили 
близько 80 млрд. грн. на депозитних сертифікатах НБУ. За умови стабілізації 
макроекономічної ситуації та уповільнення інфляції будуть знижуватися облікова ставка і 
ставки за депозитними сертифікатами НБУ, тому банки будуть зацікавлені спрямувати цю 
ліквідність з депозитних сертифікатів у довгострокові ОВДП», - зауважив Олег Чурій. Серед 
учасників круглого столу були також присутні директор Департаменту боргової політики 
Міністерства фінансів Галина Пахачук, начальник Управління операцій на відкритому 
ринку і розміщення державних цінних паперів НБУ Микола Селехман, а також 
представники банківського сектору та фінансових компаній в Україні. 
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 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

Иностранные инвестиции в Украину  
за год сократились на 5% 

17.02.2016 

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины 
(акционерный капитал нерезидентов) на 31 декабря 2015 г. составил 43,371 
миллиарда долларов, что на 2,373 миллиарда долларов, или на 5,19%, ниже 
показателя на начало года на уровне 45,745 миллиарда долларов. 

Как сообщает Госстат, снижение объема инвестиций за год обусловлено курсовой 
разницей, за счет чего акционерный капитал снизился на 5,024 миллиарда долларов, в то 
время как отток акционерного капитала оказался незначительным и составил 891,3 
миллиона долларов, и при этом поступило 3,764 миллиарда долларов новых инвестиций. В 
сообщении отмечается, что инвестиции в течение 2015 года поступали из 134 стран мира. 
Основными инвесторами Украины, на которых приходится 83% общего объема 
инвестиций, оставались Кипр, Нидерланды, Германия, Российская Федерация, Австрия, 
Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия. 
Большая часть инвестиций в объеме 13,280 миллиарда долларов, или 30,6% от общего 
объема, приходится на украинскую промышленность. Задолженность украинских 
предприятий по кредитам и займам перед прямыми инвесторами на 31 декабря 2015 года 
составила 7,824 миллиарда долларов, общий объем прямых инвестиций, включая 
акционерный капитал и долговые инструменты, - 51,196 миллиарда долларов. Объем 
прямых инвестиций (акционерного капитала) из Украины в экономику стран мира на 31 
декабря 2015 года составил 6,210 миллиарда долларов. Прямые инвестиции из Украины 
поступали в 47 стран мира, в том числе наибольшая доля приходится на Кипр (93,7%). 
Требования украинских прямых инвесторов по долговым инструментам к предприятиям за 
рубежом на 31 декабря составили 217,1 миллиона долларов, общий объем прямых 
инвестиций с учетом акционерного капитала и долговых инструментов – 6,427 миллиарда 
долларов. Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно 
оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части 
зоны проведения антитеррористической операции. Также в сообщении отмечается, что 
данные о прямых инвестициях в Украину и из Украины являются предварительными и 
используются Национальным банком для составления платежного баланса и определения 
международной инвестиционной позиции. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам kontrakty.ua 
 
 

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ 

 
Новий маршрут "Шовкового шляху" потрібно наповнити конкретними  

проектами від українського бізнесу 
18.02.2016 

Нам потрібні конкретні запити, пропозиції від українського бізнесу і 
найголовніше визначити можливості по наповненню нового «Шовкового 
шляху», розробки нових інвестиційних проектів, які можуть бути 
реалізовані в Україні. 

«Ми розширюємо транзитні можливості України, забезпечуємо високу якість послуг 
перевезень, створюємо якісну логістичну систему та переробку. Саме тому ваші пропозиції 
по розвитку проектів у рамках нового «Шовкового шляху» допоможуть нам 
викристалізувати інтереси української сторони для наших партнерів по цьому проекту», - 
сказав Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства Геннадій Зубко на засіданні Ради експортерів та інвесторів при 
МЗС України з питань ефективних логістичних рішень для забезпечення експорту 
української продукції на ринки Центральної Азії та Китаю, а також - перспективам 
використання нового «Шовкового шляху». «Цей шлях дає нам можливість розвивати в 
Україні логістику, переробку та  диверсифікацію експорту своїх товарів», - зазначив 
Геннадій Зубко. Урядовець повідомив, що готується проведення Третього засідання Комісії 
зі співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки. «Ми 
готуємось до підписання «Дорожньої карти»  з реалізації ініціативи побудови економічного 
поясу Великого шовкового шляху, розвитку інфраструктурних проектів», - додав він. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Віце-прем'єр-міністра україни Г.Зубко  
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Наталія Микольська презентувала календар подій з  
промоції українського експорту 

19.02.2016 

На засіданні Уряду Н.Микольська презентувала план заходів з 
промоції українського експорту, що передбачає три формати співпраці з 
торговельними партнерами: спільні міжурядові комісії, закордонні бізнес-
форуми та торговельні місії. 

За її словами, такий інструмент інтенсифікації торгових відносин як торговельні 
місії успішно практикуються багатьма країнами світу на державному рівні, проте в Україні 
вони імплементуватимуться вперше. Запропоновані формати стануть можливими завдяки 
тісній співпраці Уряду з представниками бізнесу та бізнес-асоціаціями. “Одна із форм 
роботи з нашими партнерами - це міжурядові комісії. Формат передбачає зустріч 
представників нашої країни та представників урядів інших держав для обговорення 
перспективних сфер співпраці та потенційного укладення угод в економічній, фінансовій та 
інших сферах, а також обговорення проблем у тих чи інших сферах, можливостей їх 
усунення”, - пояснила заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України – 
Торговий представник України Наталія Микольська. Другою формою роботи стануть 
закордонні бізнес-форуми, проведення яких було започатковано та успішно відпрацьовано 
ще минулого року. Третьою формою співпраці, яка буде запроваджена вперше цього року, 
стануть торговельні місії, поїздки під керівництвом Прем’єр-міністра України, профільного 
міністра, або кількох міністрів у певні країни спільно з представниками українського 
бізнесу. Перші форуми, до яких, за словами Торгового представника, закордонний бізнес 
вже  виявив неабиякий інтерес, відбудуться в Голландії, Франції та Канаді. Формати цих 
форумів відрізнятимуться: одні будуть націлені на залучення інвестицій, а інші, такі як 
голландський і канадсько-український, орієнтуватимуться на покращення торгових 
відносин між країнами. Не менш важливими заступник Міністра назвала торговельні місії, 
які заплановано здійснити до Польщі, Туреччини, Китаю та Індії. ... У рамках підготовки до 
кожної з вищезгаданих подій, буде проведено засідання Ради з просування експорту при 
Мінекономрозвитку, що дозволить відпрацювати з бізнесом проблемні питання, 
перспективи та запити. Інформація про заплановані події, зокрема, Ради з просування 
експорту, анонсуватиметься на сайті Мінекономрозвитку. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінекономіки України 
 

 ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
Профицит внешнеторгового баланса Украины  

в 2015 вырос до $4 млрд 
15.02.2016 

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины за январь-
декабрь 2015 г. составило 4 млрд 064,5 млн долл. против 3 млрд 356,2 млн 
долл. в 2014 г. Об этом сообщает Госстат. 

Данные указаны без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. 
Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции. Таким образом, 
положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины выросло на 708,3 млн долл., или 
на 21,1%. В частности, со странами СНГ профицит торговли товарами и услугами в 2015 г. 
составил 61,3 млн долл. против профицита 449,6 млн долл. в прошлом году, тогда как в 
торговле с другими странами мира профицит составил 4 млрд 003,2 млн долл. против 2 
млрд 906,6 млн долл. В то же время со странами ЕС был зафиксирован дефицит торговли 
товарами и услугами в 2 млрд 668,9 млн долл. по сравнению с прошлогодними 3 млрд 824,6 
млн долл. При этом объем экспорта товаров и услуг в 2015 г. составлял 46 млрд 647,9 млн 
долл., импорта - 42 млрд 583,4 млн долл. По сравнению с 2014 г. экспорт сократился на 
27,2%, импорт - на 29,9%. Экспорт в страны СНГ снизился на 40,1% и составил 11 млрд 
319,2 млн долл., в другие страны мира - на 21,9% и составил 35 млрд 328,7 млн долл., в т. ч. 
в страны ЕС - на 25,0%, до 15 млрд 287,1 млн долл. Импорт из стран СНГ снизился на 38,9% 
и составил 11 млрд 257,9 млн долл., из других стран - снизился на 25,9% и составил 31 млрд 
325,5 млн долл., в страны ЕС - на 25,8%, до 17 млрд 956,0 млн долл. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам investfunds.ua 
 

 РИНОК ПРАЦІ & ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ  
 

 

 
Обзор кадрового рынка Украины в 2015 г. 

и прогноз на 2016 год 
 

12.02.2016 

Ушедший 2015 год стал годом определенного «плато», при котором 
компании, продолжая проводить оптимизацию затрат, удерживали 
необходимый штат. Масштабных сокращений персонала во многих отраслях 
удалось избежать.  

 

Сегодняшний рынок можно уверенно назвать «рынком работодателя», и, предполо-
жительно, данная ситуация сохранится в 2016 г. Кроме того, в текущем году продолжится 
отток “человеческого капитала” из страны. Существенных изменений на рынке труда в 
2016 г. мы не ожидаем. Напомним, что в 2014 г. темпы роста рынка труда Украины 
замедлились и показали определенную рецессию по сравнению с 2013 г. (а 2013 в отношении к 
2012 г., также, показал снижение темпов роста). Это отразилось на уменьшении общего 
количества вакансий украинских и зарубежных компаний. 

 

Обзор 2015 года по отраслям 
В 2015 г. компании различных сегментов украинского рынка концентрировались на 

оценке эффективности работы персонала, оптимизации затрат, борьбе за сохранение своей 
доли, развитии ключевого персонала,  привлечении и удержании ценных специалистов, 
топ-менеджмента, экспертов на временные проекты для запуска новых направлений. 
Компании, по-прежнему, заинтересованы во многофункциональных сотрудниках, 
управленцах, способных предусмотреть развитие ситуации, готовых принимать решение и 
брать на себя ответственность за последствия в ситуации неопределенности. Агросектор 
продолжает быть одной из наиболее перспективных и стабильных отраслей украинской 
экономики. По итогам 2015 г. аграрный сектор принес значительную долю дохода в 
бюджет страны. Специалисты, работающие в данном сегменте, как правило, не находятся в 
активном поиске работы. Компании ценят квалифицированных специалистов, стараются 
предоставить им возможности для роста и развития, обеспечивают хорошими условиями 
работы, а также привлекательными социальными пакетами. Дефицит высококлассных 
кадров в аграрной сфере не утратил свою актуальность и в нынешней ситуации. 
Большинство игроков агрорынка с оптимизмом смотрят в будущее. В индустриальной 
сфере активизировались украинские производители. Если в 2014 - начале 2015 годов они 
заняли выжидательную позицию с основной целью удержать уже существующие объёмы 
выпуска продукции и продаж, а также  найти новые рынки сбыта, то в конце 2015 года 
производственные компании  уже во многом переориентировались на такие страны как 
ОАЭ, Китай, в связи с чем возникла необходимость в грамотных управленцах, знающих и 
применяющих на практике современные технологии менеджмента. Кроме того, есть 
необходимость в технических директорах и главных инженерах в связи с модернизацией 
производств и переходом на европейские стандарты качества.  Как и ранее, востребованы 
менеджеры по продажам, региональные менеджеры, и торговые представители.  

 
 
 

 
 

 

 

Рынок IT стабилен. Крупные аутсорсинговые компании продолжают свой рост, 
клиентами таких компаний являются европейские страны и, в большой мере, США. 
Опытные специалисты стремились эмигрировать и за 2015 г. тысячи IT менеджеров 
покинули Украину. Рост заработных плат в прошлом году был незначительным, поскольку 
зачастую зарплата данного сегмента привязана к курсу доллара и растет пропорционально 
валютному курсу. Наиболее востребованы опытные специалисты (уровень Middle-Senior), 
по направлениям PHP, JavaScript, Java разработчики, Front-end разработчики, .NET, QA. 
Также на рынке появилось немало специалистов начального уровня, т.к. многие стремятся 
войти в IT-рынок и проходят курсы по программированию. В 2015 г. объем вакансий на 
рынке медицины и фармации, по сравнению с 2014 г., существенно не изменился. 
Прошлый год для фармацевтического рынка прошел под девизом «Сохранить то, что есть!». 
Вакансии открывались, в основном, в случае ухода сотрудников, участились случаи 
переезда специалистов отрасли за границу. Единичными были вакансии, анонсированные в 
связи с расширением бизнеса компании. Уровень заработных плат в 2015 г., также, 
существенно не изменился, наиболее высокооплачиваемыми стали сотрудники тех 
компаний, в которых заработная плата привязана к курсу валюты (по наблюдениям 
специалистов АНКОРа примерно 3 из 10 компаний). В сфере банков и финансовых услуг 
2015 г. продолжил тренд 2014 г. в части ликвидации деятельности работодателей для 
десятков тысяч банковских сотрудников, закрывались не только неприбыльные или 
«имиджевые» офисы в Киеве и регионах, но и те, что приносили прибыль, поскольку их 
дальнейшее функционирование не было предусмотрено новой стратегией. Лишь несколько 
развивающихся средних и небольших банков создавали новые рабочие места. Сокращения 
прошли по тем вертикалям, чей бизнес был признан непрофильным. Традиционно, 
оптимизировались вакансии в проектном менеджменте, методологии, рисках. Зарплатные 
ожидания соискателей финансового рынка превышают возможности работодателей, лишь 
незначительное количество работодателей по-прежнему готовы перекупать кандидатов 
или, как минимум, учитывать их доходы на прежнем месте работы. В сегменте топ-
менеджмента ситуация аналогичная – предложение превышает спрос. За неимением 
вариантов в банках в Украине, управленцы рассматривают предложение в коммерческом 
секторе, финтехе и исследуют возможности релокации. Нередко первые и вторые лица 
банков делают шаг назад в карьере или выбывают на долгое время из рынка. По нашим 
сведениям, в первой половине 2016 г. крупные работодатели банковского сектора 
планируют завершить планы по оптимизации численности штата. Новые вакансии, как и в 
2015 г., будут появляться, прежде всего, во фронт-офисах – это финансовые консультанты и 
менеджеры по привлечению клиентов. Прогнозируем выход из рынка тех игроков, которые 
не смогут решить вопрос по докапитализации. Начало 2015 г. для специалистов по 
продажам и маркетингу в компаниях сферы FMCG (товаров народного потребления) был 
ознаменован очередной волной сокращений. Но уже с 3 квартала 2015 г. ситуация 
стабилизировалась и найм сотрудников возобновился, однако связано это было не с 
развитием бизнеса в FMCG, а, преимущественно, с кадровыми перестановками, 
оптимизацией, естественным оттоком персонала. Особенно это было характерно для 
международных работодателей, так как колебания доллара и нестабильная экономическая 
ситуация в стране спровоцировали временное снижение их бизнес-активности на 
территории страны. Предположительно 2016 г., по-прежнему, ознаменуется нестабиль-
ностью для данного сегмента; возможно, увеличится миграция персонала в страны ЕС и 
СНГ. В сегменте рабочих специальностей, по-прежнему, наблюдается высокая текучесть 
персонала, остается актуальной сезонная работа для разнорабочих и работа с частичной 
занятостью. Особым спросом пользуются грузчики, комплектовщики, сборщики, 
операторы линий, разнорабочие, водители-перевозчики, мерчандайзеры, продавцы, швеи, 
уборщицы, а в предновогодний период значительно увеличился спрос на специалистов 
сферы обслуживания и инвентаризации. В среднем зарплата на вышеуказанные должности 
составила от 2 200 до 5 500 грн. Для позиций сферы инхаус (специалисты по управлению 
персоналом, юриспруденции и финансам) в 2015 г. увеличилось количество и вакансий, и 
резюме. Самыми активными соискателями стали специалисты по бухгалтерии и финансам, 
возросло количество вакансий в сфере налогообложения. По сравнению с 2014 г. в 2015 г. 
количество резюме в сфере HR увеличилось почти на четверть. Предпосылкой этому 
являлись организационные и структурные изменения в компаниях, а также желание 
соискателей увеличить уровень дохода. 

 

Директор кадрового холдинга АНКОР в Украине Юрий Перч: «Рынок труда, как 
барометр, чувствителен к экономическим изменениям, и, несмотря на внешне 
неоптимистичную ситуацию, он функционирует. Компании, по-прежнему, готовы 
вкладывать силы в ключевой персонал, эта тенденция последних лет сохранится 
и в 2016 г. Тренд 2015 г., при котором государственные институты обращаются к 
профессионалам кадровой индустрии с pro bono проектами по поиску и подбору 
управляющего персонала, продолжится и в 2016. Идет поиск государством путей 
обеспечения кадрового ресурса…. Сохраняется тенденция переезда украинцев на 
работу зарубеж, причем соотечественники, как правило, не готовы поступаться 
зарплатами местному населению. Мы предполагаем, что количество трудовых 
мигрантов возрастет в 2016 году». 

 

Обзор рынка аутсорсинга учетных функций 
В 2015 на рынке аутсорсинга учетных функций оживленного спроса не наблюдалось.  

В первую очередь это связано со сложившимся в стране бизнес-климатом, восприятием 
ситуации в стране зарубежными партнерами, а также недостатке реформирования 
налоговой системы. Большинство компаний находились в состоянии ожидания глобальных 
реформ и перемен и не предпринимали никаких кардинальных изменений по развитию 
бизнеса. В 2015 году большинство компаний искали возможность оптимизации, все силы 
сосредотачивая на удержании  имеющихся активов и сокращении издержек. Поэтому 
некоторые компании в 2015 г. занимались мониторингом рынка аутсорсинга для изучения 
его потенциальных возможностей для себя и просчета экономической выгоды в случае 
передачи собственных бизнес-процессов на аутсорсинг в будущем. Безусловно, большие 
надежды возлагаются на проходящий сейчас процесс оздоровления экономики и 
сокращения теневого сектора, что позволит изменить ситуацию на рынке аутсорсинга в 
лучшую сторону. Однако теневой сектор Украины все еще занимает большую долю 
экономики. А учитывая то, что передача на аутсорсинг бизнес-процессов – это показатель 
прозрачности бухгалтерии и кадровой политики предприятия, так называемые «серые» 
компании по вполне понятным причинам предпочитают не прибегать к аутсорсинговым 
услугам. Если говорить о тех секторах бизнеса, которые ранее уже имели позитивный опыт 
работы с аутсорсингом, в 2015, они проявили устойчивую тенденцию по сращиванию услуг 
аутсорсинга учетных функций и IT-аутсорсинга, т.е. вместе с передачей бухгалтерии на 
аутсорсинг внешнему провайдеру также отдавали на обслуживание и сопутствующие IT-
системы. Все больше растет актуальность и востребованность аутсорсинговых услуг в 
формате «Software as a Service» (Saas). Нынешняя геополитическая ситуация в Украине все 
еще остается основным тормозом развития рынка аутсорсинга учетных функций. По 
нашему мнению, данная ситуация продлится и в 2016 году, так как компании все еще 
откладывают свои планы по передаче функций на аутсорсинг «до лучших времен». В 
условиях же благоприятного инвестиционного климата, последовательной политики 
государства, стабильной и эффективной налоговой системы аутсорсинговая индустрия 
имеет все шансы на настоящий взрывной рост. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте: Кадровый рынок в 
региональном разрезе >>>  

По материалам Компании АНКОР в Украине 
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http://investfunds.ua/news/proficit-vneshnetorgovogo-balansa-ukrainy-v-2015-vyros-do-4-mlrd-dollarov-rbk-ukraina-136567/
http://hrsovet.rabota.ua/obzor-kadrovogo-ryinka/
http://hrsovet.rabota.ua/obzor-kadrovogo-ryinka/
http://hrsovet.rabota.ua/obzor-kadrovogo-ryinka/
https://ancor.ua/
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Президент підписав Закон України 
«Про публічні закупівлі» 

 

17.02.2016 

Президент Петро Порошенко підписав Закон України №922-
VІІІ «Про публічні закупівлі», ухвалений Верховною Радою 25 
грудня 2015 року. Про це повідомляє сайт president.gov.ua 

Законом передбачається запровадження електронної системи закупівель для всіх 
державних закупівель для товарів та послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тис. 
грн, і для робіт – дорівнює або перевищує 1,5 млн грн (для замовників, що здійснюють свою 
діяльність в окремих сферах господарювання, вартість товарів і послуг – дорівнює або 
перевищує 1 млн грн та для робіт – дорівнює або перевищує 5 млн грн). Закон забезпечує 
поширення системи електронних закупівель протягом 2016 року у 2 етапи: з 1 квітня – для 
центральних органів виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність в окремих 
сферах господарювання; з 1 серпня – для решти замовників. Реалізація Закону дасть 
можливість підвищити рівень конкуренції у сфері державних закупівель та знизити рівень 
корупції. Заступник Глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків зазначив: 
«Цей закон є масштабуванням пілотного проекту електронних закупівель системи ProZorro, 
яка довела свою ефективність, заощадивши в 2015 році понад пів мільярда гривень». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 

Рада "усунула" міністрів від управління  
держкомпаніями 

18.02.216 

Депутати ухвалили закон щодо управління об’єктами 
державної власності. Відповідний законопроект № 3062 підтримав 
251 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу. 

Документ передбачає перехід до ефективного управління об’єктами державної 
власності та виключення корупційної складової. Так, посадові особи державних органів 
(керівники міністерств) мають бути усунені від управління державними компаніями, 
натомість на держпідприємствах має бути запроваджено корпоративне управління згідно 
зі стандартами ОЕСР. Управління державними підприємствами, а також господарськими 
товариствами, де частка держави становить 50% і більше, здійснюватиметься наглядовою 
радою, до складу якої можуть входити незалежні члени. Крім того, ці підприємства мають 
проходити обов`язковий аудит та оприлюднювати інформацію про свою діяльність 
(фінансову звітність разом з аудиторським висновком). Раніше, Прем'єр-міністр України 
Арсеній Яценюк запропонував вивести всі державні компанії з-під управління міністерств 
та створити на їх базі сім держхолдингів. Прикладами успішної корпоратизації і управління 
державної власності прем'єр назвав ПАТ "Українська залізниця" та НАК "Нафтогаз України".  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

А.Яценюк: За два роки олігархи не отримали можливості  
приватизувати жоден об'єкт в країні 

19.02.2016 

Олігархи за останні два роки не отримали можливості прива-
тизувати жоден об'єкт в країні, як вони раніше приватизовували. 
Про це заявив Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. 

"Ви пригадуєте, як відбувалася приватизація? Домовились, олігархічна змова, вже 
визначена ціна, і ти став щасливим власником об'єкта державної власності", - нагадав він. 
Глава Уряду підкреслив, що державні збагачувальні компанії та низка інших індустріальних 
компаній, які були в так званій оренді на десятки років, повернуті назад у державну 
власність. "По газу. Всі ці вампіри, які сиділи на газових контрактах, - всі знищені. Тепер 
тільки прямі контракти між Україною і Європейським Союзом", - зазначив Арсеній Яценюк. 
"По податкам. Ми два десятки років не могли підняти податки, так звані ренти на найбільш 
олігархічні види бізнесу. Руда, газ, нафта. Нам це вдалося зробити", - додав він. Прем'єр-
міністр навів приклад компанії "Укрнафта". "Десять років її намагалися повернути під 
державний контроль. Всі говорили. Нам це вдалося", - наголосив Глава Уряду. Водночас 
Арсеній Яценюк зазначив, що в Уряді немає жодного представника якоїсь бізнес-групи чи 
бізнес-лобі, як було раніше. "Парламент. Вплив олігархів на Парламент суттєво ослаблений. 
Він існує, це правда, але це не те, що було раніше, де була чиста кланова політична система", 
- сказав Прем'єр-міністр. Крім того, Глава Уряду нагадав, що днями Парламент 
проголосував закон про особливості управління об'єктами державної власності. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ 
 

 
 

Александр Ярославский назвал условия  
активизации экономики 

18.02.2016 

Ключевые требования международных доноров Украины в 
целом совпадают с ожиданиями отечественных инвесторов. Такое 
мнение выразил владелец и президент DCH Group Александр 
Ярославский. 

«Нивелируйте коррупционную составляющую, снизьте административное давление 
на бизнес, обеспечьте понятные и прозрачные правила игры – и тогда в страну придут 
деньги», – подчеркнул известный бизнесмен. По его словам, сегодняшний кризис в 
украинской экономике можно воспринимать как вызов, на который системный 
структурированный бизнес способен дать адекватный ответ. «Чтобы реализовать 
имеющийся инвестиционный потенциал, необходимы соответствующие условия. У 
государства не будет даже основы для создания мощного и устойчивого роста без 
стабильной фискальной позиции, оздоровления банковской системы, быстрых и 
эффективных экономических реформ»,- отметил Ярославский. Он подчеркнул, что 
экономический прогресс в стране возможен только при условии проведения системных 
реформ, которые не будут номинальными. «Я категорически не согласен с мнением о том, 
что период кризиса является неблагоприятным для инвестиций. В 2008-2009 гг., когда я 
начал вкладывать деньги в Харьков, чтобы сделать его принимающим городом Евро-2012, 
многие недоумевали, ведь экономическая ситуация в регионе не располагала к 
масштабным инвестициям. Но именно этот шаг позволил реализовать уникальные 
проекты, создать дополнительные рабочие места, загрузить мощности подрядных 
организаций и пр.», – акцентировал внимание бизнесмен.  

 

Как сообщалось ранее, Ярославский является крупнейшим частным инвестором подготовки 
инфраструктуры Украины к Евро-2012 (общий объем социальных инвестиций превысил $ 300 млн.) 
Бизнесмен по итогам 2015 года занимает 7-ю строчку рейтинга наиболее состоятельных украинцев 
(по версии украинского издания Forbes). Является бенефицаром группы DCH (до 2007 г. – группа 
«Укрсиб»), в состав которой входят предприятия таких секторов экономики, как финансы, 
девелопмент, транспорт и т. д. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

 
А.ЯРОСЛАВСКИЙ 

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 
 

 
 

Украина требует от РФ в рамках "газовой" тяжбы в  
Стокгольмском арбитраже $22,7 млрд 

16.02.2016 

Украина требует от РФ в рамках "газовой" тяжбы в Стокгольмском 
арбитраже $22,7 млрд, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк 
в ходе отчета правительства перед Верховной Радой во вторник. 

"Украина еще в прошлом году начала судебные споры против российского 
"Газпрома" по двум контрактам. Первый – контракт купли-продажи. Украина требует от РФ 
$14,5 млрд. Второй – транзитный контракт, согласно которому Украина требует от РФ $8,2 
млрд. Иски рассматриваются в Стокгольмском арбитражном суде. Я не хочу забегать 
наперед, но, надеюсь, что до конца текущего года соответствующие решения будут 
вынесены судом в нашу пользу", - сказал он. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

Минэнергоугля хочет забрать у Минэкологии контроль  
над выдачей лицензий на добычу 

17.02.2016 

Минэнергоугля хочет вывести из сферы контроля Министерства 
экологии и природных ресурсов выдачу специальных разрешений на 
недропользование по нефтегазовым месторождениям. 

«Министерство ответственное за обеспечение страны энергоресурсами, не имеет 
рычагов влияния на то, кто, как и каким способом выдаются разрешения на использование 
недр, тогда как Госгнеондер (входит в сферу управления Минэкологии), выдающее 
разрешения, не несет никакой ответственности за обеспечение страны газом … 
Необходимо разграничить функции двух министерств», - цитирует пресс-служба 
заместителя директора департамента по нефтегазовому комплексу Минэнергоугля 
Татьяну Довжок в среду. По данным пресс-службы Министерства энергетики и угольной 
промышленности Украины, аналогичной точки зрения придерживается и глава 
Минэнергоугля Владимир Демчишин.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам nefterynok.info 
 

Демчишин предлагает внедрить принцип Drag-along при  
приватизации блокпакетов генкомпаний 

19.02.2016 

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир 
Демчишин предлагает внедрить принцип Drag-along при приватизации 
блокирующих пакетов электрогенерирующих компаний. 

“Если бы провести через закон право, чтобы тот, кто купит 25% (на конкурсе ФГИ – 
ред.), по той же самой цене мог докупить 75%, которые есть у ДТЭК, купить у них 
автоматически. Это решило бы все проблемы”, – сказал он журналистам в Киеве. Суть 
принципа Drag-along состоит в том, что акционер, продающий свои акции третьему лицу, 
может также потребовать, чтобы другие акционеры продали свои акции по такой же цене. 
Министр также сообщил, что его ведомство предложит прописать в приватизационных 
обязательствах при продаже ПАО “Центрэнерго” обязательство выкупать уголь на 
государственных шахтах. Напомним,  в 2016 г. ФГИ планирует выставить на продажу ОПЗ 
(100%), “Центрэнерго” (78%), “Донбассэнерго” (25%), “ДТЭК Захидэнерго” (25%), “ДТЭК 
Днипроэнерго” (25%), “ДТЭК Днипрооблэнерго” (25%), “Киевэнерго” (25%), “Николаев-
облэнерго” (70%), “Хмельницкоблэнерго”, “Запорожьоблэнерго”, “Харьковоблэнерго” 
(65%), “Тернопольоблэнерго” (50%) и”Черкассыоблэнерго” (46%). По словам главы фонда 
Игоря Билоуса, российские инвесторы не будут участвовать в большой приватизации. В 
том числе он высказался против возможного участия Константина Григоришина, которому 
может быть интересно получение контроля над “Черкассыоблэнерго”. 
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Малоизвестные компании задолжали  
"Укрнафте" 11,6 млрд - депутат 

 

15.02.2016 

Ккомпании, часть которых имеет аннулированные регистрации 
плательщиков НДС, задолжали ОАО "Укрнафта" 11,6 млрд грн. Об этом в 
Facebook сообщила народный депутат от партии "Самопомощь" Виктория 
Войцицкая. 

Так, по данным депутата, на 30.09.2015 г, за нефть ООО "Галнафта" задолжала – 1,366 
млрд грн, ООО "Гарант-УТН" - 1,328 млрд грн, ООО "Техтрейд Групп" - 1,101 млрд грн, ООО 
"ТД Прикарпаттянафтотрейд "- 2,049 млрд грн, ООО "Котлас" - 2,887 млрд грн. Как 
отмечается в приложениях, которые прикрепила депутат, аннулированные регистрации 
плательщика НДС имеют компании ООО "Техтрейд Групп" и ООО "Котлас". Кроме того, 
копании ООО "Гарант-УТН" и ООО "ТД Прикарпаттянафтотрейд" имеют дебиторские 
обязательства на 1,328 и 2,049 млрд грн. "Прямым следствием признания дебиторской 
задолженности безнадежной и списания ее за счет резервов или чистой прибыли 
автоматически приведет к соответствующему уменьшению дивидендов, что на самом деле 
приведет к убыточности предприятия", - пишет она. Как отмечает Войцицкая, дебиторская 
задолженность указанных компаний-покупателей на последнюю отчетную дату составляет 
- 8,731 млрд грн. Кроме этой задолженности за нефть, менеджмент "Укрнафты" уплатил 
авансовый платеж на счет одного из должников за нефть ООО "Котлас" за нефтепродукты 3 
млрд. грн. "Всего с апреля по сентябрь 2015 года из "Укрнафты" выведено 11,61 млрд", - 
пишет депутат. "Цинизм ситуации заключается еще и в том, что по словам Роллинса он 
оставляет в штате бывших приватовских менеджеров из-за того, что "они обладают ценной 
информацией, в том числе и той, которая необходима для возвращения дебиторки", 
которую они же сами и создали" , - добавляет она. Напомним, что задолженность ПАО 
"Укрнафта" перед государственным бюджетом по состоянию на 1 января 2016 года 
составляет 10,4 млрд гривен. Долг сформировался преимущественно за счет неуплаты 
самостоятельно задекларированных сумм рентных платежей, а также НДС и налога на 
прибыль. При этом дебиторская задолженность составляет 18,676 млрд гривен.  
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ГП «Укргаздобыча» переплачивает  
миллион 

 

16.02.2016 

На закупке 21 дизельного генератора «Укргаздобыча» переплатила 
свыше миллиона гривен. Об этом стало известно из определения 
Печерского суда Киева от 5 февраля 2016 года, размещенного в Едином 
реестре судебных решений. 

Суд предоставил полиции доступ к регистрационным документам компании «Райд 
ЛТД» (согласно базе юрлиц, бенефициаром черкасской фирмы является Григорий Дуцкий). 
Ходатайство о доступе к документам Главное следственное управление Нацполиции 
подало в рамках расследования фактов растраты в особо крупных размерах топ-
менеджментом ОАО «Укргаздобыча» при закупке товаров по завышенной стоимости. 
Установлено, что замначальника департамента материально-технических ресурсов по 
предварительному сговору с председателем комитета по конкурсным торгам ОАО 
«Укргаздобыча», директором «Райд ЛТД» и другими осенью 2014 умышленно завысили 
закупочную стоимость 21 дизельной электростанции. Как сказано в расследовании, для 
этого была создана видимость наличия конкурента – физлица-предпринимателя, который, 
на самом деле, оказался подставным лицом. «Райд ЛДТ» победил с ценой 5,2 млн грн. При 
этом следствие уже выяснило, что дизельные генераторы, которые были поставлены 
«Укргаздобыче» в течение декабря 2014 г. - марта 2015 года, «Райд ЛТД» купила у фирмы 
«Далгакиран Компрессор Украина» за 4,1 млн. грн. В результате, «Укргаздобыча» понесла 
убытки на 1,1 млн грн. Из ЕРСР также известно, что Генпрокуратура расследует растрату 
средств должностным лицами «Укргаздобыча» при покупке в течение 2014-2015 г. 1,81 
тысячи тонн химической продукции у «Первомайское химической компании» для 
производственно-технического обеспечения бурового филиала «Укрбургаз». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sud.ua 
 

 
В газодобывающей компании Вадима Новинского  

произошла смена руководства 
17.02.2016 

Генеральным директором "Смарт Энерджи" назначен Сергей 
Глазунов, который с октября 2014 года занимал должность директора по 
инвестициям "Смарт-Холдинга", сообщила пресс-служба компании. 

По ее данным, Владислав Погорелов, возглавлявший "Смарт Энерджи" с октября 
2014 г. по февраль 2016 г., занял позицию исполнительного директора компании. Глазунов 
в 2010 году занимал должность директора по развитию и управлению активами "Смарт-
Холдинга", а с 2011 г. занимал должность финансового директора "Смарт Энерджи". До 
прихода в компанию работал на различных руководящих позициях в финансовой и 
инвестиционной сферах, в том числе в финансовых учреждениях JPMorgan Chase & Co и 
Bank One (США). Как сообщалось, "Смарт Энерджи" - управляющая компания в составе 
группы "Смарт-холдинг", отвечающая за развитие проектов в сфере добычи углеводородов 
и альтернативной энергетики. В нефтегазовое направление холдинга входит британская 
компания с активами в Украине Regal Petroleum, а также газдобывающие компании ЧАО 
"Укргазвыдобуток" и ООО "Пром-Энерго Продукт". Текущие запасы газодобывающих 
активов Smart Energy по категории С1+С2 оцениваются в 39,7 млрд м³ газа и 4,5 млн тонн 
конденсата. Добыча "Укргазвыдобуток" в 2015 г. составила 110,2 млн м³ газа и 3,7 тыс. тонн 
нефти и газоконденсата, Regal Petroleum - 55,2 млн м³ газа и 12 тыс. тонн нефти и газокон-
денсата, "Пром-Энерго Продукт" - 24,6 млн м³ газа и 1,6 тыс. тонн нефти и газоконденсата. 
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Burisma закрыла сделку по покупке 70% "Куб-Газа" у  
Serinus Energy и дарению 5% Cub Energy 

17.02.2016 

Cub Energy Inc. (США), владеющая 30% долей в ООО "Куб-Газ" 
(Харьков), бесплатно получила еще 5% в этой украинской компании от 
Burisma Holdings в качестве компенсации своего права на 
первоочередную покупку 70% "Куб-Газа" у канадской Serinus Energy Inc., решившей 
выйти из бизнеса в Украине. 

Как отмечено в сообщении Cub Energy, сделка закрыта 8 февраля ее 100%-й дочкой 
Gastek LLC, на которую оформлено 30% в "Куб-Газе", и аффиллированной с Burisma 
компанией Resano Trading Ltd. Cub Energy указывает, что в обмен на отказ от выкупа 70% 
доли Serinus в "Куб-Газе" она впоследствии может получить еще 5% в украинской 
компании, увеличив свою долю до 40%. Согласно сообщению, 2,5% перейдет к ней после 
получения Resano совокупно $25 млн дивидендов от "Куб-Газа", а на покупку еще 2,5% 
Gastek имеет опцион по цене равной 2,5% чистой приведенной стоимости запасов 
категории 2P во время его исполнения. Cub Energy уточняет, что поправки в акционерное 
соглашение и устав "Куб-Газа" будут согласованы между новыми акционерами до 1 марта 
2016 года. В свою очередь Serinus уточняет, что получила за 70% в украинской компании 
$32,8 млн, включая все корректировки на оборотный капитал и внутригрупповые 
операции, из которых $19,2 млн пойдут на оплату кредита ЕБРР и процентов по нему, 
привлеченного для проектов компании в Румынии и Тунисе. Продавец уточняет, что 
валовые запасы категории 2P "Куб-Газа" на конец 2014 года составляли 64,5 млрд куб. 
футов (Bcf или около 1,83 млрд куб. м) и 459 тыс. баррелей (Mbbl) жидких углеводородов. 
Объем производства компании в четвертом квартале 2015 года оценивается в 22,9 млн куб. 
футов нефтяного эквивалента в сутки (MMcfe/d или около 648 тыс. куб. м в сутки), из 
которых 98% - природный газ. Cub Energy в релизе указывает, что Burisma является 
ведущим независимым производителем нефти и газа в Украине с уровнем добычи 
примерно 14 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2015 году (boe/d). Добыча 
"Куб-Газа", владеющего пятью разрешениями на добычу и одним - на разведку 
углеводородов на востоке Украины, составляет около 3,8 тыс. boe/d. ООО "Куб-Газ" 
разрабатывает Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоривское 
газовые месторождения в Луганской области. Чистый доход "Куб-Газ" в 2014 году вырос на 
52,7% — до 1 млрд 467,73 млн грн, а чистая прибыль сократилась на 7,2% - до 347,2 млн 
грн. Первое полугодие 2015 года компания завершила с чистой прибылью 127,45 млн грн 
при чистом доходе 688,47 млн грн. Burisma Holdings владеет украинскими добывающими 
компаниями "Эско-Пивнич", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания" и 
"Нафтогаз Гарант". В портфеле Burisma также разрешения на разработку месторождений в 
Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах. Всего компания владеет 
и разрабатывает 20 лицензий на добычу углеводородов в Украине, и 99% добычи 
приходится на природный газ.Совокупная добыча ею природного газа в 2014 году 
составила 692 млн куб. м, что на 50,4% больше показателя 2013-го, а по итогам 2015 года 
компания сообщила о росте производства на 13% и выходе на 30% долю от общего объема 
добычи газа частны ми компаниями в Украин е. 
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Мексика повертає Україні унікальне судно  
Чорноморнафтогазу 

18.02.2016 

В Мексиці вирішили повернути Україні унікальне судно 
компанії "Чорноморнафтогаз" із Криму, інше майно якої захопила 
після окупації півострова Росія. Про це із посиланням на повідомлення 
"Нафтогазу" інформує Радіо Свобода. 

"Рішення щодо судна "Титан-2" стало першим наразі офіційним визнанням уповно-
важеного органу іншої країни права власності "Чорноморнафтогазу", перереєстрованої в 
Києві у 2014 р. після окупації Криму Росією, на майно цієї компанії", - йдеться у публікації. 
Це судно ще з 2003 р. в так званому бербоут-чартері (оренді без екіпажу і спорядження) в 
іноземної компанії й останнім часом в субфрахті в компанії з Мексики, яка збанкрутувала, 
після чого судно арештувала мексиканська фінансова прокуратура. Зняти арешт стало 
можливо завдяки спільним зусиллям "Нафтогазу України", "Чорноморнафтогазу" та 
посольства України в Мексиці і залученню мексиканських радників, які мають досвід у 
звільненні морських суден. Краново-монтажне судно "Титан-2" є унікальним і розраховане 
на виконання специфічних виробничих завдань – монтаж-демонтаж плавучих бурових 
платформ та їхнє обслуговування, мовиться в повідомленні. Щоправда, наразі після урагану 
воно перебуває біля берегів Мексики на мілині в пошкодженому стані. "Рішення щодо 
подальшого використання "Титану-2" має бути ухвалене урядом України. Відповідні 
пропозиції "Нафтогаз" надіслав до Міністерства економічного розвитку і торгівлі", – 
повідомили в компанії. Компания экс-министра Злочевского завершила сделку по выкупу 
крупной энергетической компании 
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С молотка пустят 7 нефтегазовых участков 
18.02.2016 

Государственная служба геологии и недр Украины 22 марта проведет 
аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами на 
11 площадях, 7 из которых с запасами газа и нефти. 

Согласно сообщению ведомства в газете «Урядовый курьер», на аукцион будут 
выставлены три площади с запасами нефти и газа во Львовской области (Пидгирцивская, 
Добривлянская, Быстрицкая), две в Харьковской (Южно-Кисовская и Мурафинская), а 
также по одной площади в Закарпатской и Сумской областях (Тереблянская и Сурмачевская 
соответственно). Кроме того, Госгеонедр выставит на аукционе 2 участка с запасами песка 
и песчано-гравийной смеси, один участок с запасами извести и один с запасами графитовых 
руд и графита. Конечный срок подачи заявок на участие в аукционе – 4 марта 2016 года. 
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Держгеонадра відновило оточенню Януковича  
ліцензію на надра Харківщини 

19.02.2016 

Державній службі геології та надр, не дочекавшись рішення 
апеляційного суду, відновила спецдозвіл на користування надрами ТОВ 
«Міжрегіональна газова компанія». Про це пише Вадим Стародубцев у 
«Діловій столиці». 

25 грудня 2015р. Держгеонадра зупинило дію спецдозволу на користування надрами 
для «Міжрегіональної газової компанії», який видано у 2011 р. для геологічного вивчення, 
розробки і з подальшого видобутку газу, нафти, конденсату на Нижньортищівській площі у 
Харківській обл. Термін дії договору – 20 років. Держгеонадра зупинило спецдозвіл після 
того, як встановило, що МГК затримує термін проектування, узгодження і будівництва двох 
пошукових свердловин на родовищі. Але МГК звернулась до суду з вимогою зупинити дію 
рішення Держгеонадр щодо зупинки спецдозволу, а також заборонити анулювання 
спецдозволу. Суд позов задовольнив, зваживши на те, що, коли закінчиться 30-денний 
строк, під час якого фірма має усунути виявлені порушення, є небезпека порушення її прав 
через анулювання спецдозволу. Держгеонадра подало апеляцію, але 15 лютого відмінило 
рішення про зупинку ліцензії на підставі рішення суду першої інстанції, не дочекавшись 
розгляду апеляції. Таким чином, ліцензія компанії «Міжрегіональна газова компанія» 
виявилася повністю розблокована. «Міжрегіональну газову компанію» відносять до сфери 
впливу Олександра Януковича. Вона була створена шахтою ім. Засядька разом із 
мешканкою Донецька Оленою Пулєєвою. Потім контроль над МГК перейшов до депутата 
Донецької міськради Едуарда Слинька, який раніше працював головою корпорації 
«Менеджмент Ассетс Компані» (МАКО), що належала Олександру Януковичу. МГК має 
спецдозволи на промислову розробку 5 родовищ – Нижньортищівської площі у Харківській 
обл., Сербської, Золотарівської, Сиротинської та Бараниковської площ у Луганській обл. 
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В Украине могут появиться две отдельные компании  
по управлению газотранспортной системой 

 

16.02.2016 

Украина рассчитывает к июню 2016 года завершить реформу 
управления своей газотранспортной системой, что приведет к созданию 
двух отдельных компаний по управлению магистральными газопроводами 
и подземными хранилищами газа.  

“Разделение оператора газотранспортной системы, как ожидается, будет завершено 
в июне 2016 года”, - говорится в проспекте евробондов Украины, размещенном на сайт 
Ирландской фондовой бирже. При этом, иностранными консультантами Украине было 
предложено две модели реформы управления ГТС.Как сообщалось, в августе 2014 года 
Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины 
относительно реформирования системы управления единой газотранспортной системой 
Украины, предполагающий привлечение европейских и американских инвесторов к 
управлению украинской ГТС. Как ожидается, конкурс на привлечение инвесторов будет 
прозрачным, а требованием к его участникам станет представление всей информации о 
структуре собственности и всех бенефициаров. Кроме того, компания, которая выиграет 
конкурс, будет обязана каждые 5 лет отчитываться перед парламентом Украины о 
проделанной работе.Также, по закону, ГТС и газовые хранилища останутся на 100% в 
государственной собственности. При этом операторская компания, которой и будут 
управлять инвесторы, будет контролироваться исключительно государством - 51% ее 
акций будет принадлежать государству, 49% - ЕС или США. На протяжении 2015 года в 
Украине работала группа экспертов Всемирного банка, которые к концу января 2016 года 
должны были представить модель реформирования газотранспортной системы Украины 
для привлечения западного инвестора к ее модернизации и управлению. 
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Компания «Киевгаз» заявляет об угрозе  
рейдерского захвата 

 

18.02.2016 

Коллектив ПАО «Киевгаз» обратился с письмом к президенту 
Петру Порошенко и председателю Киевской городской государственной 
администрации Виталию Кличко, в котором заявляет об угрозе 
рейдерского захвата предприятия. Об этом говорится в сообщении «Киевгаза». 

Согласно сообщению, 18 февраля было проведено общее собрание коллектива, во 
время которого было отмечено, что в течение последних нескольких месяцев против ПАО 
«Киевгаз» ведется  «черная» информационная кампания. На собрании была выражена 
обеспокоенность относительно «систематических провокационных заявлений в СМИ и 
угроз из уст различных публичных лиц, которые обвиняли компанию в нарушении 
законодательства и буквально призывали к физическому захвату компании». На собрании 
обсуждались риски в связи с возможными целенаправленными шагами со стороны 
недоброжелателей для создания чрезвычайных ситуаций, диверсий или даже терактов на 
газовых сетях Киева. Коллектив расценивает разжигание конфликта вокруг компании как 
атаку для агрессивного поглощения с последующей сменой менеджмента предприятия. 
«Все это имеет признаки однозначного рейдерского поглощения компании «Киевгаз». Это 
означает не что иное, как готовность ряда политических и экономических сил поставить 
под угрозу стабильное и безопасное газоснабжение столицы Украины», – говорится в 
сообщении. В связи с этим, коллектив компании «Киевгаз» принял обращение к президенту 
и председателю КГГА. Работники «Киевгаза» призывают Порошенко взять ситуацию под 
личный контроль, а председателя КГГА Кличко – срочно реагировать на любые провокации 
вокруг «Киевгаза». Кроме того, на общем собрании обсудили вопросы финансово-
хозяйственной деятельности компании. Как отмечается, предприятием уплачены налоги в 
полном объеме. За пять лет сумма вложений в реконструкцию газотранспортной сети 
Киева, которая не является собственностью «Киевгаза», превышает 100 млн грн. «Киевгаз» 
стало единственным городским газовым предприятием в Украине, которое полностью 
погасило долг перед НАК «Нафтогаз», – уверяют в компании. На данный момент «Киевгаз» 
практически полностью реализовал модернизацию системы поставки газа столице. В 
течение пяти лет (2010-2015 гг.) была осуществлена полная замена техоборудования и 
выполнен капремонт 189 газорегуляторных пунктов (ГРП) – всего 190 ГРП. Как отмечают в 
компании, более чем на четверть (26,8%) снизилась аварийность. Выводами НКРЕКП в акте 
от 22.05.2015 №80 отмечено о положительных результатах деятельности компании.  
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В январе люксембургская Coal Energy увеличила  
производство угля в 3,2 раза 

15.02.2016 

Coal Energy S.A. (Люксембург) в январе 2016 г. увеличила 
производство угля в 3,24 раза, или на 28,123 тыс. тонн до 40,668 тыс. тонн 
по сравнению с январем 2015 года (в январе 2015 добыча составила 
12,545 тыс. тонн). 

Как говорится в сообщении компании на сайте Варшавской фондовой бирже, по 
сравнению с декабрем 2015 компания сократила производство угля на 15,3%, или на 7,365 
тыс. т. (в декабре 2015 добыча составила 48,033 тыс. т.). Компания публикует совокупные 
данные, указывающие на общий объем добываемого угля без указания его марок. Как 
сообщалиось, в структуру Coal Energy входят 10 угольных шахт, а также активы по 
переработке угольных отвалов и обогащению. В НПО "Механик" входит ассоциация "Недра 
Донбасса". В составе ассоциации сейчас работают 6 шахт: шахты им. Преподобного Сергия 
Радонежского, "Свято-Николаевская", "Свято-Андреевская", входящие в состав 
угледобывающего объединения "Восточное", и угледобывающее объединение "Западное".  
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Угольная "Садовая Груп" заявляет о достижении взаимопонимании  
с большинством кредиторов   

16.02.2016 

Крупный частный производитель энергетического угля в 
Украине "Садовая Груп" сообщает о невозможности выполнить свои 
обязательства перед ОТП Банком по соглашению о займе на $25,1 млн 
и обязательства перед рядом других кредиторов, но заявляет о достижении 
взаимопонимания практически со всеми кредиторами. 

"Я рад сообщить, что в такие трудные времена "Садовая Груп" продолжает бороться 
за свое существование и пытается договориться со всеми нашими кредиторами", – 
цитируется в отчете директор и крупнейший акционер Александр Толстоухов. Согласно 
ему, ОТП Банк в декабре 2015 г. начал судебное разбирательство с "дочками" "Садовой 
Груп": ООО "Шахта "Садовая", "Шахта "Рассвет - 1", "Донвосток СТБ" и "Интеринвест" (все – 
Алчевск) по заключенному в 2011 г. кредитному соглашению с лимитом $25 млн. Согласно 
информации в системе раскрытия судебных решений, Хозяйственный суд Луганской 
области в конце декабря решил взыскать с "Донвосток СТБ" $21,29 млн задолженности по 
кредиту и $3,83 млн задолженности по процентам. "Садовая Груп" также уточняет, что еще 
в начале 2015 г. не смогла выполнить свои финансовые обязательства перед Interaudit 
SARL, после чего в том же весь долг был передан коллекторской службе NV Atradius Credit 
Insurance, и открыто судебное производство. Однако в феврале это производство было 
прекращено. Группа напоминает, что в связи с задержкой с публикацией отчета за 2014 г. в 
мае 2015 г. торговля ее акциями на Варшавской фондовой бирже была приостановлена и 
должна возобновиться после его публикации в конце февраля 2016 г. Помимо того 
"Садовая Груп" отмечает, что продолжает переговоры о возобновлении специального 
разрешения на недропользование для шахты "Садовая", выданного ей в 2010 г. на 20 лет и 
временно приостановленного в июле прошлого года. Как отметил А.Толстоухов, благодаря 
Минским соглашениям существует реальная возможность обеспечить устойчивую 
долгосрочную стабилизацию и улучшение ситуации, в частности, уже были начаты первые 
восстановительные работы. Согласно отчету, в 2014 г. выручка "Садовая Груп" увеличилась 
на 23,8% – до $2,54 млн, валовый убыток сократился на 9,4% – до $1,34 млн, операционный 
– на 30,1%, до $19,81 млн. Однако из-за $26,26 млн курсовых потерь чистый убыток возрос 
на 57,6% – до $50,07 млн. Чистый долг компании в 2014 г. увеличился на 4% – до $52,64 
млн. Основным акционером Sadovaya Group S.A. с долей в 75% выступает кипрская 
Connectico LLC, финальными акционерами которйо являются А.Толстоухов (51%) и Сергей 
Стецурин (49%). Отметим, "Садовая Групп" основана в 1995 году. В декабре 2010 года 
холдинговая компания Sadovaya Group провела первичное размещение 25% акций на WSE и 
привлекла PLN92,6 млн финансирования ($31,9 млн в долларовом эквиваленте). 
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Акции "Центрэнерго" передадут в Фонд госимущества  
в ближайшее время - Демчишин 

18.02.2016 

Министр энергетики и угольной промышленности Украины 
Владимир Демчишин пообещал передать акции "Центрэнерго" в Фонд 
государственного имущества в ближайшее время.  

Демчишин передаст акции для дальнейшей приватизации, поскольку она является 
приоритетной. По его словам, Минэнергоуглепром уже провел аудит финотчетности 
компании. "Беру на себя публичное обязательство максимально быстро после проведения 
технических процедур нашего министерства и ФГИ передать акции фонду для того, чтобы 
они быстрее подготовили ее к приватизации", - сказал министр. При этом, Демчишин 
уверен, что нынешний и. о. гендиректора "Центрэнерго" Олег Коземко победит в 
конкурсном отборе и останется руководить компанией. Напомним, ранее Демчишин 
сообщал, что не передаст акции компании ФГИ до конца отопительного сезона. "Самой 
передаче (акций ФГИ - ред.) я противодействую, но приватизации я не противодействую и 
поддерживаю ее… Приватизация пройдет быстро, если появится покупатель - пусть 
забирает, но забрать у меня (у министерства - ред.) акции и назначить новых лиц, которые 
будут управлять этим активом, - это корпоративная война", - заявил министр летом 2015 г. 
В последние годы "Центрэнерго" оказывалось в центре ряда скандалов. По итогам 
последнего, относительно поставок угля на станции Демчишин приказал провести 
внеплановый внутренний аудит в "Центрэнерго" и "Укринтерэнерго" - "выяснения 
законности заключенных контрактов на импорт угля, соответствие декларируемых 
объемов фактически поставленным, наличие сертификатов качества и происхождения 
угля, и определение качественных показателей угля, который физически находится на 
складах, а также выяснения ценовых параметров поставок". Кроме того, по словам бывшего 
министра экономики Айвараса Абромавичуса, за последние пять лет компания подешевела 
в пять раз. В декабре 2015 г. он оценивал ее стоимость в $200 млн. "Центрэнерго" управляет 
Углегорской (Киевская обл.), Змиевской (Киевская обл.) и Трипольской ТЭС (Киевская обл). 
Суммарная проектная мощность станций составляет 7 660 МВт (около 14% от общей 
мощности электростанций Украины). 78,289% акций компаний принадлежит государству.  
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Минэнерго допускает трудности с возобновлением экспорта  
электроэнергии в Беларусь и Молдову 

16.02.2016 

Минэнерго допускает, что компании-экспортеры не смогут 
воспользоваться доступом к сечению для экспорта электроэнергии в 
Беларусь и Молдову в марте в связи с тем, что на данный момент украинская 
электроэнергия является неконкурентоспособной на рынке этих стран. 

"Мне тяжело говорить о цене (ее конкурентоспособности), поскольку работают 
наши экспортеры, а мы предоставляем им технический выход для экспорта, то есть доступ 
к сечению... Что касается Белоруссии и Молдовы, у меня большие опасения, что мы 
мартовский аукцион можем не сыграть, потому что там цены ниже, по нашим прогнозам, 
точней аналитике, цены в Белоруссии и Молдове ниже", - сказал замминистра энергетики и 
угольной промышленности Александр Светелик в ходе круглого стола "Есть ли угроза в 
профиците электроэнергии". Светелик добавил, что по заявлению компаний-экспортеров, 
которые осуществляют экспорт электроэнергии в страны Европы через "Остров 
Бурштынской ТЭС", из-за высокой цены украинской электроэнергии они почти не 
получают прибыль. Как сообщалось министр энергетики Владимир Демчишин допускает, 
что для компаний-экспортеров электроэнергии может быть установлена льготная цена на 
электроэнергию, которую они покупают у государственного предприятия "Энергорынок", с 
целью повышения конкурентоспособности цены украинского экспорта. С помощью 
дотационных сертификатов промышленность, а с 1 января 2015 года и компании-
экспортеры электроэнергии, компенсируют разницу между экономически обоснованными 
и реальными тарифами на электроэнергию для населения. 
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Киевляне должны энергомонополии Рината Ахметова  
уже почти 1,25 млрд грн 

15.02.2016 

По состоянию на 1 февраля т.г. задолженность бытовых клиентов 
перед “Киевэнерго” за потребленные услуги составляет почти 1,248 млрд 
грн. Об этом сообщает сайт энергокомпании, пишет Украинская правда. 

Отмечается, что за отопление и горячую воду киевляне задолжали более 1,32 млрд 
грн, за свет - более 216 млн грн. Только за январь долг вырос на 350 млн грн (на 34% от 
общей суммы задолженности). “Критическая ситуация с расчетами за тепло, отопление и 
горячую воду угрожает стабильности энергообеспечения столицы, ведь от своевременных 
расчетов за потребленные услуги зависят расчеты “Киевэнерго” с НАК “Нафтогаз” за газ, 
использованный для их производства”, - отметили в компании. ПАО “Киевэнерго” с декабря 
2011 года входит в ДТЭК, которая в свою очередь входит в группу СКМ Рината Ахметова. 
ДТЭК за 450,5 миллиона гривен приобрел госпакет акций компании и довел свою долю в 
“Киевэнерго” до 71,89%; НАК “Энергетическая компания Украины” принадлежит 25%+1 
акция компании. Компания “Киевэнерго” эксплуатирует практически все энергетические 
объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 
 
 

 

 

 

Услуги PG&RC: 
 Мониторинг СМИ 
 Паспорт рынков 
 Аналитика рынков 
 Исследования рынков 
 Маркетинговые обзоры  

Группа компаний 
Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, Контрактовая пл. 

http://forbes.net.ua/news/1411266-kievgaz-zayavlyaet-ob-ugroze-rejderskogo-zahvata
http://un.ua/rus/article/624128.html
http://interfax.com.ua/news/economic/324968.html
http://delo.ua/business/akcii-centrenergo-peredadut-v-fond-gosimuschestva-v-blizhajshee-312330/
http://un.ua/rus/article/624219.html
http://www.ukrrudprom.ua/news/Kievlyane_dolgni_energomonopolii_Rinata_Ahmetova_uge_pochti_125_mlrd_griven.html
http://www.kyivgaz.ua/
http://www.centrenergo.com/
http://kyivenergo.ua/
http://www.poslygi.com.ua/research/
http://coalenergy.com.ua/
http://sadovayagroup.com/
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Суд Парижа в октябре начнет слушания по жалобе Украины  
о выплате Татнефти $112 млн   

16.02.2016 

Апелляционный суд Парижа 18 октября начнет рассмотрение по 
существу апелляционной жалобы Украины на решение международного 
арбитража по делу об экспроприации акций "Татнефти" в ЗАО 
"Укртатнафта". 

Соответствующую жалобу Украина подала 27 августа 2014 г. "Татнефть", в свою 
очередь, в мае 2015 г. направила в парижский суд отзыв на этот иск, следует из проспекта 
евробондов Украины. "Татнефть" предъявила иск Украине в мае 2008 года на основании 
российско-украинского соглашения о защите инвестиций, заключенного в 1998 году, в 
связи с насильственным захватом ЗАО "Укртатнафта" в октябре 2007 года и экспроприации 
акций "Татнефти" в ЗАО "Укртатнафта". Российская компания выиграла дело - суд в июле 
2014 года обязал Украину выплатить "Татнефти" компенсацию в размере $112 млн плюс 
проценты. "Укртатнафта" заявила о готовности компенсировать государству все расходы, 
связанные с выплатами по решению суда. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Розница 2015: неприятные потери 
15.02.2016 

Розница продолжает терять объемы. Экономическая стагнация вместе 
с продолжающимися боевыми действиями в Украине зеркально отразилась 
на отечественном топливном рынке.  

Продажи ритейлеров второй год подряд падают на полтора миллиона тонн 
нефтепродуктов … В 2015 году, согласно данным Государственного комитета статистики, 
общее потребление бензинов и дизтоплива в Украине сократилось на 1,48 млн т (16%) и 
составило 7,81 млн т. Наихудшие результаты показали бензины, валовая реализация 
которых упала на 22,7% (768,4 тыс. т) до 2,62 млн т. ДТ показало снижение на 12,2% (719,3 
тыс. т) до 5,2 млн т. Причиной такой негативной динамики стала экономическая ситуация. 
По данным Госстата, по сравнению с 2014 г. общий индекс промышленного производства в 
Украине сократился на 2,1%. Отрицательными были все показатели экономической 
активности, где используются нефтепродукты. Так, валовой грузооборот транспорта 
уменьшился на 6%. Отдельно взятые перевозки грузов автомобильном транспортом 
просели на 8,8%, а пассажирские и вовсе на целых 18,4%. В свою очередь, индекс 
строительной активности снизился на 14,9%. В прошлом году спад показало даже сельское 
хозяйство, которое было одним из столпов украинской экономики в кризисное время. В 
2015г. валовой сбор зерновых и зернобобовых уменьшился на 6,1%. В итоге промышленное 
потребление бензинов снизилось на 16,9% (110,6 тыс. т) и составило 542 тыс. т. В свою 
очередь использование дизельного топлива в промышленности и сельском хозяйстве 
сократилось на 7,6% (262,2 тыс. т) до 3,22 млн т. Ушедший 2015 год, как, впрочем, и 
предыдущий 2014-й, стал для автомобилистов шоковым. Все это время они с тревогой 
наблюдали за стелами топливных операторов. Не помогла украинским автолюбителям и 
дешевая нефть, преимущества которой нивелировала обвалившаяся гривна, а также 
скупость операторов, которые не спешат расставаться с, не скроем, редким явлением в виде 
дополнительной маржи в кризисный период. Но явный проигрыш в диалоге с покупателем 
в упор не хотят признавать крупные операторы, которые твердят, что дают скидки едва ли 
не каждому посетителю АЗС. Не лучшие времена сейчас переживает и украинский 
автомобильный рынок. По данным Украинской ассоциации автопроизводителей 
«Укравтопром», в 2015 году продажи новых автомобилей в Украине сократились более чем 
на 52% - с 97 тыс. до 46,5 тыс. единиц. В сравнении с «довоенным» 2013 годом динамика 
выглядит еще более печально - минус 78,2%. Такие данные не могут не влиять на 
потребление нефтепродуктов, особенно в топливном ритейле. Серьезный удар по 
октановым был нанесен за счет увеличения потребления сжиженного газа (LPG), 
перешагнувшего в 2015 году отметку в 1 млн т. Из указанного количества около 85% LPG 
используется в качестве моторного топлива (о розничной реализации сжиженного газа 
читайте в следующих номерах НефтеРынка).  

 

Читать полностью (инфографика) >>>                                            © И.Кудинов, А.Сиренко 

 

По материалам nefterynok.info 
 

 
 
 
 
 

 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 

ПАТ «АМКР» – на першій позиції рейтингу «Індекс прозорості» 
серед найбільших компаній України 

 

16.02.2016 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» стало лідером рейтингу «Індекс прозорості» 
серед найбільших компаній України в 2015 р. Про це повідомляє прес-служба 
найбільшого підприємства гірничо-металургійного комплексу України. 

Всього в оцінюванні взяли участь 100 найбільших компаній країни, які представляли 
18 секторів економіки. Рейтинг, який складений Центром «Розвиток КСВ», визначає рівень 
прозорості та доступності інформації про корпоративну відповідальність на інтернет-сайті 
у порівнянні з сайтами інших українських компаній. За результатами рейтингу рівень 
відкритості та прозорості веб-сайту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» склав 85 %. В рамках 
рейтингу веб-сайт ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» було оцінено за чотирма критеріями 
рівня прозорості: звітність (40 % загального результату) – наявність звіту про діяльність 
компанії в соціальній та екологічній сферах; зміст (35 % загального результату) – рівень 
розкриття інформації за ключовими сферами корпоративної відповідальності; навігація (10 
% загального результату) – легкий доступ читача до інформації щодо соціальної та 
екологічної відповідальності компанії; доступність (15 % загального результату) – 
потенційна доступність веб-сайту (з точки зору таких аспектів, як мова сайту, наявність 
контактної інформації, адаптованість для людей із обмеженими можливостями). ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» займає лідируючі позиції серед найбільших підприємств 
гірничо-металургійного комплексу України і є частиною міжнародної корпорації 
АрселорМіттал – виробника сталі №1 в світі та одного за найбільших іноземних інвесторів 
країни. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – підприємство з повним металургійним циклом, 
яке включає коксохімічне виробництво, гірничодобувне виробництво (відкриті розробки 
та підземне видобування руди) і металургійне виробництво, у складі якого діють 
аглодоменний, сталеплавильний та прокатний департаменти. Діяльність ПАТ «АМКР» 
охоплює виробничий ланцюг від видобутку залізної руди до виготовлення готової 
металопродукції. В 2014 р. підприємство виробило 5,6 млн. т чавуну, 6,3 млн. т сталі і 5,6 
млн. т прокату.  

 

Читать полностью >>>  
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Интерпайп взял на работу главу набсовета  
ассоциации металлоломщиков 

 

18.02.2016 

Как стало известно Delo.UA, глава набсовета Украинской ассоциации 
вторичных металлов (УАВторМет) Валентин Макаренко стал одним из руководителей 
в ломозаготовительном бизнесе трубно-колесной компании "Интерпайп". 

На запрос Delo.UA в "Интерпайпе" подтвердили, что в настоящее время компания 
обновляет команду этого направления деятельности. "В январе к нам присоединился 
Валентин Макаренко, он исполняет обязанности коммерческого директора. Его опыт и 
знания в области ломозаготовки в Украине будут способствовать повышению 
эффективности металлоломного бизнеса "Интерпайп". Кроме Валентина, есть еще 
несколько новых людей. Все они недавно приступили к работе. Пока рано говорить об их 
результатах. Но уверен, что новые люди усилят нашу команду", - ответил Евгений 
Городецкий, директор по закупкам и логистике "Интерпайп". По данным Delo.UA, в 
последние годы Валентин Макаренко развивал собственный бизнес, был генеральным 
директором ООО "Укрметко Лтд.". До 2012 г. - вице-президент ООО ПИИ "Евро Финанс Лтд." 
бизнесмена Али Омрана, которое владеет одним из крупнейших ломозаготовительных 
предприятий Украины - ПАО "Укрвторчермет" (ранее "Киеввтормет"). До 2008 года "Евро 
Финанс" активно занималось развитием проекта строительства электрометаллургического 
завода в Белой Церкви (Киевская обл.). Однако после финансового кризиса 2008-2009 гг. 
проект был фактически заморожен. Напомним, что декабре 2015 года "Интерпайп" 
подчинил ПАО "Интерпайп Днепропетровский Втормет" под руководство ООО 
"Металлургический завод "Днипросталь" (электросталеплавильный комплекс 
"Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь") для улучшения операционного 
управления и стабилизации результатов компании.  

 

Читать полностью >>>  
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ГК "Метинвест" заплатил проценты  

по облигациям 
 

19.02.2016 

Горно-металлургическая группа "Метинвест" выплатила $1,34 млн 
процентного дохода по реструктуризируемым еврооблигациям с погашением в 2016-
2018 гг. Об этом сообщает delo.ua 

"Компания досрочно рассчиталась с держателями еврооблигаций и выплатила $1,34 
млн грн процентного дохода", - сообщили в пресс-службе группы. Согласно сообщению на 
сайте Ирландской фондовой бирже, указанная сумма составляет 30% от начисленного и 
неуплаченного процентного дохода за период с 31.01 по 15.02.2016 г. Изначально выплата 
процентного дохода планировалась 22 февраля или в последующие несколько дней. 
Компания уточняет, что дата закрытия реестра для выплат - 5 февраля. Как сообщалось, 
"Метинвест" в конце декабря 2015 г. обратился к держателям еврооблигаций с просьбой 
одобрить введение до 27 мая 2016г. моратория на погашение указанных еврооблигаций, во 
время действия которого компания намерена достичь соглашения об их реструктуризации, 
а также реструктуризации предэкспортного финансирования на $1,089 млрд. Держатели 
еврооблигаций Metinvest B.V. по итогам заседания 27 января 2016 г. одобрили временный 
мораторий на погашение ценных бумаг. Затем, указанный мораторий был санкционирован 
Высоким судом Англии и Уэльса и судом по банкротствам штата Делавер (США). 

 

 "Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, 
управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и 
производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и 
рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит 
из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть 
продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" 
и "Смарт-холдинг", совместно управляющие компанией. "Метинвест" в 2014 году сократил чистую 
прибыль на 59% по сравнению с 2013 г. - до $159 млн, его консолидированная выручка снизилась на 
18% - до $10,565 млрд. По итогам работы в январе-сентябре 2015 года компания получила EBITDA $813 
млн при марже 15%, что на 63% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Согласно 
неаудированным результатам, выручка за 9 месяцев 2015 года снизилась на 36% - до $5,397 млрд. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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Коломойский, Ахметов и Абрамович хотят  
увеличить добычу руды 

15.02.2016 

Самые большие рудные компании, принадлежащие Игорю Коломойскому, 
Ринату Ахметову и Роману Абрамовичу планируют увеличить добычу руды в 2016 
году. Об этом сообщает epravda.com.ua 

Это следует из протоколов планов развития горных работ на 2016 г.,  утвержденных 
Главным управлением Гоструда в Днепропетровской обл. Наибольший прирост добычи 
руды в сравнении с 2015-м заложил криворожский комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог", 
бенефициаром которого является компания "Лакшми Миттал": с 926,9 тысяч тонн до 1060 
тысяч тонн. "Кривбассжелезрудком", принадлежащий Игорю Коломойскому и Ринату 
Ахметову планирует увеличить добычу на 5,6%: с 5680 тысяч тонн до 6000 тысяч тонн. 
"Евраз Сухая Балка", бенефициаром которой является российский бизнесмен Роман 
Абрамович, планирует увеличить добычу на 2,8%: с 2817,3 тысяч тонн до 2898 тысяч тонн. 
"Марганецкий ГОК", принадлежащий Игорю Коломойскому, единственный комбинат, 
который сократит добычу руды на 0,20%: с 1388,8 тысяч тонн до 1385,5 тысяч тонн. По 
словам источников ЭП, фактические итоговые цифры за текущий год могут существенно 
отличаться от планируемых. С их слов, предполагаемый разбег связан с кризисом на рынке, 
вызванным падением спроса на руду, и как следствие – снижением ее стоимости. Так, на 
складах КЖРК, который сбывает свою продукцию Енакиевскому метзаводу и 
Мариупольскому меткомбинату им. Ильича, сейчас хранится около 1,5 млн тонн руды.  

 

Читать полностью (табл.) >>>  
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Услуги PG&RC: 
 Бизнес-план 
 Кредитный проект 
 Экономические расчеты  
 Инвестиционный проект 
 etc 

Группа компаний 
Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, Контрактовая пл. 

 

http://interfax.com.ua/news/economic/325034.html
http://nefterynok.info/analytics.phtml?art_id=335
http://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=10&pr=449&lang=ua
http://delo.ua/business/interpajp-vzjal-na-rabotu-glavu-nabsoveta-associacii-metalloloms-312300/
http://delo.ua/business/metinvest-zaplatil-procenty-po-obligacijam-312399/
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2016/02/15/581472/
http://www.ukrtatnafta.com/
http://www.arcelormittal.com.ua/
http://www.interpipe.biz/
http://www.metinvestholding.com/ru
http://www.poslygi.com.ua/planning/
http://www.tatneft.ru/
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 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ 
 

 
 

Марганцевые комбинаты Привата простаивают 
 с начала года 

19.02.2016 

МГОК и ОГОК (оба - Днепропетровская обл.) простаивают с начала текущего 
года в связи с падением спроса на марганцевые концентрат и агломерат из-за 
неблагоприятной конъюнктуры на рынках металлопродукции. 

Как сообщил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей 
ферросплавов (УкрФА) Сергей Кудрявцев, ферросплавные заводы используют сырье со 
своих складов. "Никопольский и Запорожские заводы ферросплавов снизили производство, 
и в настоящее время им хватает сырья, накопившегося на складах. Поэтому МГОК и ОГОК 
находятся пока в простое", - констатировал собеседник агентства, не уточнив, когда 
ожидается возобновление работы ГОКов. Как сообщалось, МГОК в 2015 г. сократил 
производство марганцевого концентрата на 9,9% по сравнению с 2014 г. - до 583,6 тыс. 
тонн. ОГОК за этот период нарастил выпуск концентрата на 4,3% - до 619,7 тыс. тонн, 
марганцевого агломерата - на 4,6%, до 273,9 тыс. тонн. Орджоникидзевский горно-
обогатительный комбинат (ОГОК) - крупнейший в Украине производитель марганцевой 
руды - ведет добычу марганца открытым способом. Марганецкий горно-обогатительный 
комбинат - единственное в Украине и странах СНГ предприятие по добыче марганца 
подземным способом (80% добычи). Марганецкий горно-обогатительный комбинат 
(МГОК) разрабатывает восточную часть Никопольского месторождения марганцевых руд 
(Грушевско-Басанский участок). В состав комбината, в частности, входят 5 шахт, 2 карьера - 
Грушевский и Басанский, обогатительная фабрика, исследовательский промышленный 
комплекс химического оборудования. ПриватБанк (Днепропетровск) организует бизнес 
Стахановского и Запорожского заводов ферросплавов, Марганецкого и Орджоникидзев-
ского ГОКов. НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате 
реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепропетровск). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

Запорожский завод ферросплавов в январе снизил выпуск  
продукции более чем на треть 

19.02.2016 

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в январе 2016 года сократил 
выпуск продукции на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 
года – до 16,6 тыс. тонн. Об этом пишет fixygen.ua  

Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), в 
первом месяце текущего года завод снизил выпуск силикомарганца на 67,9% - до 4,3 тыс. 
тонн, ферромарганца - на 28,8%, до 3,7 тыс. тонн, но нарастил выпуск ферросилиция – на 
8,2%, до 7,9 тыс. тонн. Предприятие также сократило производство марганца 
металлического на 33,3% - до 0,8 тыс. тонн. Как сообщалось, ЗЗФ в 2015 году сократил 
выпуск продукции на 12,8% по сравнению с 2014 годом – до 285,3 тыс. тонн. При этом 
выпуск силикомарганца упал на 34,7% - до 127,1 тыс. тонн, ферромарганца - на 7,9%, до 
57,9 тыс. тонн, но возрос ферросилиция – на 31,9%, до 90,2 тыс. тонн. Предприятие также 
произвело 10,1 тыс. тонн марганца металлического, в то время как в 2014-м - 1,3 тыс. тонн. 
ЗЗФ - один из трех украинских производителей этой продукции. Доля внутреннего рынка в 
его поставках составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Евросоюза, 
Азии, Африки. Предприятие импортирует марганцевую руду из Ганы, Бразилии, Австралии, 
России и Польши, чтобы достичь требуемого химического состава ферросплавов. Бизнес 
ЗЗФ, Стахановского ЗФ, Орджоникидзевского и Марганецкого горно-обогатительных 
комбинатов организует ПриватБанк (Днепропетровск). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 
 

 

 
 

Днепровский меткомбинат намерен  
увеличить производство 

15.02.2016 

ПАО "Днепровский МК им. Ф. Э. Дзержинского" (ДМКД, 
Днепродзержинск, входит в корпорацию "ИСД") намерено возобновить 
работу максимального количества основных металлургических агрегатов.  

"Мы 1 января ввели в работу еще одну доменную печь и работаем двумя печами. 
Задача весь январь стояла и сейчас она стоит - запустить третью печь (ДП№12 - Delo.UA)", - 
сказал на встрече с профсоюзами вр.и.о. генерального директора ДМКД Вячеслав Мосьпан. 
По его словам для запуска третьей доменной печи надо заплатить хотя бы на 10 дней 
вперед за поставки железорудного сырья, кокса, за электроэнергию и газ. Кроме того, 
предприятие каждый день платит от 2 до 4 млн грн. "Ситуация в последнюю неделю 
выравнивается, деньги на счета комбината заходили, и мы платили", - сказал он. При этом 
руководитель признал, что предприятие испытывает дефицит оборотных средств. Если не 
будет обеспечена возможность работать тремя доменными печами, чтобы увеличить 
выпуск товарной продукции, то нужно менять бизнес-план. "То есть, планировать работу 
одной или двумя доменными печами, а свободные - консервировать, останавливать один 
конвертер, одну МНЛЗ, останавливать прокатные станы и, естественно, уменьшать 
постоянную часть затрат. В том числе фонд оплаты труда. А как быть с людьми, которые 
сейчас работают на этих агрегатах?" - сказал Мосьпан. Руководство комбината не намерено 
идти по такому пути. Усилия направляются на то, чтобы максимально возможно загрузить 
основные агрегаты. По словам вр.и.о. гендиректора, увеличение объемов производства 
позволит больше зарабатывать предприятию. "Выпускать 250 тыс. т товарной продукции, 
150-170 тыс. т или вообще 100 тыс. т, когда работает одна доменная печь, — в этом 
большая разница. При производстве 250 тыс. т продукции (когда работают три ДП) 
постоянные затраты на 1 тонну составляют 40 долларов. Когда у нас работает две 
доменные печи и выпуск конечной продукции снижается - это 80 долларов на одну тонну. 
Маржа на квадрате (квадратная литая заготовка - основная продукция комбината на 
данном этапе), то есть разница между переменными затратами и ценой продажи - 43 
доллара по плану. По факту маржа еще может падать до 40 долларов и ниже", - рассказал 
профактиву руководитель предприятия. Однако если производить не полуфабрикаты, а 
продукцию более высоких переделов, то прибыльность увеличится. "На сортовой 
продукции стана 400/200 маржа может быть от 100 до 180 долларов. Но объемы 
производства продукции с высокой маржой пока ограничены как заказами, так и нашими 
собственными возможностями, т.к. стан находится в режиме пусконаладки", - посетовал 
Вячеслав Мосьпан. Руководитель также рассказал об изменении рыночной ситуации с 
октября по февраль, когда осуществлялся плановый ремонт доменной печи. Цена 
квадратной заготовки снизилась с $267 до $212 за тонну (на начало февраля - Delo.UA). "Мы 
отработали с убытком по $2,5 млн. в октябре и ноябре. В декабре отработали вообще одной 
печью - с 18 декабря до конца месяца, и в итоге $6 млн. убытков. Это все - вымывание 
оборотных средств. Это - деньги, которые мы должны были получить, а мы их не получили, 
не заработали по тем или иным причинам", - констатировал Мосьпан.  

 

Читать полностью (табл.) >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 

 
 
 

 

 
Метінвест уперше в Україні розпочав виробництво атмосферо- 

стійкого прокату за євростандартом 
 

17.02.2016 

Металургійні комбінати ім. Ілліча та «Азовсталь» Групи Метінвест у 
січні 2016 р. розпочали виробництво товстолистового прокату з 
конструкційної сталі, стійкої до атмосферної корозії, за європейським 
стандартом EN 10025-5.  

Раніше цей вид сталі в Україні не випускався. За зовнішнім виглядом і якостями 
атмосферостійка сталь аналогічна до відомої у світі «кортенівської» сталі. Антикорозійні 
властивості сталі за EN 10025-5 зумовлені її хімічним складом. Завдяки особливій системі 
легування на поверхні виробу утворюється патина, що захищає внутрішні шари від впливу 
довкілля. Прокат з такої сталі не потребує фарбування, що економить витрати на обробку 
поверхні й експлуатацію конструкцій. Продукція широко застосовується при спорудженні 
мостів і естакад, виготовленні резервуарів, контейнерів, у дизайні фасадів будівель і 
об'єктів. Використання атмосферостійкої сталі в конструкціях, що експлуатуються у 
середовищі димових газів, продовжує термін служби димоходів і газових каналів. 
Міжнародне сертифікаційне товариство TUV видало комбінатам Сертифікат заводського 
виробничого контролю, що дозволяє виробляти цей продукт, а також підтверджує 
відповідність якості європейським нормам. Освоєння виробництва атмосферостійкого 
листа на комбінатах Групи Метінвест дозволить розширити продуктовий сортамент для 
європейських споживачів. Перші 190 тонн нової металопродукції відвантажено до Польщі. 
Портфель замовлень на найближчий час містить понад 4 тис. тонн прокату, призначеного 
для країн Західної та Східної Європи в сегменті мостобудівництва. Компанія також планує 
поставляти продукцію і на внутрішній ринок. 

 

Читати повністю >>> 
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 

ООО «Междуреченский ГОК» в 2015 году увеличил объемы  
производства ильменитового концентрата на 9,6% 

 

17.02.2016 

По итогам 2015 г. «Междуреченский горно-обогатительный 
комбинат» (ООО «Междуреченский ГОК»), входящий в титановый бизнес 
Group DF, выпустил 158,9 тыс. тонн товарного 42% Тi2O ильменитового 
концентрата, что на 9,6% больше, чем в 2014 г.  

При этом реализация товарной продукции увеличилась на 7,3% – с 145, 01 до 155,5 
тыс. тонн. (в денежном выражении – на 31,1% с 178,5 до 234 ,07 млн грн.). «Рост 
производственных показателей происходит четко в соответствии с бизнес-планом. 
Проведение в 2015 г. модернизации роторных магнитных сепараторов 4ЭРМ-240/2И на 
обогатительной фабрике участка «Южный» дало возможность предприятию повысить 
содержание ильменита в выпускаемой продукции примерно на 5%. Это позитивно 
повлияло на производственные результаты 2015 г. Инвестиции не просто позволяют 
наращивать объёмы добычи и делают предприятие более конкурентоспособным, но и что 
очень важно для региона – способствуют созданию новых рабочих мест. Например, за год 
мы на 32% увеличили количество персонала – с 292 до 387», – подчеркнул Иван Бондарь, 
директор ООО «Междуреченский ГОК». Совокупный объем инвестиций, которые Group DF 
вложила в «Междуреченский ГОК», составляет 207 млн грн. В 2015 году сумма уплаченных 
налогов составила 42,9 млн гривен. МГОК разрабатывает Междуречное месторождение 
(Исаковский и Южный участки) на основании специального разрешения на пользования 
недрами № 2694 от 03 июня 2002г., выданного Государственной службой геологии и недр 
Украины, и которое действует до 2032 года. Максимальная проектная мощность 
Междуреченского ГОКа – 200 тыс. тонн ильменитового концентрата в год.  

 

Читать полностью >>>  

 

ООО «Междуреченский горно-обогатительный комбинат» входит в титановый бизнес  Group 
DF. Предприятие было зарегистрировано в 1999 года и занимается добычей и обогащением титановых 
руд. Основная продукция - ильменитовый концентрат.  

 

По материалам пресс-службы Group DF 
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В 2015 году заводы OSTCHEM выделили 170 млн грн. на программы  
корпоративной социальной ответственности 

18.02.2016 

Три предприятия холдинговой компании OSTCHEM (объединяет 
предприятия азотной химии Group DF) выделили на социальные проекты и 
улучшение условий труда сотрудников в 2015 году более 170 млн грн.  

В частности, ПАО «Азот» (Черкассы) потратило на программы КСО 70 млн грн., ПАО 
«Ривнеазот» – 45 млн грн., ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот» – 55 млн грн. 
Ключевыми направлениями социальных программ стали проекты поддержки 
региональной социальной инфраструктуры, финансирование различных культурно-
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для горожан, а также проекты, 
направленные на повышение качества образования и медицины в городах присутствия 
заводов OSTCHEM. Среди наиболее значимых инициатив Черкасского «Азота» – помощь 10 
школам Черкасской области, строительство нескольких детских и спортивных площадок, 
поддержка городского Центра детского творчества, детских садов и профильных 
профессионально-технических училищ, лечебных учреждений, а также благоустройство 
городских территорий. Кроме того, «Азот» систематически поддерживает 
благотворительный фонд ветеранов. ПАО «Ривнеазот» в 2015 году оказал помощь 50 
учреждениям и организациям Ровенской области. В частности, предприятие продолжает 
поддерживать Дворец культуры и спорта, поликлиник и больниц, учебных заведений 
региона, а также помогает домам детского творчества. «Северодонецкое объединение 
Азот», несмотря на вынужденный временный простой, не прекращает финансирование 
социальных проектов. Значительную часть средств предприятие выделяет на поддержание 
работы Дворца культуры «Химик», медико-санитарной части, цехов общественного 
питания и торговли. В частности, в 2015г. было отремонтировало две столовые, санаторий-
профилакторий и детский оздоровительных лагерь, в котором отдыхают дети сотрудников 
предприятия. В 2015 году заводы OSTCHEM выполнили условия коллективных договоров, в 
рамках которых значительная часть ресурсов была направлена непосредственно на 
улучшение уровня жизни сотрудников заводов. Предприятия продолжают выплачивать 
заводчанам различные специальные пособия и выплаты, такие как помощь многодетным 
семьям сотрудников, дополнительные выплаты при рождении детей и пособия женщинам, 
находящимся в декретном отпуске. Ряд программ касаются непосредственно улучшения 
условий труда и безопасности производства. Кроме того, заводы, как и ранее, финансируют 
отдых и оздоровление сотрудников и их детей, поддерживают спортивные мероприятия 
для персонала, различные программы обучения и повышения мотивации персонала.  

Читать полностью >>>  

По материалам GROUP DF 
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Украина продлила антидемпинговое расследование  
импорта каустической соды из РФ 

 

16.02.2016 

МКМТ Украины в очередной раз продлила антидемпинговое 
расследование в отношении каустической соды марки РД (код по УКТВЭД 
2815 12 00 10) происхождением из Российской Федерации на два месяца, 
доведя общий срок расследования до 18 месяцев. 

Согласно сообщению в газете "Урядовый курьер", соответствующее решение 
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла 12 февраля 
2016 г. Расследование было начато 3 ноября 2014 г. жалобе ПАО "Днипроазот" (изначально 
была установлена длительность – 12 месяцев). "В жалобе указано достаточно сведений 
обоснованной информации в отношении того, что импорт в Украину соды каустической 
марки РД происхождением из РФ осуществлялся по демпинговым ценам, причем уровень 
демпинговой маржи не может считаться минимальным, а объемы импорта 
незначительными...", - говорится в публикации. Комиссия указывает, что такой импорт 
негативно отразился на украинском производителе, что подтверждается ухудшившейся 
динамикой ряда экономических показателей: производства, загруженности производ-
ственных мощностей, объемов продаж, части национального товаропроизводителя на 
внутреннем рынке, остатков товара на складах, финансовых результатов, производитель-
ности труда. Проведение антидемпингового расследования поручено Минэкономразвития. 
В ноябре 2015 г. МКМТ решило продлить его на два месяца, 30 декабря 2015 г. – еще на два 
месяца. Согласно данным Госстата Украины, за 10 месяцев 2015 года импорт каустической 
соды в Украину из России составили 57,68 тыс. тонн, тогда как экспорт этой продукции в 
Россию составил 1,35 тыс. тонн. Согласно данным Государственной фискальной службы, 
суммарный объем импорта по более широкой товарной группе 2815 "Гидроксид натрия, 
калия; перксида натрия или калия" за девять месяцев 2014 года составил 166,87 тыс. тонн 
на 39,19 млн долларов, в том числе из РФ - на 24,92 млн долларов (63,6% от общего 
импорта), тогда как экспорт - 12,02 тысяч тонн на 1,98 млн долларов, в том числе в РФ - на 
1,16 млн долларов. За весь 2013 года импорт был равен 242,19 тыс. тонн на 66,64 млн 
долларов, в том числе из РФ - на 31,47 млн долларов (47,2% от общего импорта), экспорт - 
22,86 тысч тонн на 4,72 млн долларов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Операторы рынка шин подвели первые  
итоги зимнего сезона 

17.02.2016 

Конец зимнего шинного сезона принес немало неожиданностей. И 
не только в смысле погоды. Сбылись многие пессимистические прогнозы, 
но вместе с тем, покупатели получили интересные предложения, ведь за 
них стали бороться.  

Каковы итоги, и как изменились вкусы автомобилистов, AUTO-Consulting выяснил у 
ведущих операторов шинного рынка. Сложная экономическая ситуация не могла не 
отразиться на объемах реализации зимних шин. Но помимо этого, по мнению 
регионального менеджера компании Continental по продажам в Украине Александра 
Воробья, влияние оказали падение продаж новых автомобилей, замедление деловой 
активности и снижение реализации топлива. Все эти факторы повлияли на снижение 
реализации шин. Также свое влияние оказала девальвация гривны. В результате, 
произвести необходимую замену шин теперь может позволить себе не каждый 
автолюбитель. Однако в целом, констатирует господин Воробей, по всем брендам, 
входящим в группу Continental наблюдается, хоть и незначительное, но увеличение продаж. 
Коммерческий директор «Нокиан Шина» Павел Гидзиль также констатирует, что в 
зимнем сезоне оправдались скорее пессимистические прогнозы. И помимо уже 
перечисленных факторов, реализации оптимистического сценария, по его мнению, 
помешал ряд других объективных обстоятельств, которые он перечислил AUTO-Consulting. 
Во-первых, фактор погоды: затяжная осень практически без осадков и теплый декабрь, по 
понятным причинам, не способствовали активным продажам зимних шин. С приходом 
морозов в январе ситуация немного оживилась. Тем не менее, это кардинально не повлияло 
на конечный результат. Во-вторых, негативное влияние на продажи оказали регулярные 
колебания курса национальной валюты. В-третьих, такой результат сезона – прямое 
следствие острой нехватки средств у населения, которую мы наблюдаем в настоящее время 
в Украине. В результате, сообщил господин Гидзиль AUTO-Consulting, рынок шин 
сократился. По его оценкам, - более чем на треть. Несколько по-иному видит ситуацию 
руководитель отдела продаж легковых шин Goodyear Dunlop Tires Ukraine Игорь 
Перепелкин. В частности, он сообщил AUTO-Consulting, что для него продажи оказались на 
прогнозируемом уровне. Покупатели демонстрировали осторожность и практический 
подход к выбору шин, операторы шинного рынка старались очень аккуратно наполнять 
свои складские запасы и концентрировались на высокооборачиваемых продуктах. В 
результате, по информации господина Перепелкина, в сегменте импортных шин, включая 
шины производства СНГ (но без учета украинских производителей), объем рынка 
сократился в пределах 12-15%. Основное падение пришлось на шины среднего ценового 
сегмента. А в премиальном сегменте рынка развернулось настоящее ценовое сражение 
среди производителей, что однозначно порадовало автолюбителей. Как сообщили AUTO-
Consulting в пресс-службе компании Michelin в Восточно-Европейской зоне, по их 
оценкам, рынок зимних шин в 2015 году в Украине снизился на 4%. А общий рынок шин 
для легковых авто в 2015 году снизился на 5%. Несмотря на общую негативную динамику 
продаж зимних шин, продажи компании Michelin в зимнем сезоне выросли по сравнению с 
2014 годом. Этому способствовали клиентоориентированный подход, гибкая ценовая 
политика, а также широкое продуктовое предложение, которое представлено брендами 
MICHELIN, BF Goodrich и Tigar.  

 

Чего ждать? >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
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Чистая прибыль компании Вячеслава Богуслаева  
превысила 3,6 млрд грн 

19.02.2016 

ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) в 2015 году увеличило чистую прибыль по 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2,37 раза - до 3,67 
млрд грн. Об этом сообщает delo.ua 

Такие предварительные данные отображены в сообщении компании о проведении 
24 марта 2016 года общего собрания акционеров. Валюта баланса "Мотор Сичи" возросла на 
29,4% - до 20,748 млрд грн. В активах баланса увеличились запасы - на 50,3%, до 10,246 
млрд грн, суммарная дебиторская задолженность возросла - на 8,6%, до 2,714 млрд грн, 
денежные средства и их эквиваленты - на 51,5%, до 1,24 млрд грн, сократились 
долгосрочные финансовые инвестиции - на 17,7%, до 170,799 млн грн. В пассивах возросла 
нераспределенная прибыль - на 36,4%, до 13,563 млрд грн, собственный капитал - на 34,4%, 
до 14,71 млрд грн, текущие обязательства - на 46,4%, до 4,822 млрд грн и сократились 
долгосрочные обязательства - на 32,3%, до 1,216 млрд грн. Во время собрания акционеры 
рассмотрят вопросы о фактическом использовании целевых фондов, сформированных за 
счет прибыли, распределения прибыли по итогам 2015 года и формировании целевых 
фондов на 2016 год. Дата составления реестра собственников акции имеющих право 
принимать участие в собрании - 18 марта 2016 года. "Мотор Сич" - один из крупнейших 
мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных 
газотурбинных установок. Поставляет продукцию в 106 стран мира. 

 

Читать полностью >>>  
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Запорожский кабельный завод в 2015г сократил  
убыток почти вдвое 

16.02.2016 

ПАО "Запорожский кабельный завод" (ЗКЗ), входящее в группу 
"Энергетический стандарт", завершило 2015 г., по предварительным данным, с 
чистым убытком в размере 8,82 млн грн, что на 46,7% меньше, чем в 2014 г. 

Согласно опубликованной в прессе информации к повестке дня общего собрания 
акционеров ПАО, намеченного на 26 февраля, нераспределенная прибыль компании к 
началу текущего года составила 9,24 млн грн (годом ранее - 17,16 млн грн). ЗКЗ за 2015 год 
нарастил текущие обязательства вдвое - до 169,15 млн грн, а долгосрочные выросли на 
6,6% - до 8,14 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность предприятия увеличилась 
на 75,4% - до 15,07 млн грн, а активы в целом составляют 203,16 млн грн. Численность 
персонала завода на начало 2016 г. составляет 255 чел. - на 97 работников меньше, чем 
годом ранее. ЗКЗ делает медную и алюминиевую кабельно-проводниковую продукцию, 
применяемую в энергетике и электротехнической промышленности. Как сообщалось, в 
2014 г. предприятие получило чистый убыток в размере 16,53 млн грн, тогда как в 2013 г. 
чистая прибыль составляла 0,18 млн грн, чистый доход от реализации вырос на 24,3% - до 
123,32 млн грн. Еще одно предприятие группы "Энергетический стандарт" - Запорожский 
завод сверхмощных трансформаторов (ПАО "Супер") в 2015 году получило чистый убыток в 
размере 16,62 млн грн, что на 20% меньше, чем годом ранее. При этом нераспределенная 
прибыль к началу текущего года составила 79,445 млн грн (годом ранее - 94,686 млн грн). К 
началу текущего года на заводе работало 89 человек против 103 годом ранее (за 2014 год 
численность персонала снизилась в 3,8 раз).  

 

Читать полностью >>>  
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Украинцы за 2015 год купили бытовой  
техники на 47,3 млрд грн 

16.02.2016 

В прошлом году рынок бытовой техники упал на 0,3% - до 47,295 млрд грн. 
Наибольшее падение продемонстрировали сегменты бытовой электроники и 
фототоваров, наибольший рост - сегменты телекомоборудования и офисной техники. 
Об этом сообщается в исследовании компании Gfk Ukraine. 

Рынок бытовой техники и электроники в Украине в октябре-декабре 2015 составил 
15,2 млрд грн, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2014 г. К падению показателя 
привели два фактора: большой спрос в ноябре 2014 года, не самая лучшая покупательная 
способность населения в 2015 г. Сегмент телекоммуникационного оборудования по итогам 
IV квартала составил 4 млрд грн (рост 25,7%). Еще больший прирост продемонстрировал 
подсегмент смартфонов, который возрос на 37,1%. Как отмечают аналитики, наибольшим 
спросом среди потребителей пользовались устройства с двумя sim-картами, экраном с 
диагональю 5-5,5 дюйма и камерой 5-8 мегапикселей. Кроме того, смартфоны с камерой 8-
13 мегапикселей также стремительно набирают популярность. В то же время продажи 
мобильных телефонов упали на 14,8%.Рост в четвертом квартале 2015 года 
продемонстрировал и сегмент офисной техники, который увеличился на 6,5% - до 261 млн 
грн. Из них объем продаж МФУ составил 180 млн грн (на 6% к аналогичных показателю 
предыдущего года). Кроме того, вырос подсегмент принтеров - на 10,1%, до 70 млн грн. 
Возрос объем продаж сканеров, однако их удельный вес в общем объеме сегмента остался 
незначительным и существенно не влияет на весь сегмент офисной техники, отмечается в 
исследовании. Незначительный рост (2,3%) показал и рынок IT-техники, объем которого 
составил 3,7 млрд грн. В это сегменте выросли объемы продаж мышек, клавиатур и 
мониторов. Кроме того, на 9,6% увеличились продажи стационарных компьютеров, тогда 
как раньше сегмент демонстрировал падение. В то же время объем продаж ноутбуков 
остался на уровне 2014 года, а продажи планшетов упали на 10,5%. Сегмент мелкой 
бытовой техники в четвертом квартале сократился на 7,1% - до 4,980 млрд грн. В то же 
время объем продаж товаров категории "уход за собой" (фены, машинки для стрижки, 
бритвы, эпиляторы) вырос на треть. Хуже всего продавалось кухонное оборудование - 
пароварки, хлебопечки, соковыжималки и т.д. Объемы продаж крупной бытовой техники 
сократились на 9,6% - до 10,413 млрд грн. Наиболее пострадал подсегмент кухонных плит, 
сократившись на 24,4%. На 9,6% снизился подсегмент встроенных варочных поверхностей 
и печей, на 5,2% - объем продаж холодильников. В то же время на 9,1% выросли продажи 
кухонных вытяжек. Сегмент фототоваров по итогам квартала сократился практически на 
четверть и составил 187 млн грн. Почти половину всех продаж заняли декабрьские объемы. 
Наибольшим спросом пользовались компактные фотоаппараты. Достаточно удачным 
аналитики назвали квартал и для подсегмента беззеркальных камер. Рынок бытовой 
электроники сократился на 32,1% - до 2,210 млрд грн. Основным фактором падения стала 
категория телевизоров: их продажи в четвертом квартале сократились почти на 37%. При 
этом выросли продажи телевизоров с ультравысоким разрешением и моделей с вогнутым 
экраном. "Постепенное улучшение потребительских настроений украинцев дает надежды 
на более успешный 2016 год", - констатируют в GfK Ukraine. 
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Україна та Туреччина домовились про спільне виробництво  
військової техніки та зброї 

15.02.2016 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр 
Турчинов та директор Секретаріату оборонної промисловості Туреччини 
Ісмаїл Демір обговорили реалізацію спільних проектів у сфері ОПК. 

Сторони детально обговорили питання співпраці в окремих проектах. Планують 
залучати сучасні технології виробництва військової техніки та зброї в різних галузях 
оборонпрому в межах українського та турецького ОПК. Також домовились створити робочі 
групи для їх реалізації. "Ми розглядаємо Туреччину як стратегічного партнера нашої 
держави", - сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр і 
додав, що ще за результатами його візиту до Туреччини у січні було прийнято рішення про 
"тісну співпрацю оборонопромів обох держав". У свою чергу Демір наголосив на важливості 
співробітництва між Україною та Туреччиною. "Ми надзвичайно зацікавлені в співпраці з 
Україною та переконані, що це співробітництво буде дуже продуктивним. Вважаю, що 
об'єднавши зусилля, наші країни стануть сильнішими", - підкреслив він.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
 

 

Видатки Міноборони на поточний рік перевищують  
минулорічні на 7,6 млрд. грн. 

16.02.2016 

У рамках Держбюджету України на 2016 рік Міністерству оборони 
затверджено видатки у сумі 55,5 млрд грн, або 2,45 % ВВП. Про це сказав 
заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський. 

«Порівняно з 2015 р., ресурс Міністерства оборони збільшився на 7,6 млрд грн, або на 
16%», - сказав Ігор Павловський під час брифінгу перед початком прямої телефонній лінії. 
За його словами, на заходи з розвитку озброєння і військової техніки передбачено понад 7 
мільярдів гривень, що майже на 2 мільярди більше, ніж у 2015 році. Ця сума у чотири рази 
перевищує обсяг фінансування 2014 року та майже у вісім разів – обсяг фінансування 2013 
року. «У 2015 році згідно з Державним оборонним замовленням для Збройних Сил України 
було закуплено близько 4700 одиниць озброєння і військової техніки та понад 400 тисяч 
одиниць ракет і боєприпасів», - зазначив генерал-лейтенант Ігор Павловський і додав, що 
прийнято на озброєння 18 зразків ОВТ. Також заступник Міністра оборони України 
наголосив, що до Державного оборонного замовлення на 2016 рік включені розробка та 
закупівля нових зразків артилерійських систем, боєприпасів, протитанкових ракетних 
комплексів, нових засобів автоматизації артилерійських підрозділів тощо. Крім того, 
Президент доручив провести розробку і закупівлю безпілотних літальних апаратів, 
бронетранспортерів нового покоління, засобів зв’язку та управління, навігаційної 
апаратури, технологій і матеріалів космічної розвідки. За словами Ігоря Павловського, для 
Повітряних Сил планується закупити модернізовані літаки, вертольоти, створити зенітний 
ракетний комплекс середньої дальності, модернізувати наявні зенітні ракетні комплекси, 
засоби радіолокації та станції оптоелектронного придушення. А для Військово-Морських 
Сил будуть закуплені морські засоби ураження та окремі бойові одиниці флоту. Слід 
додати, що з метою підвищення ефективності реалізації оборонного замовлення Верховна 
Рада України прийняла законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про державне 
оборонне замовлення». Документ передбачає, що основні показники оборонного 
замовлення розроблятимуться на три роки, що дозволить стратегічно планувати державні 
закупівлі та готуватися до впровадження новацій в озброєнні та військовій техніці. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

Завод имени Малышева банкротят 
17.02.2016 

Хозяйственный суд Харьковской области рассматривает дело о 
банкротстве ГП "Завод им.Малышева" (Харьков). Об этом сообщается в 
пояснительной записке к решению сессии Харьковского облсовета.  

В этом решении заводу согласовали право пользования двумя источниками 
водоснабжения. К просьбе получить право пользования водой завод обязан предоставить 
справку о наличии или отсутствии решения о возбуждении дела о банкротстве. Как 
уточняется в поданной заводом копии справки, дело о банкротстве возбуждено 27 декабря 
2011 г. по делу №5023/10655/11 по иску ГП "Львовский бронетанковый завод" к ГП "Завод 
им.Малышева". Напомним, что оба завода входят в состав ГК "Укроборонпром". Как 
сообщает "SQ", завод им.Малышева производит танки и бронетранспортеры по заказам 
Минбороны Украины в других стран. В 2015 г. завод увеличил объемы производства на 
300% в сравнении с 2014 г. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sq.com.ua 
 

ДП «Львівський бронетанковий завод» збільшив 
кількість тендерів у 16 разів 

17.02.2016 

«ЛБЗ» вивів усі закупівлі, крім товарів подвійного призначення, на 
електронні тендерні платформи. В результаті кількість торгів на 
підприємстві з червня по вересень 2015 року зросла більш ніж у 16 разів. 

«Тендерні закупівлі – це прозорий процес, вигідний і нам, і постачальникам. Він 
дозволяє придбати товари чи послуги за конкурентними цінами і залучити відповідальних 
партнерів. А заощаджені кошти – спрямувати на виготовлення нової техніки», - наголосив 
очільник ЛБТЗ Роман Тимків. Нагадаємо, ДК «Укроборонпром» є лідером з економії 
бюджетних коштів завдяки використанню прозорих тендерних процедур для закупівлі 
товарів і послуг для своїх підприємств. Зокрема, у 2015 підприємства Концерну заощадили 
для держави майже 305 млн грн. Всього було проведено 19 831 тендер, у яких взяли участь 
7 935 постачальників. Система електронних тендерів «Укроборонпрому» довела свою 
ефективність як надійний антикорупційний інструмент. Прозорі торги дозволяють 
залучати відповідальних підрядників і закуповувати необхідні товари і послуги за 
найбільш вигідними цінами. Заощаджені кошти Концерн спрямовує на виготовлення 
нового озброєння і техніки та модернізацію існуючих зразків для ЗСУ.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukroboronprom.com.ua 
 

 

 

Услуги PG&RC: 
 Мониторинг СМИ 
 Паспорт рынков 
 Аналитика рынков 
 Исследования рынков 
 Маркетинговые обзоры  

Группа компаний 
Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, Контрактовая пл. 
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ДП «АНТОНОВ» відновив свого  
«Антея» 

12.02.2016 

12 лютого ц.р. відбулася видатна подія для авіації України – до 
повітряного флоту країни повертається Ан-22 «Антей»  –  перший у 
світі широкофюзеляжний транспортник, поява якого відкрила нову 
еру в світовій авіації. 

«Антонівці» виконали значний обсяг робіт, аби відремонтувати Ан-22 після 
тривалого перебування на землі. «Не зважаючи на те, що послідовники «Антея» –  
славнозвісні Ан-124-100 «Руслан» та Ан-225 «Мрія» – є впевненими лідерами сучасного 
ринку повітряних перевезень надважких та великогабаритних вантажів, увага до Ан?22 не 
зменшувалася. Саме тому було прийняте рішення про його відновлення»,  –   зазначив 
перший віце?президент ДП «АНТОНОВ» О.А.Коцюба. Востаннє цей літак, побудований у 
1974 році,  підіймався в небо в березні 2009 року. Як кажуть пілоти, «до того часу він 
облетів майже весь світ, за виключенням США та Нової Зеландії. При цьому «Антей» 
перевозив найрізноманітніші вантажі. Сьогодні в ньому також є потреба, і ми впевнені в 
його здатності продовжити працювати». Ан-22 – справжній шедевр авіаційної техніки. В 
1965 році показ цього літака з максимальною вантажопідйомністю 80 т на виставці в Ле 
Бурже став світовою сенсацією. На рахунку Ан-22 – 41 світовий рекорд, 12 з яких встановив 
екіпаж льотчика?випробувача 1 класу Марини Лаврентіївни Попович. Нагадаємо, 8 лютого 
2016 року на ДП «АНТОНОВ» завершено складання фюзеляжу першого екземпляру нового 
транспортного літака?демонстратора Ан-132. З цього моменту на підприємстві 
розпочинаються роботи з остаточного збирання машини ? стикування основних агрегатів 
планера (крила, хвостового оперення, пілонів, мотогондол та ін.), монтажу льотних систем. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ДП «АНТОНОВ» 
 

 
Украинские предприятия продолжают выполнять  

заказы Минобороны РФ 
16.02.2016 

Госконцерн «Укроборонпром» продолжает работать на российских 
военных. Как стало известно «Главкому», предприятия украинского 
госконцерна участвуют в выполнение крупного контракта для 
Министерства обороны РФ. 

Информация о том, что Украина по-прежнему привлекается для выполнения заказа 
российских силовиков, даже появилась на сайте Минобороны РФ. На той неделе ведомство 
сообщило, что получит в этом году пять самолетов Ан-148, в создании которых на долю 
украинских предприятий приходится 30% работ. В «Укроборонпроме» эту информацию не 
комментируют. Однако источники в авиастроительной отрасли подтвердили – Украина 
продолжает поставлять комплектующие, необходимые для выполнения заказа российского 
министерства. ГП «Антонов» поставляет крыло и элементы фюзеляжа, а «Мотор Сич» - 
двигатели. Известно также, что российские военные заказали 15 самолетов разработки 
«Антонова» еще до войны на Донбассе и оккупации Крыма – в мае 2013 г. Окончательную 
сборку машины проходят на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе). 
Но по соглашению о кооперации часть работ взяла на себя Украина. «Антонов» пообещал 
делать крыло, часть фюзеляжа и некоторые другие комплектующие. Двигатели обязалась 
поставлять «Мотор Сич», подконтрольная бизнесмену, бывшему регионалу В.Богуслаеву. И 
хотя в правительстве неоднократно заявляли о прекращении военного сотрудничества 
Украины с Россией, о полном выполнении этих обязательств пока что речь не идет. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам glavcom.ua 
 

ГП "Антонов" за 9 мес.-2015 увеличило чистую  
прибыль более чем в 9 раз   

17.02.2016 

Госпредприятие "Антонов" (Киев) по итогам работы в январе-
сентябре 2015 года увеличило чистую прибыль в 9,1 раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года - до 274 млн грн. 

Как сообщается в отчете на сайте Министерства экономразвития и торговли, чистый 
доход ГП возрос на 8% – до 2,601 млрд грн, EBITDA – на 65,8%, до 524 млн грн, а 
операционная прибыль – в 3,4 раза, до 340 млн грн. Предприятие также уменьшило 
кредиторскую задолженность с 1,38 млрд грн на 30 сентября 2014 года до 722 млн грн на 
аналогичную дату 2015 года, отмечает Минэкономразвития. По данным МЭРТ, отношение 
долга к собственному капиталу увеличилось незначительно – с 7,2% до 7,6%. В то же время 
в отчете отмечается, что, по оценкам ГП "Антонов", его потребность в оборотном капитале 
составляет $100 млн, для чего необходимо получать заказы по меньшей на шесть-семь 
самолетов ежегодно с авансовым платежом в размере 50% суммы заказа. "Крайне 
необходимы инвестиции, которые могут быть предоставлены государством путем 
увеличения акционерного капитала или долгосрочного займа на льготных условиях. 
Государство может также рассмотреть возможность продажи миноритарного пакета акций 
иностранному стратегическому инвестору с надлежащей репутацией, что будет 
способствовать продвижению компании на высококонкурентные мировые рынки", – 
отмечается в отчете Минэкономразвития. Чистый доход предприятия в 2014 году возрос на 
2,4% - до 3 млрд 347,64 млн грн, а чистая прибыль сократилась на 1% – до 39,3 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  
 

 
ДП «Зоря» - «Машпроект» постачатиме обладнання  

для нових кораблів ВМС Індії 
 

17.02.2016 

ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» - 
«Машпроект» починає поставки обладнання для нових кораблів ВМС Індії. 
Про це повідомляє прес-служба РНБО України. 

В середу, 17 лютого Перший заступник Секретаря РНБО України Олег Гладковський 
разом з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Індія в Україні паном Маноджем 
Кумар Бхарти та  Генеральним директором ДК «Укроборонпром» Романом Романовим 
взяли участь у випробуваннях призначеного для кораблів ВМС Індії головного 
газотурбінного агрегату на державному підприємстві «Науково-виробничий комплекс 
газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект». З 2016 року це миколаївське підприємство 
починає поставку індійському замовнику модернізованих морських силових установок для 
серії кораблів оновленого проекту, які будуються на верфі в Мумбаї. Всього згідно з 
контрактом «Зоря» - «Машпроект» оснастить чотири корабля проекту в термін до 2019 
року. Контракт на оснащення нових кораблів індійських ВМС був підписаний у 2013 році. Це 
один з декількох проектів, які підприємство реалізує на замовлення індійської сторони. 
Сторони пов'язують більш ніж 20 років співпраці. 25 січня в Індії було підписано нову 
генеральну угоду між ДП «Зоря» - «Машпроект» і Міністерством оборони Республіки Індія. 
Угода визначає напрямки і принципи співпраці сторін на найближчі 10 років. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rnbo.gov.ua 
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На Азовском судоремзаводе фискальными органами проводится  
инвентаризация основных фондов 

17.02.2016 

В понедельник, 15 февраля сотрудниками милиции, органов 
прокуратуры и СБУ, прибывших в сопровождении вооруженных людей, «с 
целью изъятия документов ООО «СРЗ», подтверждающих деятельность, не 
согласованную с арендодателем - Фондом госимущества Украины», на 
Азовском судоремонтном заводе повторно произведен обыск. Об этом сообщает 
пресс-служба ООО «СРЗ». 

 «Следует напомнить, что первый обыск, также с целью изъятия документов, был 
произведен 8 декабря 2015 года. В итоговых протоколах обыска 15 февраля отмечено, что 
определение следственного судьи от 19 января 2016 года на проведение обыска не 
соответствует предъявленным уголовным процессуальным кодексом требованиям к 
содержанию судебного решения. А именно: отсутствует информация о наименовании 
уголовного производства и его регистрационном номере и норму закона, нарушение 
которого является снованием для проведения процессуальных следственных действий в 
форме обыска. Кроме того, перед проведением обыска участников процессуальных 
действий не ознакомили с их правами и обязанностями, не предоставили документы на 
проведение обыска следователей и прокурора. В ходе обыска, помимо документов, 
подтверждающих взаимоотношения с предприятиями, указанными в определении 
следственного судьи, были изъяты и другие документы, не имеющие отношения к 
указанным предприятиям. Не было рассмотрено и удовлетворено заявление о 
необходимости аудио и видео-фиксации процессуальных действий, поданное от ООО «СРЗ» 
в ходе обыска», информируют в ООО «СРЗ». По мнению юристов компании, допросы 
сотрудников предприятия участниками процессуальных действия проводились в 
нарушение норм Закона. «В данный момент на Азовском судоремонтном заводе проводится 
инвентаризация основных фондов, после окончания которой имущество ЦИК предприятия 
будет передано на баланс Фонда государственного имущества Украины. Уверяем наших 
партнеров, что, несмотря на действия со стороны силовых структур, до истечения срока 
своих полномочий, ООО продолжает выполнение контрактов и взятых на себя 
обязательств», - заверяют в ООО «СРЗ». 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам mariupol-express.com.ua 
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Територію ЛАЗу вперше зняли  
з квадрокоптера 

 

19.02.2016 

Журналісти Телеканалу новин «24» здійснили аерозйомку 
корпусів «Львівського автобусного заводу» за допомогою дрону - 
безпілотного літального апарату, який дозволяє здійснювати зйомку з 
повітря. 

На відео видно всю територію заводу площею 56 га та занедбані корпуси загальною 
площею 127 тис. м² на вул. Стрийській, 45 у Львові. Деякі будівлі вже почали руйнуватись - 
у них немає даху або стін. «Львівський автобусний завод», заснований у 1945 році, у 
найкращі свої роки випускав понад 14 тисяч автобусів. Конструкції, розроблені ЛАЗом в 50-
х роках, ставали ноу-хау в автобусобудуванні. У 2001 році ЛАЗ приватизували. 70,41% акцій 
придбало українсько-російське науково-виробниче підприємство «СІЛ-Авто». Тепер 
прокуратура стверджує, що ці акції вартістю 27,1 млн грн вибули з державної власності 
незаконно, внаслідок протиправних дій акціонерів товариства. Минулоріч на землі та 
будівлі заводу наклали арешт, однак у січні 2016-го на підставі підробленого рішення суду 
нерухомість перепродали, повідомила Прокуратура Львівської області. Як встановив 
ZAXID.NET, власниками будівель стали дві юридичні особи, які пов’язані з попереднім 
співвласником – росіянином Ігорем Чуркіним, ТОВ «Львівський автобусний завод» й ТОВ 
«Будтехкомплектпостач Груп». Наразі на все майно знову наклали арешт, відкрито два 
кримінальних провадження - за фактом заволодіння державним майном та придбання 
права на таке майно шляхом обману й  за фактами вчинення шахрайських дій та 
використання підробленої документації. Нагадаємо, «Львівський автобусний завод» з 2013 
року зупинив роботу, оскільки виробництво вирішили перенести до Дніпродзержинська.  

 

Читати повністю (відео) >>> 

 

За матеріалами zaxid.net 
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Импорт автотранспорта упал на 41% 

19.02.2016 

Ввоз автотранспортных средств в Украину (новых и 
подержанных) в 2015 г. сократился на 41% по сравнению с 2014 г. - до 
86,492 тыс. ед., при этом в долларовом выражении их импорт сократился 
на 38% - до более чем $1 млрд 

Как сообщает «Укравтопром», наибольшую долю (72%) в общем автоимпорте 
заняли легковые автомобили, которых ввезено 62,121 тыс. ед. При этом по сравнению с 
2014 годом их ввоз снизился незначительно (на 0,8%), но таможенная стоимость в валюте 
сократилась почти на 32%. Как сообщалось, доля легковых авто в общем автоимпорте (в 
штуках) в 2014 г. составляла 43%. Согласно сообщению ассоциации, импорт коммерческих 
и спецавтомобилей в прошлом году сократился на 72% – до 22,933 тыс. ед. на сумму $205,5 
млн (в 2014 году ввезено 82,7 тыс. таких авто на $419 млн). В то же время положительную 
динамику продемонстрировал импорт автобусов, увеличившись на 22% – до 1,438 тыс. ед. 
Таможенная стоимость этого вида автотранспорта составила $14,4 млн (в 2014 году в 
Украину ввезено 1,2 тыс. автобусов на $14,5 млн). «Укравтопром» констатирует, что 
экспорт автотранспорта из Украины сократился в 3,1 раза по сравнению с 2014 годом – до 
1,06 тыс. ед. Его таможенная стоимость составила $54,4 млн. В том числе экспорт легковых 
авто рухнул почти в 10 раз, до 237 ед., его стоимость составила $3,6 млн. Экспорт 
коммерческих и спецавтомобилей снизился на четверть – их продано 739 ед. на $47,5 млн., 
автобусов – на 57%, до 84 ед. (на сумму $3,3 млн). Как сообщает ассоциация “Укравтопром”, 
с января по декабрь прошлого года в Украину было ввезено 146,5 тыс. автотранспортных 
средств, таможенная стоимость которых составила более 1,6 млрд. дол.США. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
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Українські підприємства взяли участь у  

виставці «БіоФах 2016» 
 

19.02.2016 

Українські підприємства взяли участь у міжнародній виставці 
«БіоФах 2016», що вважається головним міжнародним форумом у галузі 
виробництва органічної продукції, платформою обговорення розвитку 
агросектору. 

Українська продукція була представлена в окремому павільйоні  11 вітчизняними 
компаніями: 10 виробників органічної продукції (ПП «Галекс-Агро», ТОВ «Агрофірма 
«Поле», ТОВ «Фірма Діамант», ТОВ «Фірма Каспер», ПРаТ «Етнопродукт», ТОВ "Агролідер", 
ТОВ «Квес», ТОВ «Агроекологія», ТОВ «Граніт-Агро», ВАТ «Рівнехолод») та один надавач 
послуг з питань сертифікації - ТОВ «Органік Стандарт». У рамках міжнародної виставки 11 
лютого 2016 р. був проведений форум «Експортний потенціал України», в якому взяли 
участь близько 80 фахівців органічної галузі. Організатори та учасники форуму відмітили 
зростання інвестиційної привабливості сільського господарства України, позитивну 
динаміки його розвитку та наявність потужного експортного потенціалу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
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ИМК расширит земельный  

банк на 51% 
 

16.02.2016 

Интегрированная сельскохозяйственная компания «Индустриальная молочная 
компания» (ИМК) до 2020 г. намерена расширить земельный банк с существующих 
136,7 тыс. га до 206,7 тыс. га, то есть на 51%. 

Это один из пунктов стратегии компании на 2016-2020 гг., сообщается на сайте 
Варшавской фондовой биржи. Предполагается, что уже в 2017 г. земельный банк составит 
156,7 тыс. га,  а в 2019 г. - 176,7 тыс. га. При этом в ИМК отмечают, что наряду с подобным 
расширением новые мощности по хранению зерна строиться не будут, существующих 
вполне достаточно. Планируется только реконструкция некоторых силосов с целью 
повышения их эффективности, а также замена напольников на современные бункеры. 
Одновременно компания будет удерживать фокус на выращивании ограниченного числа 
высокорентабельных экспортоориентированных культур, которые оптимальны для 
эффективного севооборота и подходят для земельных и климатических особенностей 
(кукуруза, пшеница, соя, подсолнечник).Основной культурой будет кукуруза, ее доля 
составит 50%. Отметим,  «ИМК» по итогам 2015 г. нарастила выручку по сравнению с 2014 
г. на 11%, до $140 млн. При этом продажи в сегменте растениеводства показали рост в 4%, 
составив $134,7 млн, а в сегменте животноводства - 39%, до $4,8 млн. Общий долг ИМК по 
состоянию на 31 декабря 2015 г. снизился на 22% и составил $98,7 млн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroportal.ua 
 

 

 

Агрохолдинг "Агролига" увеличил чистую  
прибыль на четверть 

 

16.02.2016 

Группа компаний "Агролига" (Харьковская обл.) завершила 2015 год с чистой 
прибылью EUR3,39 млн, что на 23% больше, чем в 2014 году. Ее выручка при этом 
возросла примерно на 42% - до EUR22,89 млн. 

Согласно финансовому отчету группы, валовая прибыль "Агролиги" увеличилась по 
сравнению с предыдущим годом на 5,2% - до EUR4,01 млн, операционная - на 13%, до 
EUR3,9 млн. В отчете указано, что в четвертом квартале благодаря активным экспортным 
операциям группа улучшила показатели по сравнению с октябрем-декабрем 2014 года: ее 
выручка увеличилась на 18,8%, до EUR6,94 млн, чистая прибыль - в 5,5 раза, до EUR1,25 
млн. ГК "Агролига" работает на украинском рынке агропродукции с 1992 года. Ее 
предприятия занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян 
подсолнечника и молочным животноводством. Группа планирует продолжать расширение 
земельного банка до 12,3 тыс. га (сейчас - 9,3 тыс. га), а также развивать молочную ферму. 
Кроме того, планирует нарастить поголовье коров до 1,4 тыс. с 1 тыс. и наладить 
производство продуктов переработки. В ее планах - производство сухого молока и мягких 
сыров. Одним из стратегических заданий группы является развитие переработки 
масличных культур: планировалось повысить мощности переработки с 55 тыс. тонн до 70 
тыс. тонн в 2015 году и до 100 тыс. тонн - до 2017 года включительно. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 

 

Cargill прекращает продажи в черно- 
морском регионе 

18.02.2016 

Крупнейшая американская сельхозкомпания Cargill прекращает продажу 
семян, удобрений и химикатов в черноморском регионе, включая Украину, РФ, 
Румынию, Венгрию, Болгарию и Польшу. 

«После всестороннего обзора ее зернового и масличного бизнеса в Центральной и 
Восточной Европе Cargill решил остановить подготовку материалов и культур для 
фермеров и полностью выйти из этих видов деятельности к концу мая 2016. Это изменение 
повлияет на бизнес Cargill в Венгрии, Румынии, России, Словакии, Украине, Болгарии и 
Польше», – говорится в сообщении Cargill. Вместо этого Cargill намерен сосредоточиться на 
развитии торговли зерном и масличными культурами на этих рынках. Черноморский 
регион остается одним из ключевых направлений стратегического роста, и Cargill будет 
продолжать укреплять свои инвестиции, в том числе в сеть портовых терминалов и 
переработку масличных. Как сообщалось, Cargill, Администрация морских портов Украины 
и ООО «М.В. Карго» подписали трехсторонний меморандум о намерениях реализовать 
инвестиционный проект в морском торговом порту «Южный» (Одесская обл.). Сумма 
запланированных инвестиций составляет $130 млн. В течение года после подписания 
договора стороны смогут начать реализацию проекта. Запуск терминала предварительно 
запланирован на 2017. Cargill в последние годы высказывал заинтересованность в 
строительстве портового зернового терминала в Черном море, которое способствовало бы 
долгосрочной стратегии развития зернового и масличного бизнеса в Черноморском 
регионе. Терминал в «Южном» станет еще одним совместным предприятием Cargill наряду 
с портами Констанцы (Румыния) и Новороссийска (РФ). По данным Единого 
государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), ООО «М.В. Карго» основано 
в 2004 года, его учредителем является кипрская компания «Корнлекс Импекс Лимитед». 
Ранее собственниками «М.В. Карго» были Валентина Мушинская, Егор Гребенников и 
Андрей Ставницер (руководитель и совладелец группы терминалов «ТИС»).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
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Компания «Астарта» увеличила  
EBITDA на 4,5% 

19.02.2016 

Агропромышленный холдинг «Астарта», крупнейший производитель сахара в 
Украине, по итогам 2015 года получил прибыль EBITDA EUR125 млн, что на 4,5% 
превышает показатель 2014 года. 

Согласно данным на Варшавской фондовой бирже, консолидированная выручка 
«Астарты» за минувший год сократилась на 11,1% – до EUR313 млн, однако валовая 
прибыль увеличилась на 3,1% – до EUR135 млн. Чистый долг агрохолдинга на конец 2015 г. 
составил EUR174 млн, что на 19,8% меньше, чем годом ранее. Компания уточняет, что 
аудированные данные за минувший год будут опубликованы 29 марта 2016 г. «Астарта» – 
вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, объединяющий шесть 
региональных подразделений в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, 
Житомирской и Харьковской обл. В их состав входят 9 сахарных заводов, агрохозяйства с 
земельным банком около 245 тыс. га и молочные фермы, а также завод по переработке сои 
в Полтавской обл. Агропромхолдинг по итогам 2014 года получил чистый убыток EUR68,08 
млн по сравнению с EUR22,3 млн чистой прибыли годом ранее. Консолидированная 
выручка «Астарты» за 2014 год увеличилась на 7,6% – до EUR351,9 млн. По итогам января-
сентября 2015 года чистая прибыль «Астарты» составила EUR27,03 против чистого убытка 
в EUR17,35 млн за аналогичный период 2014 года. Ее консолидированная выручка за 
девять месяцев сократилась на 18,8% – до EUR200,12 млн, валовая прибыль увеличилась на 
7,2% – до EUR113,64 млн, а EBITDA – на 2,3%, до EUR108,12 млн. 
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Прибыль «Артемсоли» сократилась втрое 
18.02.2016 

ГП «Артемсоль» в 2015 г. получило $40 млн чистого дохода, тогда как в 2013 г. 
этот показатель составлял $131 млн, сообщил руководитель группы финансовых 
аналитиков Министерства агрополитики и продовольствия Юрий Тарасенко. 

«Проектная мощность предприятия 7 млн тонн по году, 2013 г. был показательным, 
предприятие работало на 50% мощности, произвело почти 3,5 млн т. соли. Если по 2013 г. 
чистый доход предприятия составил $131 млн, то в 2015 г. чистый доход сократился в три 
раза – $40 млн», – констатировал Тарасенко. Показатель EBITDA ГП «Артемсоль» в 2013 г. 
составлял $27 млн, в 2015 – $6,5 млн. Тарасенко заявил, что виной тому являются действия 
менеджмента, который в течение последних трех лет не согласовал ни одного финансового 
плана предприятия. Он называет основной задачей в настоящее время – избрание и 
назначение эффективного руководства ГП. По словам Тарасенко, Минагропрод видит 
развитие предприятия через приватизацию и оценивает приватизационную стоимость 
«Артемсоли» в $200-$250 млн. По мнению и.о.директора ГП «Артемсоль» Владимира Доли, 
основными проблемами предприятия являются падение производства и реализации, 
вымывание оборотных средств, недостаточный ассортимент продукции. «Первая проблема 
– падение объемов производства, которое уже приобрело тенденцию. Если сравнивать 2013 
год с 2014 годом, то мы потеряли 44% реализации: с 3,4 млн тонн до 2,4 млн тонн, 2015 год 
предприятие завершило со снижением объемов отгрузки еще на 20%, примерно 2 млн 
тонн», – сообщил Доля. Значительное влияние на сокращение объемов реализации оказала 
потеря рынка РФ, так как 75% продукции предприятия экспортируется, основным 
импортером выступала РФ. Экспорт в РФ в 2013 г. составили 1,9 млн тонн, 2014 – 1,3 млн 
тонн, 2015 – 0,8 млн тонн. Кроме того, по словам Доли, портфель предприятия не 
соответствует современным требованиям рынка. И.о. директора ГП сообщил о намерении 
расширить ассортимент и вывести на рынок новую продукцию, соответствующую 
европейским требованиям качества, в частности, пищевую соль без серой примеси. Кроме 
того, говоря о вымывании оборотных средств предприятия, Доля сообщил, что в 2014 году 
предприятие потеряло 178,4 млн грн в Актив-Банке, в том же году был открыт депозитный 
договор на $1,2 млн в банке «Финансы и Кредит» ... 
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Крупный производитель круп Cereal Ukraine 
сработал с убытком 

16.02.2016 

Группа компаний Cereal Ukraine, один из ведущих производителей круп в 
стране, в 2015 году получила чистый убыток EUR283 тыс. по сравнению с EUR3,051 
млн чистой прибыли в 2014 году. 

Согласно отчету холдинговой компании группы Cereal planet PLС (Кипр) на 
альтернативной площадке Варшавской фондовой биржи NewConnect, ее чистый убыток в 
IV квартале 2015 г. составил €3,039 млн по сравнению с €2,773 млн чистой прибыли за 
аналогичный период 2014 г. Выручка компании в 2015 г. сократилась на 3,9% - до €21,557 
млн, тогда как в IV квартале 2015 г. выручка возросла на 16% - до €6,632 млн. Валовая 
прибыль компании в 2015 году сократилась в 2,2 раза - до €2,361 млн. Чистый денежный 
поток от операционной деятельности за 2015 год был положительным и оценивается в 
€1,382 млн по сравнению €62 тыс. в 2014 г. Активы группы увеличились на 0,6% - до €9,102 
млн с €9,049 млн. Согласно отчету, ГК Cereal Ukraine в 2015 нарастила производство круп 
почти на 30% - до 38,6 тыс. тонн по сравнению с 2014 г. Больше всего произведено гороха и 
гречиха, которые составили 65% общего объема производства. Выпуск гороха составил 
15,364 тыс. тонн (на 128% больше) гречневой крупы - 10,079 тыс. тонн (на 17% больше), 
кукурузной - 1,2 тыс. тонн (на 36% меньше), перловой - 1,96 тыс. тонн (на 17% меньше), 
пшеничной - 2,18 тыс. тонн (на 22,5% больше) хлопьев -0,651 тыс. тонн (на 25% меньше), 
макарон - 1,319 тыс. тонн (на 10,2% меньше), очищенного проса - 2,754 тыс. тонн (по 
сравнению с 4,49 тоннами за 2014 год), проса - 1,858 тыс. тонн (по сравнению с 0,289 тыс. 
тонн в 2014 г). Как сообщалось, по итогам 2014 ГК Cereal Ukraine получила чистую прибыль 
в размере €2,927 млн. С учетом курсовых разниц за год она оценивалась в €247 тыс. 
Выручка составила €25,15 млн. Cereal рlanet в феврале 2013 г. провела небольшое частное 
размещение. При этом компания не уточнила цену и количество проданных акций. Вместе с 
тем в конце ноября 2013 года Cereal Ukraine зарегистрировала на WSE 260 тыс. акций своей 
холдинговой компании номиналом EUR0,03. 

 

Cereal Ukraine выпускает продукцию под торговыми марками "Олимп", "Кашка-вкусняшка" и 
"Вершина Якости", которые используются для различных видов продукции. Кроме того, группа 
является дистрибьютором для других известных в Украине брендов. Ее предприятия ежемесячно 
выпускают 4-4,5 тыс. тонн круп. Активы Cereal Ukraine включают земельные участки в Харькове и 
области площадью свыше 7 га, на которых расположены производственные мощности, склады 
площадью до 7,5 тыс. кв. м, зерновой элеватор на 8 тыс. тонн. В настоящее время в состав ГК Cereal 
Ukraine входят АЧФ "Ранок", специализирующаяся на переработке зерна и экспортных продажах, ООО 
"Олимп", производящее и реализующее крупы на внутреннем рынке, ООО "Сельхозкорм", основным 
видом деятельности которого является производство кормов для животных.  
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ГПЗКУ займется выпуском макарон 
19.02.2016 

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" 
(ГПЗКУ) в 2016 году планирует направить более 10 млн грн капитальных инвестиций 
в филал "Кролевецкий комбинат хлебопродуктов" (Сумская обл.). 

"Впереди много планов, много работы. Так, в этом году планируются значительные 
капитальные инвестиции - более 10 млн грн. Сейчас работаем над проектом модернизации 
энергоснабжения предприятия с переходом на первый класс энергопотребления. Это 
позволит значительно сэкономить на закупке энергоресурсов и, соответственно, снизить 
себестоимость готовой продукции", - цитируется на сайте ГПЗКУ директор Кролевецкого 
КХП Геннадий Гордиенко. Кроме того, по его словам, филиал в 2016 году возобновит 
производство макаронных изделий. "Уже в начале года планируем восстановить и 
наладить производство макаронных изделий. Для этого есть все необходимое: комплекс 
итальянского оборудования, высококачественна мука и желание наполнять рынок 
качественной продукцией", - добавил Г.Гордиенко. Кролевецкий КХП производит сортовую 
пшеничную муку, отруби, а также россыпные и гранулированные комбикорма. Занимается 
приемкой, сушкой, очисткой, хранением и отгрузкой зерновых, зернобобовых и масличных 
культур. В его составе - мельница мощностью 500 тонн переработки зерна в сутки, 
комбикормовый завод мощностью 250 т. рассыпных комбикормов в сутки 5 зернохрани-
лищ емкостью 9,6 тыс. тонн, склад готовой продукции на 1,4 тонны, склад комбикормов - 
3,2 тыс. тонны, стационарная зерносушилка производительностью 32 тонны в час. 

 

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная 
сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. 
Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе 
суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 
2,5 млн тонн зерновых грузов в год. 
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Рынок хлеба сократился на 11% 
15.02.2016  

Объем рынка хлебобулочных изделий в 2015 сократился по сравнению с 2014 
г. на 11,3% - с 1 439,3 тыс. т до 1 276,9 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные 
аналитической компании AR-group. 

Как отмечают эксперты, это сокращение было обусловлено следующими факторами: 
снижение покупательной способности населения; рост цен на хлебобулочные изделия; 
потеря рынков сбыта и остановка производственных мощностей на оккупированных 
территориях Донецкой и Луганской областей. В разрезе помесячной динамики объемы 
рынка колебались в пределах 7,0%. Максимальный уровень был зафиксирован в октябре 
2015 г. - 111,89 тыс. т, минимальный, в феврале 2015 - 100,26 тыс. т. При этом в 2015 г. 
крайне незначительная рыночная доля импорта дополнительно сократилась на 0,1 п.п. - с 
0,4% до 0,3%. По итогам года ведущими игроками хлебобулочного рынка стали компании: 
«Киевхлеб», Группа Lauffer, «Хлебные Инвестиции», «Кулиничи», «Формула Смаку», 
«Концерн «Хлебпром». Суммарная доля других производителей хлеба составила 48,1%. «В 
2015 г. все ведущие компании продемонстрировали уменьшение объемов рынка. 
Наибольшее сокращение продемонстрировала Lauffer. Наименьшие темпы сокращения 
объемов рынка продемонстрировала компания «Кулиничи», что является следствием 
динамичного освоения компанией столичного рынка хлеба», - констатировали в AR-group. 
Отметим, Украина в 2015 г. поставила за границу хлебобулочных изделий на сумму $128 
млн, в 2014 г. экспорт составил $221 млн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroportal.ua 
 

 
 

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Подсолнечное масло стремительно  
становится «золотым» 

12.02.2016 

В Украине резко подорожали семена подсолнечника и сырое масло. Только за 
последнюю неделю «семечка» выросла в цене на 200-300 грн./т., а с начала месяца - 
на целую 1 тыс. грн.   

«Сейчас подсолнечник можно купить по 10,6-10,8 тыс. грн./т. Для сравнения: на 
конец января цифра не превышала 9,6 тыс. грн./т. А в начале сезона (в сентябре) рынок 
вообще стартовал с 7, 6- 8 тыс. грн./т», - сообщила начальник прогнозно- аналитического 
отдела компании «Украгроконсалт» Юлия Гаркавенко.Рекордное подорожание уже 
отразилось на оптовом рынке. «За первую неделю февраля тонна масла выросла в цене на 
300 грн., за вторую - на 800 грн.», - констатирует аналитик агентства «Про Агро» Ярослав 
Левицкий. Розница пока переписывает ценники осторожно, «приклеивая» к бутылке масла 
по 1-2 грн. сверху. Но долго сдерживать «масличную инфляцию» продавцы не смогут, 
уверены эксперты. Гаркавенко поясняет сырьевой ажиотаж несколькими факторами. 
Главный - ужесточение конкуренции за «семечку» между переработчиками. Несмотря на 
хороший урожай подсолнечника (более 11 млн. т), сырья нашим маслоэкстракционным 
заводам (МЭЗам) не хватает. Ведь они продолжают активно наращивать мощности по 
переработке и уже вышли на показатель порядка 15 млн. т. в год. «В итоге даже крупные 
компании, у которых есть свои налаженные каналы поставок сырья и, главное, деньги на 
его покупку, работают с загрузкой 75-80%. У «середнячков» этот показатель не превышает 
50%, а небольшие заводы вообще работают всего 2-3 месяца в начале сезона», - 
рассказывает Гаркавенко.Сейчас дефицит особенно чувствуется, так как, по словам главы 
профильной ассоциации «Укролия» Степана Капшука, многие фермеры в ожидании еще 
более высоких цен намеренно придерживают продукцию на складах. Вторая составляющая 
рекордных цен на сырье – девальвация гривны. По данным ценового мониторинга 
министерства агрополитики, в среднем по Украине литр масла стоит порядка 28 грн., что 
на 63% дороже, чем годом ранее. В некоторых регионах цены выше, в частности, в Киевских 
магазинах масло уже продают по 30 грн./л и более. Но это все равно далеко не та динамика, 
которая наблюдается на сырьевом и оптовом рынках. По словам экспертов, производители 
с опаской повышают розничные цены так как понимают, что это, во-первых, чревато 
снижением продаж, а во-вторых - пристальным вниманием проверяющих органов. 
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Укрэксимбанк и Ощадбанк подали иски к "Креативу" о возмещении  
задолженности на $33,1 млн и 57,7 млн грн 

 

16.02.2016 

Согласно данным в Едином государственном реестре судебных решений 
(ЕГРСР), два госбанка Укрэксимбанк и Ощадбанк подали в суд на агрокомпанию 
"Креатив" о возмещении $33,1 млн и 57,7 млн грн. 

Укрэксимбанк взыскает 57,71 млн. грн и $7,84 млн просроченной задолженности по 
кредитному соглашению от 17 ноября 2008 г. Ощадбанк хочет взыскать с компании $25,24 
млн. Как сообщалось со ссылкой на квартальный отчет компании за январь-март 2015 года 
в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее 
общая задолженность перед банками составляла 14,22 млрд грн. Основная часть долга 
приходится на государственные Ощадбанк (6,73 млрд грн), Укргазбанк (2,04 млрд грн), 
Укрэксимбанк (2,54 млрд грн). Среди кредиторов есть Landesbank Berlin, UniCredit Bank 
(Германия), UniCredit Bank (Чехия), Райффайзен Банк (Чехия), Укрсоцбанк и др. В феврале 
2016 года Кабинет министров одобрил продажу Укргазбанком аграрной группе "Кернел" 
права требования на маслоэкстракционный завод (МЭЗ) "Эллада" (Кировоградская обл.), 
принадлежащий группе "Креатив", за $96,7 млн. "Креатив" в августе 2015 года сообщил о 
переговорах с инвесторами относительно реструктуризации своей задолженности перед 
украинскими и зарубежными банками. Летом того же года в состав правления "Креатив 
Групп" вошли лица, ранее работавшие в его крупнейшем конкуренте - агрохолдинге 
"Кернел" и БТА Банке (Киев). Наконец, в сентябре 2015-го основатель "Креатива" 
Станислав Березкин сообщил о выходе из состава акционеров, уточнив, что 80% 
маслоэкстракционного бизнеса, а также производство жиров, маргаринов и спредов 
перешли к другим владельцам. В интервью изданию "Forbes Украина" один из новых 
собственников компании Рысбек Токтомушев сообщил, что является одним из инвесторов 
и не представляет в сделке БТА Банк. По его словам, еще одним собственником стал 
бизнесмен Артур Гранц, выступающий финансовым инвестором.  
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Украина наращивает экспорт  
подсолнечного масла 

18.02.2016 

В январе 2016 г. Украина отгрузила на внешние рынки 363,42 тыс. 
тонн подсолнечного масла, что на 53,1% больше по сравнению с 
аналогичным месяцем 2015 г. Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.  

 

Наибольшие объемы масла проходили через Ильичевский, Николаевский порты и 
порт "Южный". В разы возросли поставки подсолнечного масла в Европу. Согласно 
подсчетам "АПК-Информ", в январе в направлении стран ЕС было отгружено 134,63 тыс. 
масла, что практически в четыре раза превышает результат за аналогичный месяц годом 
ранее (37,74 тыс. т), а также превосходит декабрьский показатель (129,56 тыс. т). 
Ключевым в Европе и вторым по величине в мире импортером украинского масла в январе 
стала Испания, куда было поставлено 49,62 тыс. т продукции против 43,8 тыс. т месяцем 
ранее. На третьем месте в мире и втором в ЕС оказались Нидерланды - 37,05 (23,89) тыс. т. 
Далее в списке расположились Италия - 24,85 (16,95) тыс. т и Франция - 11,56 (28,58) тыс. т. 
Всего же за первые 5 месяцев 2015/16 МГ в направлении ЕС было поставлено 476,69 тыс. т 
украинского подсолнечного масла, что более чем в 2 раза превышает показатель за 
аналогичный период прошлого МГ (233,24 тыс. т). Таким образом, в текущем сезоне страны 
ЕС уже обогнали по объемам импорта рассматриваемой продукции страны Ближнего 
Востока и вышли на второе место после Южной Азии.  

 

Рекордные урожаи. Украина остается мировым рекордсменом по выращиванию 
подсолнечника, а также по производству и экспорту подсолнечного масла. Причин тому 
несколько. Во-первых, у нас оптимальные условия для выращивания масличных: поля под 
подсолнечником можно найти не только в южных, но и в центральных и северных областях 
Украины. Вторая причина - практически полная переработка сырья внутри страны за счет 
введения 10%-ной экспортной пошлины на семена подсолнечника. И хотя отдельные 
народные депутаты периодически предлагают ее отменить, сторонников этой инициативы 
очень мало, ведь валютная выручка от продажи масла составляет около $3,5 млрд в год. В 
текущем сезоне украинским аграриям посчастливится собрать второй по объемам урожай 
подсолнечника за весь период независимости. Многие агропроизводители в нынешних 
экономических реалиях сделали ставку именно на эту культуру, ведь подсолнечник всегда 
был рентабельным. Новые технологии, средства защиты растений и удобрения позволяют 
увеличивать его урожайность. И хотя в текущем году площади под этой культурой были 
сокращены на 5,5%, до 4,96 млн га, по данным Министерства сельского хозяйства США, 
урожай подсолнечника составил 11 млн тонн против 10,1 млн тонн в 2014/2015. 

 

Концентрация бизнеса. Параллельно с ростом урожая увеличивались и производ-
ственные мощности. По данным ассоциации "Укролияпром", на начало сентября 2014-го 
они оценивались в 14,5 млн тонн переработки масличных культур в год, из которых 90% 
предназначены только для переработки подсолнечника. В июле 2015 г. группа компаний 
Allseeds запустила один из крупнейших маслоэкстракционных заводов мощностью 
переработки 2 тыс. тонн подсолнечника в сутки. Его мощности будут увеличены, как 
только компания получит разрешение на строительство собственного причала для 
осуществления экспортных поставок. К маю 2016 г. промышленная группа ViOil увеличит 
мощности Винницкого масложирового комбината по переработке подсолнечника на 600 
тонн в сутки, до 2,8 тыс. тонн. В конце 2015 г. в Николаеве новый МЭЗ открыла компания 
Bunge, которая на внутреннем рынке известна как производитель бутилированного 
подсолнечного масла под ТМ "Олейна". Планируемая мощность завода - 2,4 тыс. тонн семян 
масличных в сутки. Ориентировочный объем инвестиций в новое предприятие - более $100 
млн. Завод будет специализироваться на производстве нерафинированного подсолнечного 
масла и ориентироваться на экспорт. Для масложировой отрасли Украины характерна 
высокая концентрация. На 25 крупнейших маслоперерабатывающих предприятий 
приходится более 80% от всего объема производства подсолнечного масла. Это как 
международные, так и отечественные компании, которые имеют свои заводы в 
центральных и южных областях Украины. Основными игроками в этой отрасли являются 
"Кернел", Bunge, Сargill, "Мироновский хлебопродукт". Процессы консолидации, которые 
происходили с 2007 г., позволили этим компаниям производить и экспортировать более 
60% подсолнечного масла Украины. В 2015 г. на рынке произошли пертурбации. Главная 
новость - смена собственников Creative Group. В начале 2015 года группа заявила, что ведет 
переговоры о реструктуризации задолженности (общий долг на тот момент составлял 
более 14 млрд грн, из которых 80% - долг госбанкам). В августе 2015 г. в состав правления 
компании вошли люди, ранее работавшие в его крупнейшем конкуренте - агрохолдинге 
"Кернел" и в БТА Банке. В сентябре 2015 г. основатель Creative Group Станислав Березкин 
сообщили о выходе из состава акционеров, уточнив, что 80% маслоэкстракционного 
бизнеса, а также производство жиров, маргаринов и спредов перешли к другим владельцам. 
В СМИ бизнесмены Артур Гранц и Рысбек Токтомушев называют себя новыми владельцами 
масличного бизнеса Creative. 

 

Читать полностью >>>  
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Компанию "Терра Фуд" возглавил консультант по с 
тратегическому развитию   

 

16.02.2016 

Гендиректором компании "Терра Фуд", входящей в одноименный 
агрохолдинг, назначен ее консультант по стратегическому развитию 
Фортунато Гуадалупи, говорится в сообщении на веб-сайте компании. 

В июне 2015 года Ф.Гуадалупи также был назначен членом наблюдательного совета 
компании. С 2013-го по 2014 гг. работал консультантом по стратегии и менеджмента 
"Туровского молочного комбината" (Беларусь). С 2010-го по 2012 гг. занимал позицию 
управляющего директора итальянской компании L'Aia Vecchia S.r.l., которая 
специализировалась на производстве свежего и зрелого сыра. С 2009 по 2014 гг. был 
основателем и акционером финансово-инвестиционной компании Innova S.r.l. (Италия). С 
августа 2015 года должность гендиректора занимал Георги Гивишвили. ГК "Терра Фуд", 
основанная в 1999 году, является одним из крупнейших в Украине производственно-
торговых холдингов, который включает три направления бизнеса - молочный, мясной и 
агропромышленный. Производственные мощности компании включают 19 заводов. 
Производственные мощности молокоперерабатывающих предприятий холдинга 
составляют: 54 тыс. тонн сыра, 113,6 тыс. тонн сливочного и сливочно-растительного 
масла, а также 120 тыс. тонн цельномолочной продукции в год. Компания реализует 
молочную продукцию под ТМ Premialle, "Біла лінія", "Тульчинка", "ФЕРМА". 

 

Читать полностью >>>  
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АМКУ оштрафував великого виробника  
за підробку масла 

17.02.2016 

АМКУ оштрафував "Старокостянтинівський молокозавод" на 790,311 
тис. грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у 
вигляді поширення оманливої інформації. 

Підприємство реалізовувало масло солодковершкове селянське, додаючи в нього 
рослинні жири. "За результатами досліджень, які проводилися належним чином 
акредитованими державними підприємствами зі стандартизації, метрології та сертифікації, 
протягом 2012-2014 рр. в маслі солодковершковому селянському виробництва 
"Старокостянтинівського молочного заводу" неодноразово були виявлені рослинні жири", - 
повідомила прес-служба. В АМКУ зазначили, що додавання підприємством під час 
виробництва масла рослинного жиру створювало за своїми характеристиками інший 
харчовий немолочний продукт, що здешевлювало собівартість товару і дозволяло 
отримувати неправомірні переваги в конкуренції за отримання додаткового, 
неправомірного прибутку від реалізації продукту.   

 

Читати повністю >>> 
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Переработка молока в прошлом году официально  
сократилась на 8,5% 

18.02.2016 

Госстат посчитал объёмы молока, которые поступили на переработку 
в 2015 г. Даже после информации по ІІІ кварталу, спрогнозировать такое 
падение переработки оказалось затруднительно. 

По итогам 2015 года общий объём поступлений молока на перерабатывающие 
предприятия составил 4 251 тыс. тонн, что на 8,5% меньше 2014 года. При этом, объёмы 
закупки (без давальческих и других схем) составили 4 090 тыс. тонн, а это на 11,4% меньше 
2014 года, что очень существенно. Если смотреть в разрезе основных категорий, то 
поступление от сельхозпредприятий составило 2 413 тыс. тонн – на 0,6% меньше прошлого 
года (так же, как и производство, практически не поменялось за год: +0,8% согласно 
официальным данным). А вот цифры от хозяйств населения немного смущают – не мог за 
год объём сократиться на 22,3% (почти четверть), ведь динамика производства по данной 
категории уменьшилась «всего» на 5,5%. Здесь видятся два варианта, либо производство 
молока в хозяйствах населения продолжают существенно «завышать», либо в прошлом 
году огромная часть молока «на бумаге» перешла из одной категории в другую 
(сельхозпредприятия «пропускали» населенческое молоко через себя с целью получения 
налогового кредита). В любом случае, переработка молока очень существенно упала и, 
похоже, не остановится на данных показателях. 
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Рынок мучных кондитерских изделий: 2015 
09.02.2016 

Анализ рынка мучных кондитерских изделий показал, что по 
итогам 2015, по сравнению с предыдущим годом, украинский рынок 
мучных кондитерских изделий сократился на 14,2%. В фактическом 
исчислении его размер составил почти 287,8 тыс. тонн против 335,3 тыс. 
тонн, зафиксированных в 2014 г. 

Сокращение рынка мучных кондитерских стало следствием, продолжившегося в 
стране падения покупательной способности населения. Доля импортной продукции на 
украинском рынке мучных кондитерских изделий остается достаточно низкой. В 2015 г. 
она дополнительно уменьшилась на 0,8 п.п. - с 2,9% до 2,1%. Это изменение произошло в 
результате снижения конкурентоспособности импортной продукции, обусловленного 
девальвацией гривны и введением дополнительного налога на импорт в размере 10%. 
Наиболее востребованной продукцией на украинском рынке мучных сладостей, остается 
продукция сегмента «Печенье сладкое и вафли» по данным отчета «Анализ рынка мучных 
кондитерских изделий». По итогам 2015 рыночная доля этого сегмента составила 67,4% от 
общего объема рынка. Вторую долю на рынке занимает продукция сегмента «Печенье 
сухое (галеты, крекеры)» - 14,5% от общего объема рынка. Далее следуют «Пряники и 
бисквиты» (10,9%) и «Торты» (5,3%). Суммарная доля других видов мучных сладостей 
составила 2,0%. В 2015 отрицательную динамику развития продемонстрировали все без 
исключения сегменты рынка мучных кондитерских изделий. Наибольшие темпы 
сокращения объемов рынка зафиксированы в сегменте «Торты» - (- 30,3%) по сравнению с 
2014 г. Менее всего сократился объем рынка сегмента «Печенье сухое (галеты, крекеры)» - 
(-0,7%). Такие изменения свидетельствуют о сохранении в 2015 г. тенденции смещения 
спроса в сторону более доступной по цене продукции. Основными игроками украинского 
рынка мучных кондитерских изделий, по итогам 2015 г., по данным исследовательской 
компании AR-group, стали компании: Рошен, Конти, Фирма Грона, Бисквит-Шоколад, КФ 
Ярич и КФ Лагода. Консолидированная рыночная доля других игроков рынка составила 
52,6%. Негативную динамику также продемонстрировала компания Конти, занявшая по 
итогам года вторую позицию в рейтинге крупнейших игроков рынка мучных сладостей. В 
2015 г. у лидера, компании Рошен, фактические объемы рынка сократились на 10,9%  
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Кременчугская кондитерская фабрика Порошенко  
заработала 2,2 млн грн 

 

17.02.2016 

Чистая прибыль Кременчугской кондитерской фабрики "Рошен", 
которая входит в состав одноименной кондитерской корпорации, в 2015 г. 
составила 2,233 млн грн. Об этом говорится в сообщении предприятия. 

Активы фабрики на конец 2015 г. составили 310,219 млн грн, текущие 
обязательства - 213,74 млн грн, суммарная дебиторская задолженность - 67,265 млн грн. 
Как сообщалось ранее, 2014 год Кременчугская кондфабрика закончила с убытком 5,403 
млн грн, сократив чистый доход на 23,75%, или на 37,329 млн грн до 119,851 млн грн по 
сравнению с 2013 г. Фабрика является публичным акционерным обществом. В состав 
корпорации Roshen входят Кременчугская, две винницкие, Киевская кондфабрики, 
Мариупольская, которую акционеры решили ликвидировать, Липецкая кондитерская 
фабрика "Ликонф" (Россия), а также Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen 
(Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия). Как сообщалось ранее, президент Петр 
Порошенко заявил о подписании в этом году договора, по которому он передал свою долю 
в корпорации Roshen в независимый "слепой" траст. Порошенко отметил, что банк, 
который является управителем траста, имеет также доверенность на четыре года на 
переговоры о продаже активов. "Слепой" траст (Blind Trust) - траст, в котором 
доверительным собственникам запрещено давать бенефициарам любую информацию об 
управлении капиталами траста. 
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Торговая марка «Наш Сок» Одесского завода детского  
питания увеличил силу бренда 

 

16.02.2016 

По словам директора по маркетингу Компании «Витмарк-Украина» 
Дениса Барляева, торговая марка «Наш Сок» стремится сохранять 
продукцию доступной для массового потребителя, при этом обеспечивая 
традиционное и привычное для потребителей безупречное качество соков и 
нектаров, а также отличный вкус.  

«Цена литра «Наш Сок» выросла в меньшей пропорции, чем инфляция 
потребительских цен на все категории товаров в Украине в 2015 году. Одним из наших 
преимуществ является собственная переработка свежих фруктов и овощей, 
обеспечивающая более 70% потребности компании в сырье для производства соков, 
нектаров и фруктово-овощных пюре. Объем собственной переработки украинских фруктов 
и овощей у нас составляет 46 тыс. тонн в год. Высококачественное украинское сырье 
позволяет сделать продукцию дешевле и полезнее. На фоне роста себестоимости сырья и 
снижении объемной доли рынка в начале года из-за инфляции, благодаря взвешенной 
ценовой политике компании «Витмарк–Украина» нам удалось сохранить лояльность 
потребителей, и достичь по итогам 2015 года высоких показателей знания и регулярного 
потребления торговой марки. Давние традиции производства натурального продукта 
неизменного качества - основа прочной репутации Одесского завода детского питания - 
лидера рынка Советского Союза в области производства детского питания. Это значит, что 
характеристики бренда, такие как натуральность - местные фрукты и собственная 
заготовка и переработка, легендарная история, лидерские традиции, высокое качество, 
простота и доступность проверены временем и несколькими поколениями самых строгих 
экспертов – нашими мамами и бабушками. «Наш Сок» был и остается массовым и любимым 
миллионами украинских семей», - говорит Денис Барляев. В заключительном квартале 
2015 г., по данным аналитического отчета компании TNS, торговой марке «Наш Сок» 
Одесского завода детского питания, входящему в компанию «Витмарк–Украина» удалось 
укрепить позиции бренда. Регулярное потребление «Наш сок» выросло на 7%. Кроме того, 
исследование указывает, что потребители уверенно ассоциируют бренд «Наш сок» с 
такими важными для них характеристиками как соки на каждый день и лидер рынка.  

 

Больше информации >>>  

 

ООО СП «Витмарк-Украина» является лидирующим экспертом в области производства соков из 
свежих фруктов и овощей, переработки сельхозпродукции, производства соковой продукции и 
детского питания. Производственные мощности, объёмом 450 млн. л. в год, расположены в Одесской и 
Винницкой областях. Компания выпускает продукцию под торговыми марками Одесского завода 
детского питания (Наш Сок, Просто Фрукты, Чудо-Чадо, Прямосок), а также Jaffa, Соковита и Aquarte, 
реализуемую на территории Украины и более 20 стран. 

 

По материалам пресс-службы ООО СП «Витмарк-Украина» 
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Корпорация «Оболонь» улучшила уровень раскрытия информации  
о корпоративной социальной ответственности 

 

15.02.2016 

Эксперты Центра «РКСО» представили результаты исследования прозрачности 
и уровня раскрытия информации о корпоративной социальной ответственности 
(КСО) среди крупнейших украинских компаний.  

В тройку лидеров по нефинансовой отчетности вошла «Оболонь», поднявшись на 
второе место (в 2014 году - четвертое) и уступив лишь меткомбинату «АМКР». Отчет об 
устойчивом развитии корпорации «Оболонь» по стандарту GRI 4.0 является отдельным 
онлайн-продуктом, в котором воплощен инновационный подход к формату и наполнению 
документа. Благодаря использованию интерактивной инфографики он стал более четким, 
структурированным, а также позволяет отслеживать показатели в динамике. Документ 
подготовлен на трех языках - украинском, русском и английском. Оксана Пирожок, 
руководитель отдела корпоративных коммуникаций АО «Оболонь»: «Оболонь» следует 
стратегии устойчивого развития с 2007 года, параллельно отчитываясь о реализованных 
проектах и достигнутом прогрессе. С каждым годом мы стремимся повышать качество и 
доступность отчета для наших стейкхолдеров. Это является важной составляющей нашей 
репутации как прозрачной и ответственной компании. Для последнего Отчета мы 
использовали новый лаконичный формат визуализации и дополнили его инфографикой, 
схемами и мультимедийными файлами. Документ содержит активные ссылки на 
корпоративный сайт компании и таким образом максимально расширяет границы 
доступной информации о деятельности «Оболони». Кроме традиционных направлений 
(трудовые отношения, экология, бизнес-профиль компании и портфель брендов), отчет 
содержит информацию о диалоге со стейкхолдерами, развитии местных общин, охватывает 
все сферы деятельности корпоративных предприятий. В документе представлены десять 
успешно реализованных практик, а также раскрываются риски, влияющие на деятельность 
и устойчивое развитие корпорации. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Корпорации «Оболонь» 
 

 
 
 

 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СПИРТУ 
 

 

ГП "Укрспирт" за три квартала 2015 г. продало  
6,3 млн декалитров спирта 

 

17.02.2016 

Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной 
промышленности "Укрспирт" за девять месяцев 2015 года реализовало 6,3 
млн декалитров спирта. Об этом пишет delo.ua 

 
Как сообщается в отчете, из 16 государственных предприятий водочной продукции 

производство осуществляется только на двух. Крупнейшими покупателями спирта 
этилового класса "люкс" являются ООО "Национальная водочная компания", ООО "УДК", 
ООО "ЛВН Лимитед", ООО "Золотоношский ЛВЗ "Златогор", ООО "Атлантис". В течение 
восьми месяцев 2015 г. объемы производства водки и ликероводочных изделий по отрасли 
увеличились на 29% и составили 178,9 тыс. декалитров против 138,7 тыс. декалитров за 
соответствующий период 2014 года. Чистая прибыль ГП "Укрспирт" в январе-сентябре 
2015 года возросла более чем на 70% и составила 164 млн грн, чистый доход при этом 
увеличился на 5,3%, до 1,278 млрд грн. Показатель EBITDA увеличился на 44% и составил 
236 млн грн. Показатель рентабельности по EBITDA увеличился на 5 процентных пункта по 
сравнению с предыдущим периодом до 18,5%. "Укрспирт" - крупнейший производитель 
спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Его общая производственная мощность 
составляет 31,3 млн дал продукции в год. Работу госпредприятия обеспечивает 41 
производственная площадка. ГП "Укрспирт" отнесено к сфере управления Министерства 
аграрной политики и продовольствия. В 2014 году заводы госпредприятия произвели 
около 15 млн декалитров спирта. Весь объем реализован на внутреннем рынке.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
Перспективи та особливості приватизації  

ДП «Укрспирт» 
19.02.2016 

Спеціальною контрольною комісією Верховної Ради України з питань 
приватизації проведено «круглий стіл» на тему: «Перспективи та 
особливості приватизації ДП «Укрспирт» 

У заході  взяли участь фахівці Комітету з питань аграрної політики та земельних 
відносин, міністерств аграрної політики та продовольства України, економічної політики і 
торгівлі, Фонду державного майна України, Національної академії аграрних наук, народні 
депутати України, керівництво ДП «Укрспирт», представники профспілкового комітету та 
громадських організацій. Учасники «круглого столу» зазначили, що державне підприємство 
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (далі ДП «Укрспирт») – єдиний 
державний оператор українського спирту на внутрішньому та зовнішніх ринках, який 
забезпечує понад 95% виробництва спирту в Україні. Відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 28.07.2010 №672 «Про утворення Державного підприємства спиртової 
та лікеро-горілчаної промисловості» на базі майна державного концерну спиртової та 
лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» з метою підвищення ефективності 
функціонування державних підприємств спиртової та лікеро-горілчаної промисловості та 
вдосконалення системи управління у зазначеній галузі було утворено державне 
підприємство. Так, відповідно до згаданої Постанови передбачалося реорганізувати 78 
підприємств, які входили до складу концерну відповідно до додатків 1 і 2. До додатку 1 
увійшло 42 підприємства, що підлягають приєднанню, до додатку 2 – 36 підприємств, 
майно яких підлягає виділу та передачі до ДП «Укрспирт». Міністерство аграрної політики і 
продовольства України зазначає, що станом на 01.02.2016 року триває реорганізація 36 
державних спиртових підприємств, щодо 15 з них затверджено передавальні акти, 
припинено юридичну особу по 7 підприємствах. Не розпочато реорганізацію по 28 
державних підприємствах. Серед причин неможливості розпочати реорганізанацію 
Мінагрополітики називає порушені справи про банкрутство та наявну значну кредиторську 
заборгованість, яку ДП «Укрспирт» фінансово неспроможний приєднати на баланс та 
погасити. Загальна сума кредиторських зобов’язань по підприємствах, щодо яких 
розпочато процедуру реорганізації становить 246,2 млн. гривень, з яких заборгованість до 
бюджету становить 50,1 млн. грн. та кредити банку – 11,2 млн. грн. Фінансово-господарські 
показники Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості ДП 
«Укрспирт» за останні три роки свідчать про зростання чистого прибутку за 9 місяців 2015 
році до 164, 0 млн. грн. у порівняння з від’ємним значенням (- 532,2 млн. грн.) у 2014 та 26,3 
млн. грн. у 2013 роках. У порівнянні з 2014 роком за 9 місяців 2015 року скоротилась 
заборгованість до бюджету та склала 301575 тис. грн. Також, у зв’язку з акумулюванням 
власних оборотних коштів у 2015 році ДП «Укрспирт» не використовувало банківських 
кредитів. За підсумками 9 місяців 2015 року валовий прибуток «Укрспирт» склав 439,3 млн. 
грн., що на 20,2 млн. грн (або на 5%) перевищує результати за 9 місяців 2014 року. Разом з 
тим, за інформацією Державної фінансової інспекції України встановлено численні 
зловживання у спиртовій галузі, через які безпідставно витрачено кошти підприємства на 
суму понад 2,3 млрд. грн та, як наслідок, завдано йому збитків на суму більш як 830 млн. 
гривень.  Матеріали цієї ревізії у липні 2015 року передано до Генеральної прокуратури 
України, які нею долучено до кримінального впровадження від 15.01.2013 № 
12013000000000094.  ДП  «Укрспирт» перебуває у Переліку об’єктів права державної 
власності, що не підлягають приватизації. На розгляді у Верховній Раді України перебуває 
проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо об’єктів 
агропромислового комплексу» №2519а, яким  пропонується виключити ДП «Укрспирт» із 
вищезазначеного Переліку, а також законопроект №1567, яким пропонується прийняти 
новий Закон України «Про перелік об‘єктів права державної власності, які не підлягають 
приватизації», відповідно до якого ДП «Укрспирт» також виключається із зазначеного 
Переліку. ДП «Укрспирт» займає монопольне становище на ринку етилового спирту і має 
всі підстави бути прибутковим підприємством. Але кризовий стан, в якому знаходиться у 
теперішній час вітчизняна спиртова галузь, вимагає здійснення суттєвих реформ у 
спиртовому виробництві. Так, потребує серйозного перегляду питання державної 
монополії на виробництво та реалізацію спирту етилового, низький рівень якості 
менеджменту та маркетингу керівників спиртових заводів, розвиток  сировинної  бази для 
виробництва спирту та багато інших. Але на сьогодні у колах фахівців немає спільної думки 
щодо подальшого функціонування підприємства Укрспирт, тому стратегія розвитку 
підприємства повинна базуватися на чіткому фінансово-економічному аналізі. Якщо з 
одного боку пропонується залишити стратегічне підприємство у державній власності, але 
при цьому підсилити державний менеджмент та створити відповідні умови для 
модернізації виробництва, що в свою чергу сприятиме створенню нових робочих місць, 
збільшенню надходжень до державного бюджету, то прибічники іншого варіанту розвитку 
підприємства зазначають, що його ефективний розвиток можливий виключно у разі 
приватизації. Мінагро підтримує пропозицію щодо виключення ДП «Укрспирт» із Переліку 
об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації та зазначає, що до його 
роздержавлення має бути застосований особливий підхід, визначений окремим 
спеціальним законодавчим актом. … 

 
 

Читати повністю >>> 
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Украинские виноделы увеличили  
производство на 5% 

17.02.2016 

Производство тихих вин в Украине в 2015 году возросло на 5% - до 
6,36 млн дал. Об этом сообщает профильная ассоциация "Виноградари и 
виноделы Украины" (АВВУ), пишет портал delo.ua 

Вместе с тем производители столь незначительным ростом производства не 
удовлетворены. "Для отрасли эти цифры являются свидетельством провала, поскольку 
даже минимальный рост нивелирован тем, что динамика сформирована по сравнению с 
самым плохим годом для виноделия за весь период существования независимой Украины - 
2014-м, когда потери в сегменте тихих вин составили 48%", - говорит директор АВВУ 
Сергей Михайлечко. По его словам, наиболее пострадавшим сегментом является группа 
крепленых вин. Падение в 2015 г. составило 31%, до 1,1 млн дал. По мнению Михайлечко, 
причиной является государственная политика, в частности необоснованное увеличение 
налоговой нагрузки. "Фактически идет целенаправленное уничтожение целой группы 
украинских вин - десертных вин - наших кагоров и мускатов", - говорит глава УВВА. По 
данным Госстата, Украина в 2015 г. переработала на виноматериалы 194,029 тыс. тонн 
винограда (без учета временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя), что 
на 15,2% меньше, чем в 2014 г. За весь 2014 год виноделы произвели 6,3 млн дал вина, что 
на 34,6% меньше, чем в 2013-м (без учета Крыма). 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам delo.ua 
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Компания "Фармстандарт-Биолек" в 2015 г. получил 
33 млн грн чистой прибыли 

17.02.2016 

Производитель иммунобиологических препаратов ПАО 
"Фармстандарт-Биолек" (Харьков) по итогам 2015 г. получил 33,430 
млн грн чистой прибыли, в то время как 2014 г. компания 
зафиксировала чистый убыток в 47,044 млн грн.  

Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, результаты 
хозяйственно-финансовой деятельности ПАО "Фармстандарт-Биолек" в прошлом году, а 
также ряд кадровых вопросов акционеры намерены рассмотреть на годовом собрании 28 
марта. "Фармстандарт-Биолек"- производитель иммунобиологических препаратов, вакцин, 
сывороток, диагностикумов, питательных сред, препаратов крови, гормональных, 
противовирусных, антибактериальных и ферментных препаратов. Как сообщалось, по 
итогам 2014 года "Фармстандарт-Биолек" увеличил чистый убыток на 23,5% по сравнению 
с 2013 годом - до 47,04 млн грн. По состоянию на третий квартал 2015 года 97% акций ПАО 
принадлежало российскому ОАО "Фармстандарт".  

 

Читать полностью >>>  
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IBI-Rating: Огляд ринку виробництва та дистрибуції  

лікарських засобів в Україні 
17.02.2016 

За даними статистики, протягом 2012-2013 рр. обсяги виробництва 
лікарських препаратів, що містять алкалоїди, антибіотики та гормони, 
зростали, тоді як за підсумками 2014 р. зафіксовано скорочення, яке 
прискорилося у 3 кварталі 2015 р.  

За 9 місяців 2015 р. в Україні вироблено 32,4 тис. т лікарських препаратів, що на 7,9% 
менше, ніж за аналогічний період 2014 р., коли було виготовлено на 0,6% більше, ніж за 3 
квартали 2013 р. Разом з тим, річний обсяг виробництва лікарських препаратів у 2014 році 
є меншим, ніж у 2013 р., що вказує на зниження обсягів виробництва у 4 кв. 2014 р. відносно 
4 кв.’13. Упродовж досліджуванного періоду, структура виробництва лікарських препаратів 
відзначалася відносною стабільністю. У складі лікарських препаратів, вироблених за січень-
вересень 2015 року, частка тих, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони чи 
антибіотики склала 96,9%, препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики – 2,8%, 
решта – препарати, до складу яких входять гормони та не входять антибіотики. За 3 
квартали 2015 року обсяг оптового товарообороту фармпрепаратів та основних 
фармпродуктів зріс, порівняно з відповідним періодом 2014 року, на 7,3% та склав 46 млрд. 
грн., а частка продажу іншим оптовим підприємствам зменшилася на 6,5 в. п. до 58,4%, у 
зв’язку з чим обсяг оптових продажів неоптовим покупцям зріс на 4 млрд. грн (+27,1%). При 
цьому, упродовж 9 місяців 2015 року відбулося скорочення обсягу реалізації українських 
фармпрепаратів у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року на 1,6 млрд. грн., у 
результаті чого частка українських препаратів у структурі оптових продажів зменшилася 
на 5,8 в. п. до 28,3%. За підсумками трьох кварталів 2015 року обсяг продажу 
фармпрепаратів та основних фармпродуктів підприємствам оптової торгівлі скоротився в 
порівнянні з аналогічним періодом попереднього року на 0,9 млрд. грн (-3,4%), у той час, як 
вартість запасів на підприємствах відповідної категорії збільшилася на 1,8 млрд. грн. 
(+18,3%), що зумовило зростання обсягу товаризації їх грошових коштів на відповідну суму. 
Унаслідок перевищення темпів придбання товарів над темпами їх реалізації, відношення 
обсягу запасів фармпрепаратів та основних фармпродуктів на складах підприємств оптової 
торгівлі до обсягу оптового товарообороту зросло за відповідний період на 0,2 п. до 0,25. 
IBI-Rating зазначає, що зростання показників оптового товарообороту фармпрепаратів та 
основних фармпродуктів у грошовому вимірі зумовлено зростанням цін унаслідок 
девальвації гривні, тоді як обсяг продажу в натуральному вираженні має тенденцію до 
зниження. Відповідна тенденція має місце і на ринку роздрібної торгівлі зазначеною 
категорією товарів. Так, за підсумками 9 місяців 2015 року обсяг аптечних продажів в 
натуральному вимірі скоротився в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року на 14,5% 
та склав 1,2 млрд. упаковок, тоді як зниження показнику за січень-вересень 2014 року 
відносно відповідного періоду 2013 року дорівнювало 8%, що вказує на прискорення 
темпів фактичного скорочення обсягів продажу 
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Відібрано 72 проекти в рамках реалізації Надзвичайної кредитної  
програми для відновлення України 

19.02.2016 

Мінрегіонбуд України разом з органами місцевого самоврядування 
п'яти областей розроблено, а КМУ затверджено 72 проекти на загальну 
суму 707 млн. грн для їх подальшої реалізації в рамках Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України. 

«Передача коштів щодо цих проектів від Міністерства фінансів безпосереднім 
замовникам будівництва вже затверджена. Ці кошти надаються регіонам на безповоротній 
основі. Таким чином, держава підтримує ті області, які постраждали від військової агресії на 
Сході України, та мають найбільше навантаження на соціальні та інфраструктурні об’єкти. 
Йдеться про Донецьку, Луганську, Харківську, Запорізьку та Дніпропетровську області», - 
повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України з питань європейської інтеграції Роман Чуприненко, 
відкриваючи семінар з питань реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком 
проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України», який відбувається 19 
лютого в м. Харків. Він акцентував на тому, що цей перший транш направлено на підтримку 
внутрішньо переміщених осіб, він носить абсолютно соціальний характер та спрямовується 
на реконструкцію дитячих садочків, шкіл, лікарень тощо. Нагадаємо, 22 грудня 2014 року 
підписано Фінансову угоду (Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення 
України») між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо залучення кредиту 
для забезпечення відновлення інфраструктури на території Донецької і Луганської 
областей, що знаходиться під контролем української держави, а також для вирішення 
проблем внутрішньо переміщених осіб на території інших областей. Закон України «Про 
ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком 
(Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України») прийнято 22.04.2015, 
набув чинності 13.05.2015. З набуттям чинності вищезгаданого закону Мінрегіоном 
забезпечено підготовку потенційними кінцевими бенефіціарами проектних пропозицій для 
участі у Програмі. Сформований перелік (486 проектів загальною вартістю 263,2 млн. євро) 
передано експертам ЄІБ. 
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УЦСС избрал состав совета директоров  
на 2016 год 

 

18.02.2016 

Украинский Центр Стального Строительства (ОСА) избрал новый 
состав совета директоров и утвердил стратегию работы УЦСС на 2016 год 
Об этом сообщает пресс-служба УЦСС. 

Делегаты ОСА сформировали и утвердили новый состав совета директоров, который 
будет осуществлять стратегическое руководство УЦСС в 2016 г.: Андрей Озейчук, директор, 
RAUTA GROUP; - Владимир Адрианов, заместитель генерального директора, Укринсталькон 
им. В.Н. Шимановского; Владимир Носов, генеральный директор, Укрстальконструкция; 
Дмитрий Липпа, генеральный директор, Метинвест-СМЦ; Михали Свитлинец, директор, 
Завод Мастер-Профи; Роман Курашев, директор по маркетингу, Метинвест Холдинг; Сергей 
Зубко, генеральный директор, Житомирский завод ограждающих конструкцій; Юрий 
Кунец, коммерческий директор, Прушиньски. «Учитывая изменяющиеся тенденции на 
рынке стального строительства, мы приняли решение сместить акценты деятельности 
УЦСС в 2016 году на более практические проекты, позволяющие в короткие сроки получить 
результат, – отметила директор по развитию УЦСС Татьяна Колчанова. - В этом году мы 
сосредоточимся на развитии коммуникаций с отечественными и зарубежными 
заказчиками строительства, внедрим систему мониторинга планируемых к реализации 
объектов недвижимости, запустим проект периодических аналитических отчетов по 
рынкам строительства и недвижимости, а также будем уделять больше внимание 
перспективным для роста потребления металлоконструкций сегментам недвижимости, 
таким как сельскохозяйственные и промышленные объекты». 
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Компания "Познякижилстрой" привлекла 67,2 млн грн  
от размещения облигаций 

17.02.2016 

Компания "Познякижилстрой" (Киев) привлекла 67,160 млн гривен 
от размещения облигаций. Об этом говорится в сообщении компании, 
передают Українські Новини. 

В частности, компания привлекла 23 320 640 грн от размещения 72 877 облигаций, 
также 21 874 560 гривен от размещения 68 358 облигаций другой серии. Кроме того, 
компания привлекла еще 21 965 120 грн в результате размещения 68 641 облигации. Как 
сообщалось, компания "Познякижилстрой" (Киев) намерена ввести в эксплуатацию 60 тыс. 
кв. м недвижимости в 2016 г. 28 декабря наблюдательный совет "Познякижилстрой" (Киев) 
решил выпустить целевые облигации серий A1, B1, C1, D1 и E1 на 90,676 млн грн. Компания 
"Познякижилстрой" специализируется на возведении элитных комплексов с объектами 
социальной инфраструктуры и офисных центров. 
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За долги банку-банкроту Вадима Новинского арестованы три  
торговых центра рейдера Игоря Коломойского 

15.02.2016 

Суд арестовал три торговых комплекса в центре Днепропетровска 
за долги перед банком “Форум”. Об этом свидетельствует постановление 
Днепровского райсуда Киева от 26 января. Речь идет о торговых центрах 
“Европа”, “Library” и “Пассаж”. 

Владельцем торгового комплекса “Европа” является виргинский офшор “Wildman 
Capital Group Inc”. Торговые центры “Library” и “Пассаж” принадлежат ООО “ГУМ”, 
учредителями которого являются виргинский оффшор “Funward Trade and Investment Corp” 
и английская компания “LSA Investments Limited”. Что примечательно, основателем и 
директором “Funward” в 2005 году была сестра Геннадия Корбана - гражданка Израиля 
Виктория Корбан. Сейчас бенефициарным владельцем “Funward” значится Михаил Светлиц 
из Тель-Авива. Акционерами “LSA” является Игорь Левин и вышеупомянутый офшор 
“Wildman”. Его бенефициаром в госреестре числится Игорь Бирман из Израиля. Торговый 
центр “Европа” находится в ипотеке компании “Funward”. В собственность “Wildman” он 
попал через цепочку перепродаж, в частности, через еще одну оффшорную фирму “Linton 
Intergroup Inc”. Эта компания известна по захвату одного из офисных зданий группировки 
Януковича и также является совладельцем ООО “НВА “Манхэттен”, соучредителями 
которого ранее были нынешний мэр Днепропетровска Борис Филатов и Виктория Корбан. 
Днепропетровские торговые центры арестованы по уголовному производству, открытому 
20 января этого года в отношении долгов TOB “Промышленно-финансовая группа “Спарта” 
перед банком “Форум”. “Спарта” обанкротилась еще в 2011 году. Тогда суд установил, что у 
фирмы отсутствует какое-либо имущество для возврата долга. Апелляцию и кассацию 
“Форум” проиграл. В 2006 году “Спарта” взяла у “Форума” 20 миллионов долларов кредита. 
Эти деньги она внесла в уставный капитал ООО “ГУМ”, которое использовало их для 
строительства ТЦ “Пассаж” площадью 23 тысячи квадратных метров. В ипотеку банка 
“Спарта” передала ТЦ “Европа”, а также свою долю в ООО “Аксельхофф”, а это было 50 
процентов или 5 миллионов гривень. В то же время, в 2007 году основатели “Спарты” Олег 
Левин, Геннадий Аксельрод (был расстрелян наемными убийцами в 2012 году), Мирон 
Сосновский, а также его жена (не входила в состав учредителей фирмы) Татьяна 
Сосновская также набрали кредитов в “Форуме” (в среднем по 3 миллиона долларов 
каждый), передав в ипотеку банка ТЦ “Library”. С 2008 года “Спарта” перестала 
выплачивать проценты по кредиту, в результате чего образовалось 31,5 миллион долларов 
долга. В то же время, задолженность собственников перед банком составляет 181,66 
миллионов гривен. В 2011 году “Спарта” была признана банкротом. Фирма начала 
банкротство сама, из-за имеющегося долга перед компанией “Funward”. Именно эта 
компания возглавила комитет кредиторов. Как сообщалось ранее, комитет кредиторов 
“Спарты” возглавлял представитель Funward Виктор Угрин. По данным издания, в 
судебных процессах “Спарту” также представлял Александр Санжара, который представлял 
интересы Филатова против этого издания. Угрин и Санжара учились вместе в Академии 
таможенной службы, где их преподавателем был Филатов. Еще до банкротства “Спарта” 
вывела имущество на другие компании. ТЦ “Европа” через компании “Fantan Trading 
Limited” и “Linton Intergroup Inc.” был переписан на компанию “Wildman Capital Group Inc.”, 
которая передала его в ипотеку компании “Funward Trade and Investment Corp.” А ТЦ 
“Library” был перепродан фирме “ГУМ”. В обоих случаях адреса торговых центров были 
изменены. По данным некоторых СМИ, банк “Форум” в 2013 году списал задолженность уже 
ликвидированной “Спарты” как безнадежную. … 
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Яценюк: пока возведена только  
пятая часть "Евровала"   

16.02.2016 

Программа "Европейский вал" по укреплению украинско-
российской границы выполнена только на 20%, заявляет премьер-
министр Украины Арсений Яценюк. Об этом пишет interfax.com.ua 

"Пока нами выполнено только около 20% тех работ, которые необходимо сделать на 
восточной границе. Общая длина, которую необходимо построить – это 2000 км, 400 км из 
которых мы не контролируем в силу российской агрессии", - сказал А.Яценюк в ходе 
доклада перед Верховной Радой во вторник. Он напомнил, что в рамках политики 
безопасности построено более 200 км противотанковых рвов, более 70 км оград, 32 
наблюдательных вышки, несколько пунктов электрического контроля за госграницей.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
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В аэропорту Житомира впервые  
приземлился Airbus A320 

17.02.2016 

В аэропорту Житомир 16 февраля впервые в истории совершил 
посадку Airbus A320. Об этом на своей странице в Facebook сообщил 
авиационный эксперт Виталий Трубников, передает delo.ua 

По словам Трубникова, длина полосы (около 1600 метров) и ее состояние 
минимально соответствуют условиям для приема воздушных судов такого класса. A320 
совершил технический рейс. По данным zhitomir.info, самолет вылетел из Винницы в 12:10 
и через пятьдесят минут прибыл в Житомир. Как сообщалось ранее, в аэропорту Житомире 
намерены вскоре заняться удлинением взлетно-посадочной полосы до 2400 м. Сроки 
завершения удлинения ВПП и сдачи ее в эксплуатацию в новом виде будут зависеть от 
подачи документов и от того, как они пройдут на согласовании в Госавиаслужбе и в 
правительстве. Напомним, что на базе аэропорта "Житомир" планируется развить станцию 
технического обслуживания самолетов. Проект реализует авиакомпания Yanair. Первый 
коммерческий самолет после 25 лет простоя аэропорт Житомир принял 29 января, им стал 
Saab 340 авиакомпании Yanair. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 
 
 
 
 

 

В 2015 году аэропорт "Борисполь" получил  
почти 600 млн грн прибыли 

17.02.2016 

Международный аэропорт "Борисполь" по итогам 2015 года получил 
чистую прибыль в размере 598 млн грн, тогда как в 2014 году он получил 
чистый убыток в размере 127 млн грн. 

Пассажиропоток аэропорта за отчетный период вырос на 6% – до 7,277 млн человек. 
Прямые поступления средств от базового перевозчика - компании МАУ – выросли почти 
вшестеро, до 1,063 млрд грн. Это произошло благодаря урегулированию конфликтных 
ситуаций, увеличению прямого и трансферного пассажиропотока, внедрению совместных 
технологических решений. Помимо этого, в 2015 г. благодаря дополнительному пассажиро-
потоку, оптимизации техпроцессов и т.д, производительность труда в аэропорту выросла 
на 16% – до 1,842 тыс. пассажиров на одного работника аэропорта. Средняя заработная 
плата сотрудника аэропорта за прошедший год увеличилась на 17% – до 6,838 тыс. грн. В 
2015 г. аэропорт вернул 1,312 млрд грн кредитов и займов (без учета процентов 
уплаченных за пользование кредитами). Кроме того, аэропорт удвоил сумму отчислений в 
госбюджет - до 624 млн грн. Аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с 
общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну 
- длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его 
территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
Аэропорт Ужгорода приостановил работу 

17.02.2016 

Сегодня из Ужгорода в Киев не смог вылететь самолет авиакомпании 
"Мотор Сич". Рейс был отменен из-за того, что Госавиаслужба 12 февраля 
приостановила действие сертификата авиационной безопасности аэропорта. 

На минувшей неделе СБУ и Госавиаслужба проверили работу аэропорта. В 
результате обнаружены ряд нарушений в сфере безопасности. По словам руководителя 
воздушной гавани, большинство проблем решено в максимально короткий срок. "Во время 
ситуационного эксперимента были обнаружены ряд недостатков в системе защиты. Мы 
оперативно устранили основные недостатки. В этом году мы должны провести 
мероприятия по строительству ограды в соответствии с требованиями", - заявил директор 
аэропорта "Ужгород" Владимир Горинецкий. Окончательное решение должна принять 
Госавиаслужба. Аэропорт сможет возобновить полноценную работу только в случае 
позитивного ответа. Пока что рейсы отменены на ближайшие несколько дней. Отметим, 
что аэропорт Ужгород обслуживает единственный рейс: Ужгород-Киев. Полеты по данному 
маршруту выполняет авиакомпания "Мотор Сич". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

У аэропорта "Львов" появился новый  
руководитель 

18.02.2016 

В четверг, 18 февраля Кабмин назначил Татьяну Романовскую 
генеральным директором международного аэропорта "Львов". 
Соответствующее решение было принято на заседании правительства. 

Представляя кандидатуру Романовской, министр инфраструктуры Андрей 
Пивоварский сообщил, что она прошла кадровый конкурс и была рекомендована на 
должность Номинационным комитетом при Министерстве экономического развития и 
торговли Украины. "Это местный человек с глобальным опытом. Ее знают авиакомпании, 
независимые члены комитета ее поддержали, у нас практически единогласное было 
голосование", - сказал Пивоварский. "Пусть работает, назначаем. Генеральный директор 
аэропорта "Львов" Татьяна Романовская - мы вас поздравляем", - резюмировал премьер-
министр Арсений Яценюк. Ранее Романовская занимала должность начальника 
аэровокзального комплекса аэропорта "Львов". Напомним, что назначить Романовскую на 
должность руководителя аэропорта "Львов" рекомендовал Комитет Минэкономразвития 
после проведенного в конце прошлого года конкурса на замещение этой должности. Всего 
Министерство инфраструктуры провело три кадровых конкурса на данную должность.  

 
 

Читать полностью >>>  
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МСП "Ника-Тера" в январе увеличил перевалку зерновых  
на 44%, начал работать с древесиной 

16.02.2016 

Морской терминал "Ника-Тера" (ООО "Морской специализированный 
порт "Ника-Тера", Николаев), входящий в Group DF Дмитрия Фирташа, в 
январе 2016 года перевалил 176,7 тыс. тонн грузов (на 42% меньше, чем в 
январе 2015 года – ИФ). 

В общем объеме грузооборота зерновые культуры составили 61% - 107,9 тыс. тонн, 
что на 44% больше, чем в январе прошлого года. Порт отмечает, что увеличение произошло 
благодаря своевременно накопленному товару в конце 2015 г. "Объемы перевалки зерна 
могли быть гораздо больше, если бы государство в очередной раз не изменило правила 
игры на рынке АПК. Следствием отмены льготного налогообложения для 
сельхозпроизводителей стало отсутствие сделок между собственниками зерновых и 
экспортерами. Между ними возник конфликт интересов. Аграрии хотят компенсировать 
потери, вызванные отменой налоговых льгот, за счет увеличения стоимости продукции. 
Многие экспортеры, в свою очередь, отказываются закупать зерно по новым ценам", - 
говорит председатель общества "МСП Ника-Тера" Александр Гайду. Минеральные 
удобрения в общем объеме январской перевалки составили 31,4% (55,4 тыс. тонн). С начала 
года происходит планомерное сокращение перевалки калия хлористого, что связано с 
падением спроса на эту продукцию и сокращением ее выпуска. Доля навалочных грузов в 
общем грузообороте "Ника-Теры" за январь составила 7,6% (13,4 тыс. тонн). "В этом году 
мы начали работать с новым для нас грузом - древесиной. Используемая технология 
перевалки лесных грузов позволяет выгружать лес с помощью лесного грейфера на 
открытую площадку. Компания-заказчик перерабатывает данное сырье в щепу, используя 
щепорубку, с целью накопления судовой партии и отгрузки морскими судами на рынок 
Турции. Таким образом, через расширение номенклатуры грузов мы увеличиваем объемы 
перевалки и загружаем работой предприятие", - сказал А. Гайду. Перевалка транзитных 
грузов по сравнению с январем 2015 года сократилась на 91,6% - до 10,9 тыс. тонн, 
экспортных грузов - на 6,7%, до 155,9 тыс. тонн и на 13,7% - до 9,9 тыс. тонн сократилась 
перевалка импорта. За январь предприятие обработало 13 сухогрузов. Как сообщила пресс-
служба порта, в 2015 году морской терминал "Ника-Тера" перевалил 4,2 млн тонн грузов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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В финплан "Укрзализныци" на 2016 год заложена  
прибыль в размере 96,4 млн грн 

 

16.02.2016 

Проект финансового плана ПАО "Украинская зализныця" на 2016 
год, находящийся на утверждении в Кабинете министров, предполагает 
получение чистой прибыли по итогам года на сумму 96,4 млн грн. 

 

Согласно пояснительной записке к документу, из указанного размера чистой 
прибыли планируется направить на уплату в государственный бюджет - 72,3 млн грн, в 
фонд развития производства - 19 млн грн, другие цели - 5,1 млн грн. Так, в проекте 
финансового плана на 2016 год доходы от деятельности общества запланированы в сумме 
77,369 млрд грн. Чистый доход от реализации продукции планируется в сумме 74,897 млрд 
грн, в котором доходы от перевозки грузов и пассажиров - 67,654 млрд грн, доходы от 
вспомогательного производства (в том числе от услуг оказанных сторонним 
предприятиям) - 7,243 млрд грн, доходы от других видов деятельности - 2,472 млрд грн. 
Расходы от деятельности ПАО "Украинская зализныця" на 2016 год запланированы в сумме 
77,272 млрд грн. Расходы от перевозок, которые составляют 78,9% расходной части 
финансового плана ПАО, на 2016 год запланированы в сумме 60,433 млрд грн. Валовая 
прибыль ожидается в объеме 9,363 млрд грн, финансовый результат от операционной 
деятельности - 4,8 млрд грн, EBITDA 27,5 млрд грн, рентабельность EBITDA - 36,8%. Ранее 
министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский сообщал, что ПАО 
"Укрзализныця" в случае, если в 2016 г. тарифы на грузовые железнодорожные перевозки 
не будут повышены, по итогам года получит около 6 млрд грн чистого убытка, а ее 
капитальные инвестиции составят всего 3,7 млрд грн.  

 

Читать полностью >>>  
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Держатели евробондов "Укрзализныци" на $500 млн одобрили  

реструктуризацию ценных бумаг 
19.02.2016 

Держатели еврооблигаций ПАО "Укрзализныця" на сумму $500 млн 
одобрили реструктуризацию ценных бумаг, сообщил эмитент на веб-
сайте Ирландской фондовой биржи. 

Доля собственников евробондов, поддержавших предложение компании, в 
сообщении не уточняется. Как сообщалось, "Укрзализныця" после переговоров с группой 
компаний по управлению активами в составе ICE Canyon LLC, Portland Worldwide 
Investments Ltd., Promeritum Investment Management LLP и VR Global Partners, L. P., 
сформировавших Ad Hoc комитет, достигла соглашения об условиях реструктуризации 
указанных еврооблигаций. Стороны, в частности, договорились, что ставка купона по 
ценным бумагам будет повышена до 9,875% с 9,5% (расчет начинается 21 ноября 2015 г.), 
срок их погашения будет продлен до 15 сентября 2021 г. с 21 мая 2018 г. При этом даты 
уплаты процентов будут перенесены на 15 марта и 15 сентября (первый период 
начисления процентов после завершения репрофилирования (то есть, период с 21 ноября 
2015 г. по 15 марта 2016 г. будет коротким периодом начисления процентов). 
Предполагается также изменение механизма амортизации, в соответствии с которым 
погашение ценных бумаг будет проходить следующим образом: 60% непогашенной 
основной суммы долга выплачиваются в 2019 году: 30% - 15 марта 2019 года, 30% - 15 
сентября 2019 года; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2020 году: 
10% - 15 марта 2020 года, 10% - 15 сентября 2020 года; 20% непогашенной основной суммы 
долга выплачиваются в 2021 году: 10% - 15 марта 2021 года, 10% - 15 сентября 2021 года. 
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 ПЕРЕВІЗНИКИ  

В январе объем грузовых ж/д перевозок упал  
до 11-летнего минимума 

18.02.2016 

В январе 2016 года был зафиксирован минимальный за последние 
11 лет объем ж/д перевозок. Об этом сообщает Центр транспортных 
стратегий, передает портал delo.ua 

По сравнению с декабрем они уменьшились на 25%, а по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года - на 13%. Потери за месяц только по отношению к январю 2015 
года - более 3,3 млн тонн. Основные "виновники": экспорт (-2,2 млн.т или -23% г/г) и 
транзит (-1,4 млн.т или -54% г/г). В первую очередь, упал экспорт стройматериалов (-90% 
г/г), зерна (-33% г/г) и ЖРС (-17% г/г). В транзите потерян грузопоток ЖРС (-65% г/г), 
нефти и н/п (-65% г/г) и угля (-52% г/г). "Преимущественно транзит не пошел из-за 
задержки с согласованием скидок, без которых в украинских маршрутах нет никакой 
целесообразности", - объясняет руководитель экспертного направления ЦТС-Консалтинг 
Андрей Шкляр. Если экспорт ожидаемо падает на фоне достаточно объективных причин 
(неблагоприятная конъюнктура на мировых сырьевых рынках, ограничения в портах из-за 
погодных условий, братский запрет на экспорт щебня в РФ), то потеря транзита не была 
неотвратимой: преимущественно транзит не пошел из-за задержки с согласованием 
скидок, без которых в украинских маршрутах нет никакой целесообразности.  
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КП «Киевпастранс» установило первую 
стационарную АЗС 

 

16.02.2016 

Коммунальное предприятие «Киевпастранс» установило 
стационарную контейнерную АЗС на территории одного из гаражей КП. 
Об этом сообщает телеканал "1+1". 

Стационарные автозаправочные станции позволяют предприятию осуществлять 
заправку автобуса с баком емкостью 140 л в течении 1,5-2 мин. Кроме того, для контроля 
слива топлива предусмотрена возможность мониторинга online. Автоматизированная 
система подачи топлива и камеры видеонаблюдения позволят минимизировать риски 
нецелевого использования топлива. Как отмечается в сообщении, эта АЗС была 
установлена в конце 2015 года. 
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Услуги PG&RC: 
 Бизнес-план 
 Кредитный проект 
 Экономические расчеты  
 Инвестиционный проект 
 etc 

Группа компаний 
Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, Контрактовая пл. 
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ФГИ отбирает оценщика активов "Киевпассервиса" для  
последующей реорганизации в ПАО 

15.02.2016 

Фонд госимущества Украины 15 февраля 2016 г. объявил конкурс по 
отбору субъектов оценочной деятельности для оценки необоротных активов 
государственного предприятия "Киевпассервис". 

Цель оценки - формирование уставного капитала ПАО. Среди видов экономической 
деятельности компании - пассажирский наземный транспорт городского и пригородного 
сообщения; вспомогательное обслуживание наземного транспорта; другой пассажирский 
наземный транспорт; организация конгрессов и торговых выставок. Заявки на участие в 
конкурсе принимаются до 23 февраля 2016 г. Конкурс состоится во ФГИ в 14.00 29 февраля. 
Как сообщалось, приказом от 29 января ФГИ уволил Александра Шульгу с должности 
гендиректора ГП "Киевпассервис". Такое решение принято во исполнение закона "Об 
управлении объектами государственной собственности", постановления правительства 
№899, устава ГП "Киевпассервис" и с учетом акта о результатах проверки деятельности 
предприятия, проведенной Министерством инфраструктуры, от 31.08.2015 г. "По приказу 
увольнение произошло в связи с невыполнением п. 14 контракта №2-II с генеральным 
директором ГП "Киевпассервис" в части обязанности до утверждения финансового плана 
обеспечивать недопущение осуществления капитальных инвестиций. В соответствии с 
этим приказом, должность гендиректора ГП "Киевпассервис" объявлена вакантной, 
временно исполняющим обязанности назначен Николай Котушенко", - сообщал Фонд. 
Причиной для проверки стало письмо Мининфраструктуры к ФГИ о целесообразности 
выведения гендиректора предприятия из состава комиссии по приватизации, а также 
многочисленные обращения работников с жалобами на деятельность руководства. Кроме 
того, к настоящему времени продолжаются судебные разбирательства финансовых 
претензий перевозчиков к "Киевпассервису". Отметим, "Киевпассервис" включает 
Киевский автовокзал, пять автостанций в столице и 19 в Киевской области. 

 

Читать полностью >>>  
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Компанию "Новая почта Интернешнл" возглавил 
ее операционный директор 

 
 

19.02.2016 

Директором компании "Новая почта Интернешнл", входящей в группу 
компаний "Новая почта", назначен Юрий Беневитский, ранее занимавший 
должность операционного директора компании. 

Согласно пресс-релизу группы компаний "Новая почта", в указанной должности 
Беневитский будет развивать международное направление экспресс-доставки и сеть 
зарубежных корпоративных клиентов. До прихода в компанию он более 15 лет занимался 
международными экспресс-доставками в компании Forintos. Является экспертом по 
вопросам транспортировки, хранения и таможенного оформления различных типов грузов. 
"Новая почта Интернешнл" вошла в группу компаний "Новая почта" в 2015г. Предоставляет 
сервис международной курьерской и экспресс-доставки документов, посылок и грузов в 
200 стран мира и обратно в Украину. В группу, кроме компании "Новая почта", также 
входят "Новая почта Логистик" (услуга фулфилмента для корпоративных клиентов) и 
"Пост Финанс", которая под брендом Forpost предоставляет услугу денежных переводов в 
отделениях "Новой почты". Напомним, что в рамках структурирования "Новой почты" в 
качестве группы компаний была создана должность исполнительного директора, которую 
заняла экс-гендиректор Viasat в Украине Оксана Ферчук. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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Vega завершила 2015 год с чистой  
прибылью 86,4 млн грн. 

15.02.2016 

По итогам 2015 г. величина чистой прибыли телекоммуникацион-
ной группы составила 86,4 млн грн. Оператор увеличил прибыль, 
повысив операционную эффективность, расширив географическое присутствие и 
улучшив качество услуг. 

Основные векторы развития компании в 2015 г. были направлены на повышение 
операционной эффективности, расширение географии присутствия и усовершенствование 
качества услуг и обслуживания абонентов. В 2015 г. Vega построила 212 новых Интернет-
зон на собственной сети по современным оптическим технологиям. Также команда 
оператора в рамках оптимизации готовилась к масштабной реструктуризации – переходу 
от филиальной структуры к централизованной. Прибыль от операционной деятельности 
оператора составила 8,6 млн грн по сравнению с убытком 6,6 млн грн в прошлом году. По 
итогам года доходы от операционной деятельности компании составили 604,4 млн грн. 
Размер капитальных инвестиций оператора по результатам 12 месяцев 2015 г. составил 
64,1 млн грн, которые были направлены преимущественно на развитие сети. Сегодня Vega 
присутствует в 159 населенных пунктах 22 областей Украины, обслуживает около 440 000 
абонентов телефонии и 156 000 пользователей услуги доступа к Интернету. За отчетный 
период доходы от услуг широкополосного доступа к сети Интернет компании выросли на 
6,5% и составили 126 млн грн. При этом сравнительный рост количества абонентов ШПД в 
2015 г. равен 7%*. Доходы от фиксированной телефонии составили 248 млн грн. Компания 
перечислила 152,8 млн грн в качестве налогов и сборов в бюджеты всех уровней.  

 

Читать полностью >>>  
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Компания "Киевстар" сменил финансового  
Директора 

18.02.2016 

Компания "Киевстар" освободил от должности финансового директора 
Ибрагима Карама и назначил вместо него Габора Кочиша. Об этом сообщается пресс-
служба оператора, передает delo.ua 

Карам возглавил финансовый департамент "Киевстара" с 2013г, а теперь продолжит 
работу в штаб-квартире VimpelCom в Амстердаме на должности финансового директора 
группы стран развивающихся рынков. Сменивший его Габор Кочиш родом из Венгрии, 
возглавлял глобальную ERP программу (планирование и управление ресурсами 
предприятия) в Telenor-Норвегия, до этого работал финансовым директором Telenor-
Сербия и Telenor-Пакистан. Вчера украинский оператор отчитался за IV квартал 2015 года и 
подвел финансовые итоги прошедшего года. Согласно отчету, ей удалось увеличить 
годовой доход на 10%. Ранее наблюдательный совет "Киевстар" назначил технического 
директора компании Валентина Неакшу членом правления. "Изменения в персональном 
составе правления "Киевстара" связаны с утверждением нового персонального состава 
правления Общества в количестве трех членов правления: президент (глава правления), 
финансового директора и директора технического и соответственно вхождения в состав 
правления одного нового члена, который занимает должность директора технического", - 
отмечалось в сообщении компании.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 

 

Бывший мобильный оператор Рината Ахметова у новых  
владельцев сократил чистый убыток на 20,6% 

 

19.02.2016 

Чистый убыток мобильного оператора ООО “Лайфселл” (lifecell) в 2015 г. 
сократился на 20,6% по сравнению с 2014 г.и составил 4,439 млрд грн, данные 
финансового отчета материнской компании Turkcell на ее официальном сайте. 

Выручка оператора за год составила 4,477 млрд грн (на 10,5% больше). Показатель 
EBITDA вырос на 20% - до 1,485 млрд грн. Годовая маржа составила 33,2%.Капитальные 
инвестиции оператора в 2015 году составили 5,959 млрд грн, тогда как годом ранее 
компания инвестировала 688,9 млн грн. Активная абонентская база за прошлый год 
возросла на 2,9% - до 10,6 млн, показатель ARPU (доход с одного абонента) - на 2,9%, до 35,5 
грн.По итогам четвертого квартала 2015 года чистый убыток lifecell сократился на 93,7% и 
составил 130,2 млн грн. Выручка возросла на 10,7% - до 1,159 млрд грн. Показатель EBITDA 
составил 421 млн грн, увеличившись на 35,6%. Капитальные инвестиции в последнем 
квартале года составили 490,3 млн грн, что на 49,8% больше, чем за аналогичный период 
предыдущего года. Компания Turkcell (Турция) владеет 100% акций ООО “Лайфселл”. 

 

Читать полностью >>>  
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Прокуратура Киева открыла дело против НБУ за выдачу 9 млрд  
четырем коммерческим банкам 

15.02.2016 

Прокуратура расследует факты злоупотребления властью топ-
менеджментом Нацбанка при предоставлении «Всеукраинскому 
акционерному банку» «КБ «Надра банк», «Банку Камбио» и «Имекс банку» 
рефинансирования, кредитов для сохранения ликвидности и 
стабилизационных кредитов. 

Как стало известно из определения Печерского суда Киева от 29 января 2016 года, 
размещенного в ЕРСР, следственное управление прокуратуры Киева расследует факты 
злоупотребления властью топ-менеджментом Национального банка в течение 2014 года и 
в начале 2015 года при предоставлении кредитов рефинансирования коммерческим 
банкам (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Уголовное производство начато по обращению двух 
народных депутатов VIII созыва (имена не указаны). Как следует из обращения нардепов, 
должностные лица НБУ в течение 2014-2015 гг. оказывали коммерческим банкам кредиты 
рефинансирования, кредиты для сохранения ликвидности и стабилизационные кредиты 
через тендеры под залог облигаций предприятий, имущественных прав и государственных 
облигаций. Речь идет о стабкредитах для ПАО «Всеукраинский акционерный банк» на 5,5 
млрд. грн, ПАО «КБ «Надра банк»на 3,3 млрд. грн, «Банку Камбио» на 12 млн. грн, АО «Имекс 
банку» и другим банкам при низком уровне их ликвидности. Вследствие злоупотребления 
властью не были приняты меры по контролю за направлениями их использования, в 
результате чего полученные средства были использованы не по назначению. Более того, 
банковские учреждения были признаны неплатежеспособными.Действия должностных 
лиц Нацбанка привели к девальвации гривны и углублению экономического кризиса, 
подрыву доверия населения к банковским учреждениям, говорится в материалах 
следствия. Следователи ссылаются на данные СМИ, согласно которым общий объем 
предоставленных НБУ в 2014 году кредитов рефинансирования составил 222,26 млрд . 
гривен, объем задолженности по кредитам рефинансирования по состоянию на 1 января 
2015 года составил 108,95 млрд. гривен. Основными банковскими учреждениями, 
получившими указанные кредиты являются ПАО «Всеукраинский акционерный банк», ОАО 
КБ «Надра банк», АО «Имэксбанк», ОАО «Банк Камбио».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 1i.com.ua 
 

 

Минфин анонсировал полный выход  
из капитала госбанков 

15.02.2016 

Министерство финансов анонсировало полный выход из капитала 
крупнейших госбанков - “Ощадбанка” и “Укрэксимбанка”, начиная с 
середины 2018 г, а также остальных банков - уже до конца 2017 года. 

“Максимальной эффективности государственных банков можно достичь путем их 
разгосударствления, как и в других сферах украинской экономики. Поэтому стратегия 
предусматривает на горизонте до середины 2018 г. начало выхода государства из капитала 
двух крупнейших государственных банков”, - сказал заместитель министра финансов 
Артем Шевалев. При этом он отметил, что анонсированная ранее приватизация 20% акций 
этих банков будет только первым шагом, а в дальнейшем правительство планирует более 
глубокую приватизацию, график которой будет зависеть от ситуации в экономике и 
успешности первого этапа. Что касается более мелких банков в собственности государства - 
“Родовид”, “Украинский банк реконструкции и развития” и “Земельный банк”, то, по словам 
Шевалева, в их отношении правительство будет действовать более “агрессивно”.  

 

Читать полностью >>>  
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Банк "Траст" увеличил УФ на 74%  

до 120 млн грн 
15.02.2016 

Банк "Траст" (Киев) увеличил уставный фонд на 74%, или на 51 
млн гривен до 120 млн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 
банка, передают Українські Новини, пишет bin.ua 

"После успешного завершения процесса докапитализации, уставной капитал банка 
составляет 120 млн гривен", - говорится в нем. Увеличение уставного капитала было 
осуществлено за счет продажи акций банка, выпущенных в результате дополнительной 
эмиссии, компании V.F.A. Investments Limited, которая принадлежит Авраменко Владимиру. 
Как сообщали Українські Новини, опосредованным владельцем банка является Владимир 
Авраменко. По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 83-е место 
(602,1 млн гривен) среди 122 действующих банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
Чому з Промінвестбанку  

йде капітал? 
15.02.2016 

Російський Внєшекономбанк планує влити мільярди гривень у 
Промінвестбанк. Але у росіян є ще один варіант – позбутися збиткового 
українського активу. Про це пише портал nv.ua 

Коли форвард київського Динамо А.Шевченко забив три голи у ворота легендарної 
Барселони в листопаді 1997, на його футболці красувався напис – Промінвестбанк України. 
Як і успіхи Динамо, досягнення банку залишилися в минулому. Промінвестбанк, що 
належить російському державному Внєшекономбанку (ВЕБ) підвищив ставки на переказ 
коштів фізичних осіб на рахунки в інших банках до 5%. Це набагато більше, ніж у 
конкурентів. Приватбанк пропонує аналогічні перекази за 1%. Сбєрбанк Росії – родич 
Промінвесту, оскільки в його акціонерів материнської компанії теж російський уряд – 
готовий надати аналогічну послугу за не більш ніж 10 грн. Аналітики банківського сектора 
пояснюють такий хід проблемами банку з ліквідністю. Промінвестбанк намагається 
утримати максимальну кількість грошей своїх клієнтів, щоб не допустити ризиків при 
виконанні нормативів Національного банку. «Вони не хочуть випускати гроші в інші банки, 
тому що у них проблеми з виконанням зобов'язань, з ліквідністю, - каже Тантелі Ратувухері, 
аналітик інвесткомпанії Empire State Capital Partners. – Найпевніше, ще і триває відтік 
депозитів, зокрема валютних». ...  

 

Читати повністю >>>                                                                                         © Іван Верстюк 
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Три суди, включно з Верховним, визнали НБУ винним у  
банкрутстві Брокбізнесбанку 

16.02.2016 

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах ВСУ не 
прийняла у провадження прохання НБУ переглянути рішення касаційної 
інстанції, яким НБУ був визнаний винним у банкрутстві Брокбізнесбанку.  

Рішення ВСУ ухвалив 3 лютого ц.р., повідомляє "FinClub". Раніше, 21 жовтня 2015 р. 
Вищий адміністративний суд України залишив без зміни рішення Київського апеляційного 
адміністративного суду від 11 червня і рішення Окружного адміністративного суду Києва 
від 17 березня за позовом компанії "Евротранском". Компанія "Евротранском" виграла суд у 
Нацбанку, довівши його провину в банкрутстві Брокбізнесбанку. Компанія послалася на те, 
що, розміщуючи 230 тис. грн в Брокбізнесбанку, вона розраховувала, що його діяльність 
контролюється Нацбанком і в разі порушень банку НБУ застосує до нього заходи 
реагування. Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною бездіяльність 
Нацбанку через неприйняття ним належних заходів щодо забезпечення захисту законних 
інтересів вкладників і кредиторів Брокбізнесбанку, а також через неприйняття ним 
адекватних заходів впливу. "Евротранском" також виграла апеляцію і касацію з цього 
розгляду. 21 січня НБУ звернувся до Верховного суду, але він не знайшов підстав 
переглядати рішення судів попередніх інстанцій. 

 

Читати повністю >>> 
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Екс-нардеп Шепелєв знову став акціонером  
КСГ Банку - ЗМІ 

16.02.2016 

Колишній народний депутат від БЮТ і Партії регіонів Олександр 
Шепелев, підозрюваний в кримінальних злочинах, відновив свій статус 
власника істотної участі в КСГ Банку сім'ї Касьянова.  

Шепелєв, який перебуває під екстрадиційним арештом в Росії, "матеріалізувався" 
серед акціонерів невеликого КСГ Банку. Станом на 1 і 27 січня 2016 року Шепелєв володів 
16,3911% акцій банку безпосередньо, йдеться в списку ключових учасників в структурі 
власності КСГ Банку. При цьому останній рік банк нічого про нього не згадував. На початок 
2015 року у КСГ Банку не було жодного власника істотної участі (понад 10% акцій). НБУ 
визнав банк непрозорим, після чого Сергій Касьянов і його дружина Ксенія викупили в 
акціонерів банку за 33,4603% акцій. При цьому ні в повідомленнях НБУ і АМКУ про дозвіл 
операції, ні в релізі банку за підсумками покупки 66,9% акцій нічого не говорилося про те, 
що акціонером є Шепелєв, який знаходиться в міжнародному розшуку. Шепелев володів 
16,4% акцій з 31 серпня 2007 року, коли установа ще називалася Європейським банком 
раціонального фінансування. Його пакет акцій зберігався в донецькому депозитарії 
"Укрфінком". Після початку бойових дій на Донбасі депозитарій перестав подавати 
інформацію в Нацдепозитарій. Банк просто не знав, чи є Шепелєв його акціонером. "Акції, 
що належать Шепелєву, враховувалися на рахунку у зберігача, який знаходиться в зоні АТО. 
Банк близько року намагався домогтися того, щоб ця інформація потрапила в НБУ", - 
розповіли в регуляторі, уточнивши, що "Укрфінком" передав цю інформацію. ... 
 

Читати повністю >>> 
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Державний "Укрексімбанк" до 2019 р. припинить  
обслуговувати роздріб і мікробізнес 

17.02.2016 

"Укрексімбанк" в рамках ключових показників ефективності для 
системних банків планує до 2019 р. припинити обслуговування роздрібного 
та мікробізнесу. Про це йдеться у стратегії розвитку держбанків. 

У стратегії наголошується, що до 2019 року державний банк повинен вийти на 
беззбиткову діяльність, а також досягти ринкових орієнтирів відносно показників 
прибутку. Також "Укрексімбанк" повинен привести до відповідності системи ризик-
менеджменту до вимог Національного банку (протягом 2017 року) та досягти цільового 
стану розвитку операційної моделі. Як повідомлялося, частка активів державних банків на 
українському банківському ринку становить близько 26%. "Укрексімбанк" заснований в 
1992 році. Його єдиним власником є держава. Згідно з даними Нацбанку, на 1 жовтня 2014 
року за розміром загальних активів (131,527 млрд гривень) "Укрексімбанк" посідав друге 
місце серед 166 банків, що діяли в країні. 

 

Читати повністю >>> 
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НБУ признал семью Дворецких владельцами существенного  
участия в Индустриалбанке и Экпресс-банке 

19.02.2016 

НБУ признал семью Дворецких владельцами существенного 
участия в Индустриалбанке (Запорожье) и Экспресс-банке (Киев). Об 
этом сообщил и.о. директора департамента регистрационных вопросов и 
лицензирования Александр Бевз. 

"Так сложилось, что 2 банка - Идустриалбанк и Экспресс-банк - контролировались 
семьей Дворецких. Хотя оформлены на них в контроле не были. Мы давили на них с целью 
легализации, а с другой стороны у них произошло такое обстоятельство - умер Владимир 
Дворецкий. Он оставил завещание на своих родственников: жену, сына и невестку. Они 
одновременно к нам зашли на Индустриал и на Экспресс, мы их предупредили, что будем 
рассматривать эти кейсы исключительно вместе. Мы очень долго работали с этими 
собственниками и пришли к такой схеме, которая устроит регулятор по надзору. 16 
февраля мы согласовали семью в 2 банках", - сказал он. Согласование произошло при 
условии, что Дворецкие признают создание банковской группы и проведут реорганизацию, 
а НБУ будет проводить консолидированный банковский надзор. Как сообщалось, Игорь и 
Владимир Дворецкие являются бывшими соадельцами "Запорожстали".  

 

Читать полностью >>>  
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НБУ намерен отложить раскрытие структуры собственности Платинум Банка  
из-за информации о задержании Гуртового 

19.02.2016 

НБУ откладывает согласование Григорию Гуртовому приобретение 
70% Платинум Банка (Platinum Bank, Киев) до выяснения обстоятельств 
по информации о его задержании, сообщила заместитель председателя 
Нацбанка Катерина Рожкова. 

"Пакет на приобретение 70% он подал давно, он на завершающей стадии 
согласования. Но появление в СМИ информации о его задержании заставило нас отложить 
согласование. Мы планируем обратиться в МИД за подтверждением, и в зависимости от 
этого будем принимать решение", - сказала К.Рожкова журналистам в пятницу. Григорий 
Гуртовой 17 февраля задержан израильскими властями по подозрению в незаконном 
выведении денежных средств из компаний подконтрольного ему холдинга BGI, сообщает 
израильское издание Haaretz. По данным газеты, он был арестован после прибытия в Суд 
магистрата Тель-Авива. Основанием для ареста послужило снятие Г.Гуртовым $3 млн со 
счетов импортера Willi-Food, который входит в холдинг BGI, для инвестирования в 
облигации некой европейской компании.Название компании не уточняется, лишь 
указывается, что единственным ее активом является гостиница Grand Hotel Europa в Праге. 
По мнению следователей, указанные инвестиции являются лишь прикрытием для 
выведения средств. Как отмечает газета, в расследовании фигурируют и другие операции. 
Продолжительное расследование Службы безопасности Израиля (Israel Securities Authority) 
включает подозрение в махинациях с финансовой отчетностью, обнародование фальшивой 
отчетности, мошенничество в особо крупных размерах, отмывание денег. Предполагаемые 
нарушения, в которых также замешено руководство BGI, оцениваются в десятки миллионов 
долларов США. Издание уточняет, что первые следственные действия вокруг Г.Гуртового 
начались после того, как он в июле 2015 года выкупил холдинг BGI у своего партнера 
Александра Грановского. В то же время газета не исключает, что они могли начаться и 
раньше при А.Грановском, поскольку холдинг BGI был структурирован как пирамида, 
владеющая значительным объемом наличных денежных средств. В настоящее время 
Г.Гуртовой находится под охраной. Следствие продолжает инспектировать сделки между 
компаниями холдинга. Как сообщалось, Г.Гуртовой, Дмитрий Зинков, американцы Дэвид 
Холперт (David Hаlpert) и Борис Голдстайн (Boris Goldstein), англичанин Пол Гилхем (Paul 
Gillham), сербы Маджид Душан Пажич (Madjid Dusan Paji'c), Марко Мичанович (Marko 
Mi'canovi'c) и Милика Костис (Milica Kostic), киприоты Хрисостомос Софоклеус 
(Chrysostomos Sofokleous) и Маринос Л.Каридас (Marinos L.Karydas), а также Пол Мусел (Paul 
Mousel) из Люксембурга являются конечными владельцами PT Platinum Public, которая, в 
свою очередь, является единственным непосредственным акционером Платинум Банка 
(ранее - Международный ипотечный банк). Каждому из них опосредованно через оффшоры 
принадлежит от 7,91% до 9,9% акций банка. 

 

Читать полностью >>>  
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Товарообіг "Ашану" за рік впав більш ніж  

на півмільярда - гендиректор 

17.02.2016 

Товарообіг мережі гіпермаркетів "Ашан" через втрату магазинів в Криму і на 
Донбасі впав більш ніж на півмільярда гривень. Про це генеральний директор "Ашан 
Україна" Жерар Галле розповів в інтерв'ю Delo.ua. 

"За нашими розрахунками, ми понесли понад 500 тисяч грн втрат тільки в 2015 р. 
(Чистий дохід компанії в 2014 році 6,666 млрд грн - Ред.)", - сказав Галле. "Дати точні цифри 
наших збитків через вимушений "вихід" з Донецька я не можу. Єдине, що можу сказати, що 
від вартості магазину були внесені в наш річний звіт, як втрати", - заявив гендиректор. За 
його словами, магазин в Криму був відкритий 27.02.2014 р. "На наш жаль, вже навесні ми 
його закрили - півострів був окупований. Ситуацію трохи пом'якшило те, що ми хоча б не 
будували свою будівлю - магазин розташовувався в приміщенні колишнього супермаркету 
"Фуршет", - додав Галле. "Але, звичайно, ми все одно все практично повністю переробляли. 
Я вам не можу озвучити точних цифр, але можу назвати їх порядок для розуміння рівня 
наших інвестицій. Для переобладнання такого магазину в 1 кв. метр потрібно вкласти 600-
700 євро. Наш магазин був близько 6 тисяч квадратних метрів", - сказав Галле. 

 

Читати повністю >>> Інтерв'ю Delo.ua >>> 
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Первые Calzedоnia и Intimissimi в Харькове  
открылись в ТРЦ «Караван» 

16.02.2016 

Популярные среди женщин итальянские бренды входят в 
состав одного из крупнейших производителей модного нижнего 
белья и одежды для дома «Calzedonia Group». 

Ассортимент магазина европейских брендов представлен линиями женского 
нижнего белья на каждый день и изысканными комплектами, мужского и детского белья, 
чулочно-носочными изделиями и купальным костюмами. Напомним, что первый магазин 
европейских брендов Calzedonia и Intimissimi в Украине открылся в 2014 году в ТРЦ 
«Караван» в Киеве. Отметим, CDA Real Estate – управляющая компания сети торгово-
развлекательных центров «Караван» – Киев, Харьков, Днепропетровск. Общая площадь 
торговых объектов составляет около 250 тыс. кв.м.  

 

Читать полностью >>>  
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Мережа PROSTOR відкрила 40-й магазин у  
Харківській області 

 

16.02.2016 

15 лютого ц.р. відкрився перший магазин краси та догляду PROSTOR у місті 
Первомайський Харківської області за адресою 1/2 мікрорайон, 48. Торгова площа – 
173.75 м².  

Магазин став 40 в Харківській області. Загалом всеукраїнська мережа PROSTOR 
нараховує 272 магазини. PROSTOR – національна мережа магазинів краси та догляду, яка 
широко представлена  у всіх регіонах України. Перший магазин PROSTOR був відкритий у 
2005 році у Дніпропетровську. Сьогодні мережа нараховує 272 сучасних магазини у 109 
містах України. Найбільша кількість магазинів  зосереджена у Дніпропетровську, Харкові, 
Запоріжжі, Кривому Розі та місті Києві. 

 

Читати повністю >>> 
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Сеть EVA открыла магазины в  
Бахмаче и Кагарлыке 

 

16.02.2016 

Линия магазинов EVA открывает две новых торговых точки. Об этом сообщили 
в пресс-службе компании. Магазины начинают работать в г. Бахмач (Черниговская 
область) и Кагарлык (Киевская область). 

Анна Гришина, маркетинг-директор Линии магазинов EVA: "EVA открывает свой 
первый магазин в городе Бахмач, его площадь составляет 98,5 м2. Это четвертая по счету 
торговая точка EVA в Черниговской области. В городе Кагарлык также открылся первый 
магазин EVA, но уже 67-й в Киевской области. Его торговая площадь составляет 99 м2". EVA 
- национальная сеть магазинов для женщин формата drogerie. Ассортимент Линии 
магазинов EVA - парфюмерия, косметика, средства личной гигиены, бытовая химия, 
бижутерия и аксессуары. На данный момент в сети EVA представлены 15 собственных 
торговых марок. Компания работает на рынке ритейла с 2002 года. 
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В ТРЦ "Фабрика" откроется ювелирный 
 магазин "Сова" 

16.02.2016 

Специалисты "Будхаус" подписали договор с представителями 
ювелирного магазина "Сова". Общая площадь нового магазина составит 
66,65 кв. м, сообщает пресс-служба девелоперской компании. 

Открытие магазина "Сова" в ТРЦ "Фабрика" запланировано на март 2016 года. В 
новом ювелирном магазине посетители торгового центра смогут приобрести не только 
ювелирные изделия, но и часы, иконы, монеты, сувенирную продукцию и пр. ТРЦ 
"Фабрика" расположен по адресу: г. Херсон, ул. Залаэгерсег, 18, на пересечении 
Бериславского шоссе и ул. Залаэгерсег. Общая площадь ТРЦ "Фабрика" составляет 82 000 
кв. м, арендная – 65 500 кв. м. Наземный паркинг рассчитан на 2500 машиномест. 
Девелопером проекта является группа компаний "Будхаус".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ГК "Будхаус" 
 

 

 DIY (БУДІВЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ)  
 

 

 

Компания "Эпицентр" построит гипермаркет  
в Киевской области 

 

16.02.2016 

Ведущий DIY-ритейлер Украины - сеть "Эпицентр" - готовит открытие своего 
нового магазина. Так, по данным нашего издания, в 2016 г. будет введен в 
эксплуатацию гипермаркет "Эпицент" в г. Белая Церковь Киевской обл.  

Он будет расположен по адресу: ул. Леваневского, 83.  В данный момент на указаном 
участке начались подготовительные работы, а введение объекта в эксплуатацию намечено 
на декабрь. При этом общая площадь застройки составит более 10 тыс. кв.м. Отметим, что 
это будет уже 9-ый магазин "Эпицент" в пределах Киевской обл. (включая г. Киев), всего же 
компания располагает 40 гипермаркетами. Напомним, «Эпицентр К» купил торговый центр 
«Альта Центр» (Киев). Комплекс принадлежит VK Development - девелоперскому 
подразделению «Ритейл групп» (развивает сети «Велика Кишеня» и пр). … 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте: Зачем Эпицентр купил Альта Центр >>>  
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Colliers International: рынок гостиничной недвижимости  
Киева в инфографике 

15.02.2016 

Международная компания Colliers International, ведущий 
консультант на рынке коммерческой недвижимости Украины, подготовила 
инфографику по рынку гостиничной недвижимости Киева. 

По состоянию на конец 2015 г. общий номерной фонд гостиниц г. Киева составил 10 
000 номеров: 27 гостиниц категории 4-5 звезд, 48 гостиниц категории 2-3 звезды и около 
30 отелей категории 1 звезда и без звездности. Наибольшая доля общего номерного фонда 
(около 46%) приходится на отели категории 3 звезды. Под управлением международных 
сетевых операторов находятся 9 гостиниц в сегменте верхнего и среднего ценовых 
диапазонов. Вследствие некоторого оживления деловой активности в стране и 
соответствующего увеличение числа посетителей, заполняемость отелей верхнего 
ценового сегмента г.Киев возросла с 30% на начало 2015 года до уровня ~35-37% на конец 
года. Качественные отели среднего ценового сегмента отработали год с показателем 
заполняемости на уровне 40-50%. Средняя стоимость проданного номера в день (ADR) для 
отелей категории 5* составила €155-€160. Качественные отели среднего ценового 
сегмента отработали год с показателем заполняемости на уровне 40-50%. Александр 
Носаченко, управляющий директор Colliers International (Украина): «Среди иностранцев 
традиционно востребованы гостиницы высшего ценового сегмента, которых на текущий 
момент в Киеве достаточно много. Что касается внутреннего туриста, то, в первую очередь, 
он ориентируется на невысокую цену, удобное месторасположение и качественный сервис. 
Предложение качественных бюджетных гостиниц на текущий момент ограничено и 
активного развития этого сегмента в 2016 году не ожидается».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании Colliers International Украина 
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http://prostor.ua/
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http://bhg.kiev.ua/ru/v_trts_fabrika_otkroetsya_yuvelirniy_magazin_sova.htm
http://rau.com.ua/ekonomika/torgovyj-kompleks-alta-tsentr-prodan-krupnoj-torgovoj-seti/
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http://epicentrk.com.ua/
http://www.colliers.com/ru-ua/ukraine
http://www.platinumbank.com.ua/
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В Україні запустили систему моніторингу наявності ліків  
для онкохворих в лікарнях 

17.02.2016 

Відтепер пацієнти, що отримують ліки, закуплені за 
державні кошти, зможуть контролювати їх наявність у медичних 
закладах у всіх областях України в режимі реального часу. Про це 
повідомляє «Центр протидії корупції». 

Окрім того, хворий, який придбав ліки за власний кошт, зможе перевірити, чи цей 
препарат не перепродається недобросовісними медиками – завдяки спеціальному коду 
партії, вказаному на упаковці. Система www.likycontrol.org.ua, розроблена «Центром 
протидії корупції», збирає інформацію про кількість та розподіл у регіонах ліків, 
закуплених за державний кошт для онкохворих, моніторить та оновлює залишки 
препаратів у лікарнях. Сайт покликаний протидіяти перепродажу онкохворим пацієнтам 
ліків, що вже були закуплені за державний кошт. «На сайті розміщено перелік препаратів, 
які держава закуповує для онкохворих за бюджетний кошт. Кожен з цих препаратів має 
видаватися в лікарнях безкоштовно. На сайті знаходиться 112 унікальних найменувань 
препаратів для дорослих та дітей, а також інформація про їх наявність у 76 лікарнях 24 
регіонів України» – говорить Устінова Олександра, член правління «Центру протидії 
корупції». Щороку держава витрачає мільйони гривень на закупівлю ліків для онкохворих 
пацієнтів. Так у 2015 р. на це було виділено 750 млн. грн., така ж сума залишилася і на цей 
рік.  Тим не менше, отримати їх безкоштовно пацієнти не завжди можуть, бо частина 
препаратів перепродається шахраями, що знаходяться у системі охорони здоров’я, або 
«нечистими на руку» медиками. 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служба Центру протидії корупції 
 

 
Страховщики оценили киевские  

частные клиники 
17.02.2016 

Многие работоспособные киевляне, столкнувшись с очередями в 
государственных поликлиниках, разворачиваются и идут в частные клиники. 
Там прием стоит денег, зато очередей нет, медсестры улыбаются и врачи 
внимательны. 

Особенно приятно, если за весь этот сервис платит кто-то другой, например, 
страховая компания (СК). Хотя в Украине нет обязательного медицинского страхования, но 
население страхует здоровье добровольно больше 20 лет. Благодаря этому страховая 
медицина в частных клиниках Киева процветает. По просьбе ЭП страховые компании, 
лидирующие в сегменте добровольного медицинского страхования, оценили уровень 
частных медицинских учреждений столицы по шести критериям: доступность, стоимость, 
качество, разнообразие медицинских услуг, соотношение цены и качества, уровень сервиса. 
Страховщики оценили такие частные медицинские учреждения: American Medical Centers, 
"Амеда", "Агапит", "Аксиведа", "Авен-про", "Аполло", "Био плюс", "Биомед", "Благомед", 
"Валерия", "Віра Надія Любов", "Гармония здоровья", "Инго", "Инмедсервис", "Здравица", 
"Здоровье столицы", "Лаян виннер", "Медиленд", "Медиан", Doctor Sam и Healthy&Happy. 
Больше всего оценок получили наиболее известные многопрофильные клиники Киева: 
"Адонис", "АЦМД-медокс", "Борис", "Добробут", Eurolab, "Здоровая семья", LeoMed, 
"Медиком", "Медбуд", "Медисвит", "Оберіг", "Оксфорд медикал". В число самых дорогих 
частных медицинских учреждений Киева, по оценкам страховщиков, вошли известные, 
брендовые клиники. Среди них - American Medical Centers, "Борис", "Добробут", Eurolab, 
"Оберіг", "Медиком". Они представляют, как правило, полный комплекс услуг, включая 
стационар. Хотя в их работе встречаются минусы. Например, в 2015 году, отметили 
страховщики, не во всех киевских подразделениях клиники "Добробут" можно было 
воспользоваться рентгенологическим оборудованием. Несмотря на этот недостаток, работа 
"Добробута" в 2015 г. получила наиболее высокие оценки страховщиков. Эксперты 
связывают это, в первую очередь, с гибкой ценовой политикой этой клиники. "Хотя услуги 
у них качественные, цена на них иногда может быть ниже на порядок, чем у конкурентов", - 
отмечает председатель правления компании "Аско-медсервис" Татьяна Павлюченко.Кроме 
того, у "Добробута" самый большой парк авто "Скорой помощи" среди частных клиник, 
развита сеть отделений и есть "детский" стационар. В целом же, стоимость услуг 
брендовых клиник Киева, по мнению страховщиков, больше зависит не от качества 
лечения, а от "звездности" учреждения. Среди пятерки лидеров рынка частных 
медицинских услуг расхождение в стоимости услуг составляет 60-80%, хотя их качество 
примерно одинаковое. Это говорит о том, что пользователь платит почти 50% стоимости 
не за услугу, а просто за имя клиники, отмечают страховщики.  

 

Читать полностью (табл.) >>>                                           © Тетяна Михальчишина, для ЕП 
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СБУ припинила у Києві діяльність  
конвертцентру 

15.02.2016 

Співробітники СБУ спільно з Нацполіцією та Держслужбою 
фінмоніторингу припинили у Києві діяльність конвертаційного центру, який 
обслуговував низку комерційних структур та столичні державні 
підприємства.  

Організатори конверту проводили кошти замовників через рахунки, відкриті в 
одному з банків з російським капіталом. У ланцюжку з відмивання грошей були задіяні 
фірми, керівниками та засновниками яких є мешканці тимчасово окупованих терористами 
територій Донбасу. Протягом 2015 через конвертцентр виведено у тінь майже 300 млн. грн. 
з реального сектора економіки. Співробітники СБУ викрили механізм відмивання коштів, 
встановили організаторів, кур’єрів конверту та офісні приміщення, які використовували 
зловмисники. Під час обшуків у приміщеннях та автомобілях правоохоронці вилучили 
гроші в національній та іноземній валюті еквівалентом майже шість мільйонів гривень. У 
конвертцентрі також виявлено банківські картки, чекові книжки, печатки фірм, підроблену 
печатку податкової інспекції одного з київських районів, установчі документи підприємств, 
флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки з системою "клієнт-банк", документи, які 
свідчать про здійснення фінансових оборудок, а також вогнепальну зброю. Рахунки 
підприємств, задіяних у функціонуванні конвертаційного центру, заблоковані, уточнюється 
сума грошей, які на них зберігаються. Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191 ККУ. 
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, перевіряється інформація про причетність 
конвертцентру до фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР".  

  

Читати повністю >>> 
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Астерс выступает юридическим консультантом ЕБРР в связи  
с увеличением уставного капитала УкрСиббанка  

17.02.2016 

Юридическая фирма "Астерс" выступила консультантом 
Европейского банка реконструкции и развития в связи с увеличением 
уставного капитала УкрСиббанка на 3,29 млрд. грн. 

 

Над проектом работала команда Астерс под руководством партнера Ирины Поканай 
в составе партнеров Евгения Порады и Алексея Пустовита, советника Габриэла Асланяна, а 
также юристов Инны Бондаренко и Надежды Дмитренко. Астерс является одной из 
крупнейших юридических фирм Украины, которая с 1995 предоставляет клиентам полный 
спектр юридических услуг. Астерс дважды признана Юридической фирмой года: Украина и 
СНГ (2014 и 2015 Law Firm of the Year: Ukraine & CIS) журналом The Lawyer, авторитетным 
юридическим еженедельником Великобритании. Астерс была признана Лучшей 
юридической фирмой 2014 года в Украине согласно международному рейтингу Who's Who 
Legal. Астерс признана юридической фирмой № 1 по показателям работы в 2011-2015 годах 
согласно результатам ежегодного исследования "50 ведущих юридических фирм Украины".  

 

Читать полностью >>>  
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 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ 
 

 
 

Рынок медийной интернет-рекламы Украины  
вырос на 27% 

15.02.2016 

Объем рынка медийной интернет-рекламы Украины за 2015 г. составил 1,288 
млрд грн, что на 27% превышает аналогичный показатель 2014 г. в гривневом 
исчислении. Об этом говорится в исследовании Интернет ассоциации Украины. 

Доля прямых продаж на этом рынке в 2015 году составила 40,95%. Доли сегментов 
медийной интернет-рекламы, как уже сообщалось по итогам первого этапа исследования 3 
февраля, распределились так: Баннерная реклама - 42,3%; In-stream video (реклама в 
видеоплеере pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) - 31,6%; 
In-page video (content-roll) - 8,4 %; Другие нестандартные решения (всплывающие окна pop-
up и pop-under, форматы catfish и screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, 
полноэкранная реклама, звуковая реклама в цифровом аудиопотоке, другие подобные 
проявления) - 9,7%; Спонсорство - 8,0 %. Методика измерения объема медийной интернет-
рекламы основана на перекрестном анализе данных анкетирования крупнейших 
рекламных агентств, сайтов и сейлз-хаусов. Участникам исследования было предложено 
заполнить специальные анкеты, в которых агентства на анонимной основе указывали 
суммы полученных от рекламодателей средств по конкретным сайтам, а сайты - долю в 
своих оборотах группы агентств, предоставивших анкету. 

 

Читать полностью >>>  
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Лариса Васильченко покидает 
Havas Worldwide Ukraine 

15.02.2016 

С марта 2016 г. Лариса Васильченко, занимавшая должность 
генерального директора международного рекламного агентства Havas 
Worldwide Ukraine более 16 лет, завершает работу в компании. 

Лариса Васильченко начала свою карьеру в рекламной отрасли в 1995 г. с должности 
медиа директора в РА Visage Advertising. В 1997 г. назначена директором медиаагентства 
Ukrmedia. Havas Worldwide Ukraine Лариса Васильченко возглавила в 1999 г, с момента 
основания украинского офиса международной рекламной сети Havas Worldwide. «Я хочу 
поблагодарить Ларису Васильченко за неоценимый вклад в развитие компании. Под 
руководством Ларисы агентство стало одним из лидеров украинского рекламного рынка. 
За эти годы мы реализовали множество по настоящему впечатляющих проектов», – 
прокомментировал событие Юрий Когутяк, CEO Havas Worldwide Group Украина. Отдав 
рекламе более 20 лет, Лариса Васильченко продолжит делать вклад в развитие отрасли, 
объединив научную деятельность и многолетний опыт в маркетинговых коммуникациях. В 
ближайших планах Ларисы Васильченко - работа над проектом по внедрению методов 
многоагентного моделирования в оптимизацию деятельности рекламного сообщества. 
Лариса Васильченко: «Я искренне желаю Havas Worldwide Ukraine всегда быть первыми, в 
хорошем смысле агрессивными и неизменно креативными. Уверена, что впереди у 
агентства множество побед». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sostav.ua 
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ОЕСР погіршила свій прогноз для  
глобальної економіки 

 

18.02.2016 

Організація економічного співробітництва та розвитку погіршує 
свій проміжний прогноз щодо зростання світової економіки на поточний 
рік. У листопаді фахівці говорили про 3,3%, тепер про 3.  

Вони закликають світових лідерів робити більше, аби підтримати інвестиції. 
“Комплексні податково-бюджетні заходи та сміливіші політичні лінії, які сприятимуть 
ефективнішій взаємодії у приватному секторі, допомогли б підняти рівень зростання 
світового ВВП. Це б знизило фінансові ризики,” – каже експерт. Організація економічного 
співробітництва та розвитку вважає що зростання економіки єврозони у порівнянні з 
минулим роком впаде до 1,4%, ситуація виправиться до 1,7% лише у 2017 році.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

 

Рост ВВП стран ОЭСР замедлился до 0,2%  
в IV квартале 2015 г. 

19.02.2016 

Реальный ВВП наиболее развитых с экономической точки зрения 
стран мира в IV квартале 2015 г. вырос на 0,2% относительно предыдущих 
трех месяцев, свидетельствуют предварительные данные ОЭСР. 

Таким образом, темпы экономического роста замедлились по сравнению с 0,5% в III 
квартале 2015 г. Рост ВВП США в октябре-декабре составил 0,2% по сравнению с 0,5% 
тремя месяцами ранее. Экономический подъем во Франции замедлился с 0,3% до 0,2%, в 
Италии - с 0,2% до 0,1%. ВВП Японии сократился на 0,4% в IV квартале после роста на 0,3% 
в предыдущие три месяца. В Германии стабильный рост на уровне 0,3%, в Великобритании 
рост усилился в октябре-декабре с 0,4% до 0,5%. Рост ВВП стран ОЭСР относительно IV 
квартала 2014 г. замедлился до 1,8% по сравнению с 2,1% в III квартале. Наиболее высокие 
темпы роста в годовом выражении отмечены в Великобритании (1,9%) и США (1,8%). В 
целом по итогам 2015 г. ВВП ОЭСР увеличился на 2% после роста на 1,8% в 2014 г.  

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

 ПЕК 
 

 
 

Royal Dutch Shell стала второй по величине  
нефтяной компанией мира 

15.02.2016 

Англо-голландская Royal Dutch Shell завершила поглощение 
британской BG Group, став второй по величине нефтяной компанией в мире 
с капитализацией $177 млрд. Об этом пишет bin.ua 

Соглашение о поглощении BG Group подписано в апреле 2015 г., сумма составила - 
$70 млрд. Акционеры BG Group по соглашению должны получить 19% объединенной 
компании, а Royal Dutch Shell получила полный доступ к запасам сжиженного природного 
газа, на добыче которого специализировалась британская компания. Благодаря слиянию 
Royal Dutch Shell становится второй по величине нефтяной компанией в мире, обойдя 
американскую Chevron. Первое место остается за Exxon Mobil, капитализация которой 
составляет порядка $337 млрд. Главным плюсом от приобретения BG Group для Royal Dutch 
Shell Bloomberg называет месторождения в Бразилии, где компания намерена удвоить 
добычу в 2020 г. В частности, Royal Dutch Shell сможет получить долю в таком крупном 
месторождении, как Лула, считающимся одним из самых перспективных для разработок. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 

Иран за последний месяц увеличил добычу нефти  
на 400 тыс. баррелей в сутки 

15.02.2016 

Иран смог нарастить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки 
после отмены международных санкций в январе 2016 года. Об этом 
сообщила общеарабская газета "аль-Кудс аль-Арабий". 

По словам директора Иранской национальной нефтяной компании (NIOC), в 
настоящее время в стране ведутся подготовительные работы для дальнейшего увеличения 
производства нефти еще на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с). Издание напоминает, что 
руководство Исламской республики Иран (ИРИ) после снятия санкций 16 января 2016 года 
дало указания нарастить добычу нефти на 500 тыс. б/с и заявило о намерении до конца 
2016 года увеличить добычу еще на 500 тыс. б/с, чтобы выйти на уровень производства 
примерно в 4 млн баррелей в сутки. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Российскому "Газпрому" придется  
начать экономить 

16.02.2016 

Совет директоров компании "Газпром" принял к сведению 
информацию о направлениях оптимизации и сокращения затрат в 2016 г. 
Об этом сообщается в пресс-релизе компании. 

Компания "Газпром" проводит последовательную политику в области повышения 
эффективности управления затратами, снижения операционных издержек и повышения 
эффективности расходования средств. При этом конкретных данных компания не 
приводит. Контроль над затратами ведется по нескольким ключевым направлениям, в том 
числе на стадии формирования инвестпрограммы и бюджета, подготовки и исполнения 
программы сокращения затрат, при реализации планов оптимизации расходов по 
отдельным направлениям деятельности, а также при проведении закупок товаров, работ и 
услуг. На стадии формировании бюджета "Газпром" оптимизирует ряд расходных статей, 
используя инструменты нормирования, удельные показатели стоимости, а также учитывая 
лучшие предложения на рынке. Правлению также было поручено продолжить реализацию 
мероприятий по оптимизации затрат группы "Газпром" в 2016 году.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам segodnya.ua 

Россия и три страны ОПЕК договорились  
заморозить нефтедобычу 

16.02.2016 

Министр энергетики России Александр Новак и министр нефти и 
минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али аль-Наими договорились 
заморозить нефтедобычу на уровне 11 января. Об этом сообщает Bloomberg. 

«По итогам встречи четыре страны - Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла - 
готовы заморозить добычу нефти на уровне января, если другие производители 
присоединятся к этой инициативе», - заявил Александр Новак по итогам переговоров. При 
этом Али Аль-Наими заявил, что страна поддержала заморозку добычи и считает 
адекватным этот уровень производства. Следить за выполнением соглашения будет Катар. 
При этом, как сообщил представитель министерства нефти Катара, главным условием 
соглашения является его одобрение всеми странами-производителями нефти. В ответ 
Саудовская Аравия выразила надежду, что страны согласятся на заморозку уровня добычи. 
Во вторник Александр Новак начал переговоры с министром нефти Саудовской Аравии и 
другими представителями ОПЕК. Как сообщало агентство Bloomberg, страны должны 
обсудить кооперацию для поддержания мирового рынка нефти. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам novayagazeta.ru 
 

Прибуток найбільшої нафтогазової компанії  
Австралії впав у 100 разів 

17.02.2016 

Чистий прибуток австралійської нафтової компанії Woodside 
Petroleum в 2015 р. становив $26 млн (36,6 млн австралійських доларів) 
проти $2,41 млрд в 2014 р. Про це повідомляє РБК, передає unian.ua 

Майже сторазове падіння прибутку у найбільшої приватної нафтової компанії країни 
є наслідком падіння нафтових цін з середини 2014 року. Виручка концерну скоротилася на 
третину: з $7,08 млрд до $4,49 млрд. Компанія також заявила, що за 2015 рік їй вдалося 
знизити поріг беззбитковості за грошовим потоком (break-even cash cost of sales) з $14,3 до 
$11,1 за барель нафтового еквівалента, однак це не допомогло ні виправити фінансові 
показники, ні підтримати рівень операційного грошового потоку (який скоротився рівно 
вдвічі, до $2,38 млрд). Нафтова криза позначилася і на газовому бізнесі Woodside Petroleum. 
В першу чергу мова йде про плавучий термінал СПГ «Брауз», який готується до зведення 
біля північно-західних берегів Австралії. Спільний проект Woodside і голландської Shell 
«Брауз» покликаний обслуговувати кілька шельфових нафтогазоносних районів загальним 
обсягом понад 430 млрд куб. м газу і 453 млн бар. газоконденсату. За словами керівництва 
Woodside, проект залишається беззбитковим за вартості нафти не нижче $35 за бар., тому 
його майбутнє зараз стоїть під питанням. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
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Европейский центральный банк увеличил  
чистую прибыль на 9,4% 

18.02.2016 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) увеличил чистую прибыль в 
2015 году на 9,4% благодаря росту процентного дохода в результате 
расширения программы количественного смягчения (QE). 

Как говорится в сообщении ЕЦБ, его чистая прибыль в 2015 г. составила 1,08 млрд 
евро по сравнению с 989 млн евро в 2014 г. Прибыль от программы QE составила 161 млн 
евро против 2 млн евро годом ранее. Европейский центральный банк запустил программу 
QE, предполагающую выкуп гособлигаций, 9 марта 2015 года, расширив действовавшую 
ранее программу выкупа бондов, обеспеченных активами (ABS), а также ипотечных бумаг. 
В рамках действующей программы, которую Европейский ЦБ намерен продолжать, по 
крайней мере, до марта 2017 г., он выкупает активы на общую сумму 60 млрд евро в месяц. 
Баланс ЕЦБ увеличился в 2015 г. на 39% – до 257 млрд евро со 185 млрд евро. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

 
Крістін Лаґард переобрали директором- 

розпорядником МВФ 
19.02.2016 

Міжнародний Валютний Фонд переобрав Крістін Лаґард на посаду 
директора-розпорядника організації. Новий 5-річний термін її роботи 
розпочнеться 5 липня. Про це пише euronews.com 

Крістін Лаґард була єдиним номінованим на цю посаду кандидатом і є п‘ятим 
французьким головою МВФ з моменту його створення у 1945 р. Вперше вона сіла у крісло 
директора-розпорядника у 2011 р. Під час першого строку її роботи Європа почала долати 
наслідки боргової кризи. Запропоновані Лаґард зміни у роботі Фонду допомогли йому 
сильніше впливати на ринки, що розвиваються, зокрема у Китаї та Бразилії. Репутації 
Лаґард зашкодила так звана “справа Бернара Тапі”, за якою її звинуватили у недбалості у 
часи на посаді міністра фінансів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

Citigroup продаст розничный бизнес в Бразилии,  
Аргентине и Колумбии 

19.02.2016 

Американский банк Citigroup объявил о намерении продать 
операции в сфере потребительского банкинга в Бразилии, Аргентине и 
Колумбии, сообщается в пресс-релизе банка. 

Бизнес с объемом активов порядка $6 млрд, который включает в себя розничный 
банкинг и операции по кредитным картам, будет переведен в Citi Holdings и предоставлять 
финансовую отчетность в рамках этой структуры с первого квартала 2016 года. "Citi 
сохранит значительное присутствие в Бразилии, Аргентине и Колумбии для того, чтобы 
продолжить обслуживание своих многочисленных корпоративных и институциональных 
клиентов на этих рынках", - отмечается в сообщении. Citi Holdings включает в себя 
нежелательные активы банковской группы. Citigroup более ста лет работает в Латинской 
Америке, в настоящее время присутствуя на рынках 23 государств региона. В целом по 
миру Citigroup работает более чем в 160 странах, обслуживания порядка 200 млн клиентов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
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 ТОРГІВЛЯ  
 

 

Ритейлер Walmart получил убытки  
впервые за 35 лет 

 

19.02.2016 

Крупнейшая розничная сеть мира Walmart отчиталась о первом падении 
продаж с 1980 года. Годовая выручка ритейлера сократилась на 0,7% - до $482,1 млрд, 
что стало худшим результатом за 35 лет. Об этом сообщает Financial Times. 

Причинами падения продаж может быть конкуренция со стороны интернет-
ретейлера Amazon в онлайн-торговле и укрепление доллара США, замедление экономики в 
Великобритании, Китае и Бразилии. В Walmart заявили, что рост выручки от интернет-
торговли замедляется 5 кварталов подряд. В 4 квартале 2015 года он составил 8%, а у 
Amazon этот показатель был 26%. Отмечается, что прогноз по росту выручки Walmart на 
2016 год также был сокращен: с 3-4% до нуля. "Доля Walmart в розничных продажах в США 
упала за последние пять лет с 9,9% до 9,2%. Это отражает изменение привычек 
потребителей", - сказал аналитик компании Conlumino Нил Сондерс. Он считает, что если 
компания хочет сохранить лидерство на розничном рынке, ей необходимо уделять больше 
внимания развитию интернет-торговли.  

 

Читать полностью >>>  
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Европа нарастила расходы на оборону  
из-за агрессии РФ 

19.02.2016 

Европейские страны в 2016 г. в среднем на 8% нарастили расходы на 
оборону из-за агрессии Российской Федерации в Украине. Об этом говорится 
в докладе Европейских аналитических центров. 

«Спад, который затронул европейские оборонные бюджеты на протяжении 
последних более двадцати лет, был приостановлен», - говорится в докладе. В документе 
отмечается, что наиболее рост расходов выражен в Центральной и Восточной Европе, а 
именно в Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. Эти страны в 
среднем увеличили расходы на оборону на 19,9%. В Венгрии, например, расходы 
увеличились на 22% - почти на 1 млрд евро. В Болгарии, Хорватии, Кипре, Румынии, Сербии 
и Словении повышение расходов составит в среднем 9,2%, а в Западной Европе - рост на 
2,7%. Только Италия, Греция и Швеция сохранят расходы на оборону на прежнем уровне, 
хотя Швеция планирует увеличение расходов после 2016 года. Также сообщается, что в 
Болгарии, Чехии, Польше и Словакии стартовали программы военных закупок, чтобы 
поэтапно заменить старое советское и российское оборудования, и, таким образом, снизить 
зависимость от России. Словакия, например, покупает девять многоцелевых вертолетов 
UH-60 Black Hawk на замену советских вертолетов Ми-17. 

 

Читать полностью >>>  
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Камерон: “Велика Британія буде у складі ЄС, а не  

європейської супердержави” 
19.02.2016 

Державні лідери на саміті у Брюсселі домовилися про умови 
подальшого членства Великої Британії у Євросоюзі. Після двох днів 
напружених переговорів було досягнуто компромісу, який підтримали усі 
28 держав ЄС. 

Одним з елементів угоди стала відносна свобода дій, яку матиме Британія у 
регулюванні банківського сектору. “Британія не може належати до союзу, що стає дедалі 
тіснішим, не може бути складовою європейської супердержави. У майбутньому доступ до 
нашої системи соцвиплат буде жорстко обмежений, ніхто не зможе отримати щось задурно. 
Британія ніколи не увійде до зони євро. Ми забезпечили захисні механізми для нашої 
економіки та право впливати на правила вільної торгівлі, попри те, що ми лишаємося за 
межами євро,” – заявив Девід Камерон, який представить документ своєму кабінету у 
суботу. Попри оптимістичний настрій у цю конкретну мить, майбутнє Британії у складі ЄС 
ще не підтверджено однозначно, як повідомляє наш кореспондент на саміті. “Протягом 
наступних місяців великим питанням стане здатність прем‘єр-міністра переконати 
виборців, що ця угода варта того, аби лишатися у складі Євросоюзу. Це може виявитися 
завданням навіть тяжчим за те, яке випало Камерону на цьому саміті.” 
 

Читати повністю >>> 
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Меркель: мы не слишком много пошли  
на уступки Великобритании 

20.02.2016 

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала 
соглашение с Великобританией на саммите ЕС, и считает уступки этой 
стране незначительными. Об этом сообщает Немецкая волна. 

"То, что нам здесь пришлось сделать, можно назвать незаурядными усилиями", - 
сказала она. По словам канцлера, некоторые компромиссы дались нелегко. Это касается, 
прежде всего, цели "все более тесного союза", от которой Лондон отказался. "Думаю, что мы 
не слишком много пошли на уступки Великобритании", - отметила Меркель.Прежде всего 
уступки Великобритании и инициированные на ее требование реформы ЕС касаются 
социальных выплат и льгот как для граждан ЕС, так и для граждан стран, которые к ЕС не 
относятся. В то же время Лондон позаботится о том, чтобы в будущем в страну попадало 
значительно меньше работников низкооплачиваемых профессий с целью получения права 
на социальные выплаты и компенсации. Вместе с тем инициированные Лондоном реформы 
касаются также и политических изменений в ЕС. Так, в будущем значительно усилится роль 
национальных парламентов в Союзе. Они смогут получить право на своего рода "красную 
карточку" для замыслов и планов ЕС. Впрочем, чтобы воспользоваться им, должен быть 
достигнут высокий порог. В случае с общеевропейскими проектами, которые будут 
касаться всех 28 стран-членов, для блокирования решения потребуется несогласие 
минимум 16 национальных парламентов. В таком случае страны-члены ЕС должны 
обсудить сомнения во время "всеобъемлющей дискуссии". Кроме этого, Лондон отказался 
от участия в политике "все более тесного союза", которую предсказывали существующие 
соглашения по ЕС. Согласно достигнутому компромиссу, Лондон нельзя "обязывать к 
дальнейшей политической интеграции". Поэтому пункты о "все более тесном союзе" в 
европейских соглашениях отныне не будут касаться Великобритании.  
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Брюссельская победа премьера 

20.02.2016 

Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон в результате торга, 
длившегося два дня почти без перерыва, убедил остальной Евросоюз и 
получил для Британии даже немножко больше, чем требовал до 
саммита ЕС. 

Теперь Кэмерон, вернувшись домой, может в соответствии с прошлогодними 
предвыборными обещаниями объявить референдум о выходе или не-выходе из ЕС - и 
объяснять согражданам в ходе кампании, что голосовать за выход из Евросоюза уже не 
надо. Кэмерон добился от участников саммита ЕС в Брюсселе согласия на то, чтобы 
Британия не платила полностью все пособия новым иммигрантам из других стран ЕС в 
течение семи лет - хотя до саммита британский премьер говорил о четырех годах. 
Удовлетворены и остальные требования Британии, суть которых - закрепление в 
документах особого статуса Соединенного Королевства в ЕС и его права не участвовать в 
дальнейшей политической и экономической интеграции союза. "Британия никогда не 
станет частью европейского супергосударства", - торжественно заявил журналистам лидер 
страны, которая и так, будучи членом ЕС, не входит ни в зону евро, ни в Шенген. При этом 
для человека, сделавшего за последние двое суток всего один примерно пятичасовой 
перерыв в напряженных переговорах, окрыленный Кэмерон выглядел удивительно бодро. 
"Теперь нам предстоит работать над тем, чтобы обеспечить безопасность и процветание 
Британии в составе реформированного союза", - объявил британский лидер, имея в виду 
подготовку к референдуму. Предполагается, что Кэмерон объявит о голосовании уже в 
понедельник, назначив его на 23 июня. 

 

Что удалось отстоять Кэмерону >>>                                                                  © Юри Вендик 
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У Франції поліція обшукує  

офіс партії Ле Пен 
17.02.2016 

У французькому місті Нантер, що розташоване неподалік від 
Парижа, поліція в середу здійснила обшук офісу ультраправої партії 
"Національний фронт". Про це повідомляє BFMTV. 

Як відзначає телеканал, у вівторок правоохоронці також обшукали віллу 
колишнього лідера партії Жан-Марі Ле Пена в департаменті О-де-Сен. Обшуки пов'язані із 
звинуваченнями, висунутими двадцятьом помічникам євродепутатів, що входять до 
"Національного фронту". Як заявили в Європарламенті, робота асистентів оплачується з 
бюджету ЄС, проте вони працюють насправді як партійні робітники "Національного 
фронту" на території Франції. Згідно із законодавством ЄС, такі дії вважаються незаконним 
фінансування політичної партії та є забороненими. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 
"Національний фронт" планує взяти ще один кредит у російських банків - на 27 млн євро. 
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Прокуратура Франції почала розслідування 
проти Саркозі 

17.02.2016 

Прокуратура Парижа розпочала офіційне розслідування проти 
колишнього президента Ніколя Саркозі через надмірні витрати під час 
виборчої кампанії 2012 року. Про це повідомляє France 24.  

Фінансова прокуратура Парижа у вівторок увесь день допитувала Саркозі, після чого 
повідомила, що екс-президент опинився під слідством за "підозрою у незаконному 
фінансуванні виборчої кампанії кандидата, який перевищив законний ліміт електоральних 
витрат". Цей крок може, ймовірно, привести до суду, однак не веде автоматично до 
переслідування. Ніколя Саркозі поки не висунув свою кандидатуру від республіканців на 
президентських виборах 2017 року, однак очікується, що він буде одним із лідерів 
перегонів. Як зазначається, розслідування може стати серйозним ударом для його кампанії. 
Як повідомлялося, Саркозі закидають, що в 2012 році його Республіканська партія 
незаконно покривала витрати на його кампанію. Він тоді значно перевищив ліміт витрат. 
Аби приховати факт перевищення, партія покрила витрати на передвиборчі заходи на суму 
близько 18 млн євро, що не дозволено законодавством. Фальшиві рахунки виставляла 
фірма Bygmalion, яка спеціалізується на організації різноманітних заходів.  
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Standard & Poor's: рейтинг России ВВ+,  
прогноз негативный 

17.02.2016 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 
подтвердило рейтинг России в иностранной валюте на уровне "ВВ+" с 
негативным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. 

Таким образом, агентство оставило рейтинг на верхней ступени "спекулятивного" 
уровня. S&P также подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной 
валюте на уровне "'BBB-/A-3", также с негативным прогнозом. В январе прошлого года S&P 
впервые за 10 лет понизило суверенный кредитный рейтинг России с инвестиционного 
"ВВВ-" до "спекулятивного" уровня "ВВ+". Незадолго до этого другое крупное рейтинговое 
агентство, Fitch, снизило суверенный рейтинг России до уровня "ВВВ-". В феврале 2015 г. 
агентство Moody's снизило рейтинг государственных облигаций России с уровня Baa3 до 
Ba1 с негативным прогнозом. 
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Велика сирійська шахівниця 

15.02.2016 

Саудівська Аравія, яка обдумувала вступ в сирійський конфлікт 
протягом тривалого часу, щойно перекинула свої військові літаки на 
турецьку базу Інджирлік. Про це пише euronews.com 

Офіційний Ер-Ріяд неодноразово заявляв, що президент Башар Ассад не може стати 
частиною майбутнього країни. Тепер він відкрито заявив, що готовий втрутитися на землі: 
“Якщо коаліція на чолі з США ухвалить рішення про введення наземних військ до Сирії, 
Королівство Саудівська Аравія буде готове взяти участь шляхом розгортання спеціальних 
сил разом з тими військами”. Угоду щодо Сирії, як очікувалося, повинні були презентувати 
протягом Мюнхенській конференції з безпеки наприкінці минулого тижня, але ця зустріч 
лише підкреслила, що майбутнє Сирії – складне питання, велика шахівниця за участі США, 
Росії і 15 інших країн. Спілкуючись, прем‘єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив: “Ніхто не 
хоче нової війни. Наземна операця є повномасштабною, тривалою війною. Це повинно бути 
взято до уваги”. “Існує можливість надсилання до Сирії додаткових наземних військ для 
боротьби проти ІДІЛ”, – попередив Джон Керрі. Наразі рівень насильства на місці зростає, 
тож інтенсивність боїв також лише посилюватиметься найближчим часом. Не зважаючи на 
чинну угоду, котра повинна зупиняти бойові дії для доправлення гуманітарній допомоги, 
сторони конфлікту почасти використовують ці перерви для зміцнення своїх позицій. Коли 
конфлікт розпочався 5 років тому, війська Башара Ассада протистояли загонам Вільної 
Сирійської Армії. Утім, незабаром до нього долучилися кілька нових груп, головні з яких – 
це “Ісламська держава” та курдські загони “пешмерга”. І поки сирійська армія та “Ісламська 
держава” боролися проти всіх інших, курди, з допомогою повстанців, зосередили свої атаки 
на бойовиках ІДІЛ. Таким чином ситуація на сьогодні надзвичайно ускладнилася, 
спричинивши до геополітичного хаосу, протистояння світових і регіональних сил – США, 
Росії, Туреччини, Ірану, Саудівської Аравії. Офіційно, в них усіх один спільний ворог – ІДІЛ. 
Росія втрутилася у цю війну, щоб боротися проти ісламістів, як і Туреччина. Утім, на місцях 
кожна сторона переслідує свої інтереси. Росія, головний партнер сирійського режиму, 
стверджує, що бомбардує лише позиції ісламістів. Водночас її повітряні операції дозволили 
сирійському уряду відвоювати важливі території, як-от, Алеппо, друге найбільше місто 
Сирії.Туреччина, зі своєї сторони, завдає ударів по територіях, що їх контролюють сирійські 
курди, котрих США вважають важливими партнерами у боротьбі проти ІДІЛ. Нині, коли 
Туреччина та Саудівська Аравія заговорили про надсилання наземних військ у Сирію, 
насильство скоріш за все лише зростатиме. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

Сирія: президент Ассад сумнівається у  
припиненні вогню 

16.02.2016 

У своєму виступі на сирійському державному телебаченні Ассад 
заявив, що не впевнений, що усі сторони конфлікту виконають укладену 
світовими лідерами угоду і погодяться припинити бойові дії: 

“Вони говорять про припинення вогню менш ніж за тиждень. Добре, але хто здатний 
за тиждень забезпечити виконання усіх цих умов? Ніхто. Хто говоритиме з терористами, 
якщо їхнє угруповання відмовиться припиняти вогонь, хто зможе притягти їх до 
відповідальності?”. Крім того, Ассад наголосив, що будь-яка передача влади у Сирії має 
відбуватися згідно з конституцією країни та дав зрозуміти, що не наляканий погрозами 
Туреччини та Саудівської Аравії щодо вводу наземних військ: “Вони лише виконують 
накази. Їхня роль зараз – шантажувати нас і у випадку продовження перемовин 
погрожувати наземною окупацією, якщо ми не підемо на поступки. Якби їм дозволили, вони 
вже давно б це зробили, принаймні, кілька місяців тому”. Тим часом, аби врятувати 
мюнхенські домовленості, до Дамаска прибув спецпосланець ООН з питань Сирії Стаффан 
де Містура, який був головним посередником між сторонами переговорів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

Сирія: гуманітарна допомога прийшла до  
п‘ятьох міст в облозі 

17.02.2016 

В результаті домовленостей, вантажівки з гуманітарною допомогою 
почали прибувати до п‘яти сирійських міст, що знаходяться або в облозі 
урядових військ, або ж загонів повстанців. 

Загалом, після перемовин у Дамаску, уряд Сирії дав допуск до сімох міст, що є в 
оточенні армії Башара Ассада. За оцінками ж Організації Об‘єднаних Націй, наразі у Сирії в 
оточенні урядових військ, повстанців та загонів угруповання “Ісламська держава”, у 15 
різних районах країни, перебувають майже 500 000 людей. Ще понад 4,5 мільйони чоловік 
знаходяться у важкодоступних місцях країни, звідки також надходять повідомлення про 
голодні смерті. “Сьогодні ми веземо допомогу десяткам тисяч цивільних, що знаходяться у 
військовій пастці: 42 тисячам мешканців Мадаї та Забадані, 20 тисячам жителів Кефраї та 
Аль-Фуа в провінції Ідліб, а також 30 тисячам осіб, що перебувають у Мудамії, передмісті 
Дамаска. Усі вантажі доправляються одночасно”, – повідомив Якуб Ель-Хілл, що 
представляє у Сирії Управління ООН з координації гуманітарних питань. Зняття облог з 
міст, де перебувають прибічники повстанців, є однією з вимог сирійської опозиції для 
початку мирних переговорів, які за підтримки спецпосланця ООН з питань Сирії Стаффана 
де Містури мають відновитися 25 лютого. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

Туреччина завдала удару по курдських  
об‘єктах у Сирії 

17.02.2016 

Турецька армія завдала удару по об‘єктах, контрольованих 
курдськими з‘єднаннями у Сирії неподалік від турецько-сирійського 
кордону. Рада Безпеки ООН висловила занепокоєність цими турецькими обстрілами. 

Одначе президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи в Анкарі, залишався 
незворушним щодо цих закликів. Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини: “Сьогодні ми 
застосовуємо зброю виключно для того, аби відбити збройний напад на нашу країну. Проте 
завтра ми можемо розширити правила і почати застосовувати зброю у випадку будь-якої 
небезпеки для нашої країни. Ніхто не повинен сумніватися у цьому. Ми не дозволимо 
створити сирійський Курдистан на нашому південному кордоні”. Ердоган також 
звинуватив Росію у “брутальній співпраці із силами Ассада”. У світі не вщухає обурення 
через бомбардування російською авіацією цивільних об‘єктів у провінції Ідліб у понеділок, 
включно з лікарнями та школами, внаслідок чого загинули десятки людей. Росіяни і далі 
наполягають, що завдавали ударів виключно по тих, кого вони називають “терористами”. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

Бої в Сирії зосередилися довкола Алеппо 
17.02.2016 

Сирійські урядові війська відвойовують контроль над містом Алеппо, 
яке майже від початку війни перебувало переважно в руках повстанців. 
Нині вони поволі відступають. Про це пише euronews.com 

Під прицілом авіації РФ повстанські загони більше не здатні чинити активний опір 
війську Башара Ассада. Сирійський режим надіслав для цієї операції 10 тисяч своїх солдатів. 
Архітектурне та культурне надбання Сирії, економічний та індустріальний центр нині 
щодня потерпає від заборонених міжнародним законодавством касетних, а також бочкових 
бомб. Як ось на аматорському відео, де їх скидає Су-24 російського виробництва. Курди 
також переміщаються на території, які нещодавно втратили повстанці чи бойовики ІДІЛ, і 
готуються до наступу на північ від Алеппо, аби перебрати контроль над авіабазою Менах та 
іншими населеними пунктами. Курдів бомбардують турецькі ВПС, а от російська авіація 
надає їм підтримку. Головні гравці на сирійському полі битви наразі змагаються за 
контроль над Алеппо: повстанці, уряд, ІДІЛ та курди. В кожного своя мета та 
інтереси.Офіційний Дамаск хоче оточити місто і відрізати його з турецького боку. 
Повстанцям же потрібно тримати коридор відкритим. Курди прагнуть з‘єднати 3 регіони, 
що під їхнім контролем. Ісламісти ж намагаються використати цю ситуацію для своїх цілей. 
Наступ на Алеппо вже спричинив до втечі десятків тисяч людей. Якщо бої і далі 
погіршуватимуться, то кількість біженців подвоїться. Відтак ці люди ляжуть додатковим 
тягарем на турецький уряд і його табори для біженців: “Я справді шокований. Вже 5 років 
минуло. За увесь цей час я не зміг потрапити в Алеппо. І подивіться, що тут 
сталося”.Електростанція в Алеппо наразі повернулася в руки урядових військ, після того як 
її захопили бойовики ІДІЛ в 2014 р. Тож армія Ассада потроху відвойовує свої позиції в місті.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

Сирійські повстанці відвоювали в ІДІЛ Аш-Шадад і  
нафтові родовища 

19.02.2016 

Сирійські повстанці, яких підтримують США, відвоювали в ІДІЛ місто 
Аш-Шадад у провінції Аль-Хасака. До об‘єднаних сил повстанців входять 
загони курдських ополченців. Про це пише euronews.com  

Оглядачі називають цю подію “дошкульною психологічною поразкою” для 
угруповання “Ісламська держава”. Більшу частину провінції Аль-Хасака нині контролюють 
курдські загони самооборони. Захоплення Аш-Шадада відкриває сирійським повстанцям 
шлях на Ракку - оплот екстремістів ІДІЛ. У кабінетах місцевої адміністрації “Демократичні 
сили Сирії” виявили прапори та символи ІДІЛ. Повстанці також взяли під контроль нафтові 
родовища і галузеві підприємства, що розташовані в Аш-Шададі. До початку війни близько 
половини обсягів нафти Сирія видобувала саме у провінції Аль-Хасака. Нелегальна торгівля 
“чорним золотом” стала одним з головних джерел прибутку для угруповання ІДІЛ. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

Саудівська Аравія запропонувала ще один варіант зі  
зміни розстановки сил у Сирії 

20.02.2016 

У МЗС країни вважають, що ракети "земля-повітря" змінять 
співвідношення сил так само, як це сталося в Афганістані. Про це заявив 
глава МЗС країни Адель аль-Джубейр в інтерв'ю німецькій газеті Der Spiegel. 

"Ми вважаємо, що постачання ракет типу "земля-повітря" змінять розстановку сил у 
Сирії. Це допоможе помірної опозиції збивати вертольоти і літаки режиму, який воює з 
ними за допомогою хімічної зброї та здійснює бомбардування. Ракети "земля-повітря" 
змінять співвідношення сил так само, як це сталося в Афганістані", - пояснив аль-Джубейр. 
За його словами, в цьому питанні потрібно уважно стежити за тим, щоб зброя не потрапила 
"в ненадійні руки". Адель аль-Джубейр також уточнив, що це рішення має бути узгоджена з 
учасниками Міжнародної коаліції проти "Ісламської держави". Нагадаємо, раніше 
Саудівська Аравія висловила готовність до операції в Сирії в складі коаліції. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами 112.ua 
 

Евросоюз планирует создать в Сирии  
защитные зоны 

20.02.2016 

По окончании саммита ЕС прозвучало предложение о создании в 
Сирии особых зон для защиты гражданского населения, а также для 
облегчения ситуации с беженцами в Турции. Об этом заявила канцлер ФРГ. 

По ее словам, участники саммита высказались за то, чтобы провести переговоры об 
"определении" подобных зон. В частности, защитную зону можно было бы создать для тех, 
кто убегает от боев в городе Азаз. То же относится и к Алеппо. "Там (в Алеппо, - Ред.) мы 
особенно требуем от режима Асада и тех, кто его поддерживает, обеспечить 
урегулирование на месте путем переговоров", - подчеркнула канцлер ФРГ. Чтобы такие 
защитные зоны были эффективны, необходимо договориться о запрете полетов над ними. 
Сейчас против создания бесполетных зон высказываются как США, так и Россия. В свою 
очередь, Турция активно выступает за создание защитных и бесполетных зон на севере 
Сирии, чтобы предотвратить новые потоки беженцев. Ранее в США заявили, что Россия 
увеличила интенсивность авианалетов в Сирии. 

 

Читать полностью >>>  
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 ІРАН 
 

Іранські вибори-2016 
18.02.2016 

У п'ятницю, 26 лютого відбудуться вибори до меджлісу, під час яких 
шляхом прямого голосування будуть обрані 290 депутатів, терміном на 4 
роки. Це 10-та парламентська кампанія з часу революції 1979 року в Ірані. 

Вони відбудуться одночасно з виборими Ради експертів, керівного органу, метою 
якого є обрання довічного керівника і духовного лідера Ірану. В цю раду також будуть 
обрані 88 відомих богословів і знавців шаріату. Напередодні МВС Ірану, що здійснювало 
перевірку кандидатів, оголосило кінцевий список на вибори в меджліс – рекордні 6220 осіб, 
включно з 586 жінками. Тобто на кожне місце в парламенті претендують понад 20 людей. 
Згідно з даними ЦВК, початкові заяви подавали 12123 людей. Офіційна виборча кампанія за 
місця в законодавчому органі Ірану дозволена з 18 по 24 лютого. Цьогоріч головна 
боротьба розгорнулася між прихильниками президента Хасана Рохані та консерваторами. 
За відсутності політичної свободи, партії насправді не можуть відігравати повноцінну роль. 
Утім,в країні все ж таки сформувалися три напрямки – реформісти, помірковані та 
консерватори. Вони й складають основу виборчого списку в Ірані. Реформісти та 
прихильники курсу президента Рохані виступають за дотримання ядерної угоди із Заходом, 
обіцяють покращити економічне становище країни, услід за зняттям санкцій. Консерватори 
наполягають на провалі економічної політики уряду Рохані, стагнації на ринку. Водночас 
вони повністю погоджуються з політикою Верховного Лідера Алі Хаменеї. 

 

Інші важелі влади в Ірані >>> 
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Индия бьет рекорды экономического роста 

15.02.2016 

Индия продолжает показывать лучший результат среди 
развивающихся рынков по темпам роста экономики. В третьем квартале, то 
есть в октябре - декабре 2015 года, рост ВВП составил 7,3%, что 
соответствовало ожиданиям властей.  

По итогам 2015/16 финансового года, который заканчивается 31 марта, рост ВВП 
ожидается на уровне 7,6%, сообщило индийское Центральное статистическое управление. 
Результаты прошлого года были на схожем уровне и составили 7,2%, но в целом экономика 
идет вверх - показатели этого года могут стать лучшими за пять лет. Данные 
свидетельствуют, что по темпам роста Индия обходит одну из крупнейших экономик в 
мире - китайскую. В 2015 году ВВП Китая увеличился за год на 6,9%, что стало для страны 
самым слабым результатом за 25 лет. "По ходу замедления экономики Китая Индия 
определенно берет верх в вопросе лучших темпов роста", - цитирует CNBC главного 
специалиста по анализу рынков Lindey Group Питера Буквара. Устойчивому росту 
индийской экономики помогают как внешние, так и внутренние факторы. В числе первых - 
это цены на сырье, которые в текущей ситуации помогают Индии справляться с 
экономическими проблемами. Индия - крупный нетто-импортер нефти, что на фоне 
падения цен позволяет сдерживать инфляцию. Согласно BP Statistical Review of World 
Energy, за десять лет, с 2004 по 2014 год, собственное производство нефти в Индии выросло 
на 15,8%, до 895 тыс. баррелей в день. В то же время потребление за тот же период выросло 
на 50,5%, до 3,8 млн баррелей в день. По объемам потребления нефти Индия занимает 
четвертое место в мире после США, Китая и Японии. Падение цен на нефть стало одним из 
сильнейших драйверов роста, передает The Financial Times слова экономиста JP Morgan 
Саджита Чиноя. По словам эксперта, они добавили более одного процентного пункта в 
текущем году за счет увеличения покупательной способности населения, компаний и 
правительства. На стороне Индии и демография, ведь, по ожиданиям некоторых 
демографов, к 2020 году население страны может стать самым молодым в мире, с третью 
населения в возрасте от 15 до 34 лет, сообщала газета The Hindu со ссылкой на совместный 
доклад IRIS Knowledge Foundation и UN-Habitat. Это, в свою очередь, не только рабочая сила, 
но и мощный потребительский рынок, причем не в пример Китаю, в котором 
продолжаются серьезные процессы старения населения. Поддержку оказало и избрание в 
мае 2014 года прорыночного правительства Нарендры Моди. Нынешний премьер-министр 
обещал провести значимые реформы и привлечь крупные иностранные инвестиции. За 
первые девять месяцев 2015 года зарубежные компании вложили в Индию $26,5 млрд, на 
18% больше, чем годом ранее. За прошедшее с избрания время сами власти тоже 
инвестировали значительные средства в восстановление дорог, железнодорожных путей и 
портов. Однако у экономистов есть серьезные вопросы к обоснованности данных 
Центрального статистического управления. Не так давно в Индии изменили методику 
подсчета экономических показателей. К примеру, этот масштабный пересмотр подходов к 
сбору статистики повысил рост ВВП в 2013/14 финансовом году с 4,7 до 6,9%, обращает 
внимание The Telegraph. "Существует значительное отклонение между оптимистичными 
показателями роста ВВП и мрачной картиной, тон которой задают другие индикаторы. Еще 
никогда это не было настолько парадоксальным", - приводит The Wall Street Journal мнение 
экономиста Capital Ambit Ритики Манкар Мукерджи. Производство и сфера услуг - самые 
крупные составляющие ВВП, 29,7 и 52,7% соответственно, - выросли в последнем квартале 
на 12,6 и 9,4% год к году соответственно, следует из данных статистики. При этом 
агропромышленный сектор сократился на 1%. По мнению аналитика, пока в структуре ВВП 
есть доминирующие отрасли вроде электронной коммерции и IT-сектора (на который, по 
ожиданиям властей, через несколько лет может приходиться 25% ВВП), остальные отрасли 
замедляются. Сомнения на счет обеспеченности цифр есть и с учетом менее позитивных 
индексов деловой уверенности, данных по экспорту и грузовым перевозкам, темпов 
банковского кредитования. В своем письме клиентам исследовательская компания Capital 
Economics написала, что, с одной стороны, можно радоваться индийскому благосостоянию 
и стабильности, а с другой - что к цифрам надо отнестись с настороженностью, поскольку 
точность цифр действительно вызывает вопросы. 
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 КИТАЙ 

 
Китай обещает обеспечить экономическую стабильность,  

поддержку инфраструктуры 
17.02.2016 

Китайские законодатели вернулись к работе после празднования 
Нового года по лунному календарю, пообещав обеспокоенным местным и 
зарубежным инвесторам, что Пекин поддержит рост экономики, сохранит 
устойчивость валюты и стабильность рынка труда, даже в то время, когда 
разросшиеся отрасли промышленности находятся на стадии реструктуризации. 

Обещания были даны накануне двух крупных политических событий: встречи 
финансовых глав стран G20 в Шанхае позднее в феврале и ежегодной сессии высшего 
законодательного органа Китая в марте, на которой будет завершена разработка плана 
экономического развития страны на следующие пять лет. "Фундаментальные показатели 
китайской экономики не изменились, - сказал представитель Национальной комиссии по 
развитию и реформам (NDRC) Чжао Чэньсинь в среду. - Экономика продолжит расти 
средними или высокими темпами". "Статус Китая как держателя самых крупных в мире 
валютных резервов остаётся неизменным, как и крупный торговый профицит, а также 
устойчивый прогресс интернационализации юаня", - сказал он. Между тем ВВП Китая 
вырос на 6,9 процента в 2015 году, что стало наихудшим результатом страны за последние 
четверть века. Экономисты ожидают дальнейшего замедления роста в 2016 году, даже если 
правительство продлит годовую программу стимулирования экономики. "Мы думаем, что 
рост может составить 6,7-6,8 процента в этом году", - сказал главный экономист China 
Everbright Securities в Пекине Сюй Гао. NDRC планирует выделить 400 миллиарда юаней 
($61,3 миллиарда) на финансирование инфраструктурных проектов местных органов 
управления. В среду представитель комиссии сообщил, что в январе NDRC одобрила 21 
проект инвестиций в основные средства общей стоимостью в 54,1 миллиарда юаней с 
целью поддержать экономический рост. В рамках инвестиций предполагается выделить 
29,7 миллиарда юаней на энергетические проекты и 11 миллиардов юаней транспортному 
сектору, сообщила NDRC. Китай одобрил 280 проектов инвестиций в основные средства 
стоимостью 2,52 триллиона юаней в 2015 году, сообщила комиссия в январе. В то же время 
представитель министерства торговли в среду назвал незначительным риск оттока 
капитала и сказал, что нет никаких оснований для продолжительного обесценивания юаня. 
Ожидается, что состояние китайской валюты станет одной из ключевых тем на встрече 
глав министерств финансов и центральных банков стран G20 в Шанхае  
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Китай повторяет ошибки Японии  
и делает новые? 

18.02.2016 

Дефляция стала новой головной болью для центральных банков и 
правительств развитых стран. Все помнят пример Японии, которая не 
могла справиться с дефляцией 15 лет, а победа, как оказалось, был 
мимолетной. Теперь угроза падения цен пришла в Китай.  

Свежие данные по ценам производителей в Китае заставят многих экономистов и 
аналитиков схватиться за голову. Показатель в январе упал на 5,3%, и это 47-е падение 
подряд, хотя оно и лучше, чем снижение на 5,9% в прошлом месяце. Кроме того, индекс 
потребительских цен вырос на 1,8% в годовом выражении, что хуже ожиданий на уровне 
1,9%. Но это по-прежнему самый сильный рост с августа за счет наиболее активной 
кредитной подпитки в истории. Также потребительская инфляция сейчас подогревается 
сильнейшим скачком цен на продовольствие с 2013 г. Как видно, никакое стимулирование 
не помогает добиться роста цен производителей. Такая ситуация опасна тем, что 
длительное снижение цен в конечном итоге разрушает экономику производства. Зачем 
покупать товары у производителей, если они скоро станут еще дешевле? Падение спроса, 
падение производства, падение экспорта – и основные столпы китайской экономики 
начинают расшатываться. Но с точки зрения общей картины еще более тревожным 
фактором является инфляция на уровне 1,8% в годовом выражении при росте стоимости 
продуктов питания на 4,1%, а это уже максимум с декабря 2013 г. Статистическое 
ведомство Китая объясняется подобное просто: потребительская инфляция выросла из-за 
холодной погоды и празднования китайского Нового года. Нечто подобное мы постоянно 
видим в американской статистике, где плохая погода является основным виновником 
потребительских мотивов населения. Это, наверное, разумно с точки зрения статистики, но 
достаточно смешно смотрится с точки зрения макроэкономики. С другой стороны, 
подобная практика позволяет отлично маскировать реальное положение вещей. По 
мнению Национального бюро статистики, месячные данные были затронуты холодной 
погодой, которая привела к росту цен на плодоовощную продукцию, а также повышению 
цен на свинину в связи с праздниками. Но ведь это данные за месяц в годовом выражении, 
и хотя китайский Новый год имеет плавающую дату, разница с прошлым годом составляет 
11 дней. В теории подобное действительно может сильно влиять на уровень цен и спроса, 
но тогда в феврале мы должны будем увидеть снижение цен на продукты питания, но 
шансов на это не очень много. Самое интересное, что власти никак не связывают рост 
потребительских цен с крупнейшим "кредитным запоем" в истории человечества. 
Напомним, что в январе общий размер долга, то есть выданных кредитов в экономике КНР, 
вырос на полтриллиона долларов. И на этом фоне продолжают снижаться цены 
производителей. Весьма опасная ситуация, учитывая, что дальнейший рост цен на 
продовольствие увеличивает риск социальных волнений и даже протестов. 
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 ЯПОНІЯ 
 

ВВП Японии в снизился в  
IV квартале на 1,4% 

15.02.2016 

Экономика Японии в четвертом квартале 2015 года упала на 1,4% в 
пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные 
официальные данные, опубликованные в понедельник. 

Сокращение ВВП страны в октябре-декабре относительно предыдущих трех месяцев 
составило 0,4%. В то же время оценка роста ВВП в ІІІ квартале 2015 г. была улучшена до 
1,3% с ранее объявленного повышения на 1%. Экономика Японии по-прежнему не может 
справиться со слабым внутренним спросом, несмотря на четвертый год рекордных по 
объемам стимулирующих мер, отмечается в статье. Уровни заработной платы населения не 
растут темпами, достаточными для того, чтобы подтолкнуть японцев к увеличению 
расходов. "Позитивный вклад в экономику внесли туризм и компании из строительной 
отрасли, вовлеченные в инфраструктурные проекты Олимпиады-2020, но все это было 
нивелировано потреблением, которое сильно пострадало в прошлом квартале, - отмечает 
экономист Sumitomo Mitsui Trust Гензо Кимура. - Разрыв между ценами и медленным 
повышением доходов расширяется, ослабляя покупательскую способность населения 
Японии". Потребительские расходы в четвертом квартале упали на 3,3% в пересчете на 
годовые темпы. Между тем капиталовложения компаний увеличились на 5,7%. 
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 УГАНДА 

 
В Уганді арештували опозиціонера 

19.02.2016 

В Уганді у день президентських виборів поліція на кілька годин 
затримала опозиційного кандидата Кіззу Бесідже. Згодом його 
відпустили. Голосування проходило за присутності загонів спеціального 
призначення. 

Угандою останні 30 років керує Йовері Мусевені. Бесідже висувався кандидатом на 
кількох попередніх президентських виборах. Відзначимо, в Уганді відбулись президентські 
та парламентські вибори. Головна інтрига розгорнеться довкола президентської посади. 
Головний претендент - чинний керівник держави, 71-річний Йовері Каґута Мусевені. Він 
перебуває при владі вже три десятиліття і не має наміру йти на відпочинок. Закон - на його 
боці. Поправки, внесені до Конституції 10 років тому, дозволяють йому переобиратися 
необмежену кількість разів. Головний конкурент Мусевені - опозиційний лідер Кізза Бесіґ‘є 
- називає президента диктатором і запевняє, що цього разу зможе його перемогти. 
Щоправда, під час трьох попередніх президентських перегонів йому це не вдалося, й він 
навіть раніше заявляв, що більше не братиме участі у виборах. Серед інших конкурентів 
президента - колишній прем‘єр, опальний політик Амама Мбабазі. Загалом боротися з 
Мусевені за крісло президента цього разу будуть 7 кандидатів від опозиції. Політолог 
Ндебеса Ньямвасая: “Чи слід чекати заворушень після виборів? Така вірогідність існує з 
огляду на ті спалахи, які бачимо зараз. Виборча комісія в Уґанді, яка опікується 
організацією і проведенням виборів, не користується довірою з боку опозиції, яка може не 
прийняти результати виборів, особливо у разі поразки”. До цього спокійну виборчу 
кампанію у понеділок перервали сутички прихильників опозиції з поліцією. За 
повідомленнями, одна людина загинула, 19 отримали поранення.  
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 БРАЗИЛІЯ 

 
S&P понизило рейтинг Бразилии на одну ступень,  

до "BB" с негативным прогнозом 
17.02.2016 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в 
среду понизило долгосрочный суверенный рейтинг в иностранной валюте 
Бразилии до "BB" с "BB+", говорится в сообщении агентства. 

Прогноз по рейтингу - негативный. Понижение рейтинга страны связано с ее 
политическими и экономическими проблемами, пишет S&P. "Негативный прогноз отражает 
наше мнение, что существует большая вероятность ... дальнейшего понижения (рейтинга - 
ред.) из-за риска потенциальных ключевых поворотов в политике, из-за политической 
ситуации и непоследовательных политических инициатив, или в результате большей 
экономической нестабильности, чем мы в настоящее время ожидаем", - поясняет агентство. 
Агентство прогнозирует, что по итогам 2015 года падение ВВП Бразилии составило 3,5%, 
по итогам 2016 года составит 3%, а в 2017 году рост ВВП страны возобновится.  

 

Читать полностью >>>  
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 ВЕНЕСУЕЛА 

 
От Венесуэлы потребовали вернуть деньги за  

национализированный завод 
16.02.2016 

Административный трибунал Мирового банка принял решение о 
взыскании с венесуэльского государства $172,8 млн. в пользу Tenaris за 
национализацию завода Matesi Materiales Siderurgicos SA.  

Из этой суммы $87,3 млн. составляет стоимость самого предприятия, а $85,5 млн. - 
набежавшие проценты. Административный трибунал выступает в качестве арбитра между 
Венесуэлой и зарегистрированной в Люксембурге металлургической и трубопрокатной 
группой Tenaris в Международном центре по регулированию инвестиционных споров 
(ICSID). Предприятие мощностью 1,5 млн. т в год, выпускающее горячебрикетированное 
железо для нужд крупнейшего национального производителя стали Sidor, было 
приобретено группой Tenaris в 2004 г., но в 2009-том возвращено под контроль государства 
в рамках реформ, проводимых покойным президентом Венесуэлы Уго Чавесом. В настоящее 
время ICSID рассматривает около 20 аналогичных споров, по которым, скорее всего, будут 
вынесены решения не в пользу правительства страны. В самой Венесуэле в последнее 
время раздаются призывы не выполнять решения ICSID или хотя бы перенести выплаты на 
более поздний срок. Из-за падения цен на нефть, являющейся основным экспортным 
товаром Венесуэлы, страна столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Однако и 
представители Tenaris не совсем довольны принятым решением, так как компания 
рассчитывала на компенсацию в размере около $790 млн., но вынуждена довольствоваться 
в несколько раз меньшей суммой.  

 

Читать полностью >>> 
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Ціну на пальне у Венесуелі піднімають  
до 20 разів 

18.02.2016 

Новий етап гостросюжетного серіалу венесуельської кризи. Після 
нестачі споживчих товарів, багатогодинних черг до супермаркетів, влада 
країна взялася рятувати економіку за рахунок підняття цін на пальне.  

Варто зауважити, що тут воно найдешевше у світі. Але зростання ціни у 20 разів на 
преміум-марку споживачі помітять точно. Президент країни Ніколас Мадуро запевняє, що 
влада турбується про народ у скрутних обставинах. Вони полягають у тому, що нафта, яка 
разюче подешевшала за останній рік, становить 95% прибутків Венесуели з-за кордону. 
“Фіксований курс валюти, який зупинився на 6 тисячах 300 боліварах, тепер піднімуть до 
10. У нас є завдання – захистити людей, щоб вони отримували основне, що їм потрібне для 
здоров‘я, лікування, харчування,” – сказав Мадуро. Він також пообіцяв також підняти 
мінімальну зарплату на 20%, при цьому річна інфляція у країні, за даними на третій 
квартал 2015 року, становила 141,5%. 

 

Читати повністю >>> 
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o КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ  
 

 ГАЇТІ 

 
На Гаїті вступив на посаду тимчасовий  

президент 
15.05.2016 

На Гаїті вступив на посаду тимчасовий президент – голова сенату 
Жоселерм Прівер. Він пообіцяв створити умови для виборів нового голови 
держави, які призначені на кінець квітня, і потім передати йому владу. 

Прівера обрали виконувачем обов‘язків президента в результаті складної процедури 
голосування в гаїтянському парламенті. “Ми продемонстрували, що здатні подолати наші 
розбіжності ісуперечки в ім‘я вищих інтересів. Я хочу подякувати політикам за проявлену 
відповідальність, а також я вдячний громадянському суспільству, правозахисникам і 
міжнародній спільноті,” – сказав Прівер. Жоселерм Прівер зобов‘язався передати владу 
новообраному лідеру до 14 травня. Гаїті залишилося без президента через скасування 
другого туру виборів у січні. Тоді опозиція заявляла про численні порушення, що призвело 
до масових протестів із застосуванням насильства. В результаті тодішній президент Гаїті 
Мішель Мартеллі подав у відставку, що залишило країну на порозі безвладдя. 

 

Читати повністю >>> 
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 
 
 
 
 

 США 
 

 
Промпроизводство в США выросло  

сильнее прогнозов 
17.02.2016 

Объем промышленного производства в США в январе 2016 г. 
увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, 
свидетельствуют данные Федеральной резервной системы (ФРС) США.  

 
Увеличение промпроизводства зафиксировано впервые с июля 2015 г. В декабре 

2015 г. промпроизводство сократилось на 0,7%. Производство в обрабатывающей 
промышленности, на которую приходится 75% от общего объема промпроизводства, 
выросло в январе на 0,5%. Это наибольший рост показателя с июля, аналитики ожидали 
роста на 0,2%. В декабре показатель снизился на 0,2%. Основной причиной скачка 
промпроизводства стал высокий спрос на потребительские товары как длительного 
пользования, так и повседневного спроса. По мнению экспертов, негативное влияние со 
стороны дорожающего доллара, сокращения расходов в энергетическом секторе и проблем 
на международных рынках уже прошло свой пик и вскоре начнет ослабевать. 
"Промышленный сектор может вскоре достичь дна. Рост может начаться нескоро, но уже в 
ближайшее время я ожидаю стабилизации", - сообщил экономист Jefferies Group Томас 
Саймонс. Производство в добывающих секторах промышленности, куда входит добыча 
нефти и газа, осталось на уровне декабря после четырех месяцев снижения подряд. Объем 
выработки предприятий коммунального сектора в январе вырос на 5,4% после снижения 
на 2,9% в декабре. Производство потребительских товаров в прошлом месяце увеличилось 
на 1,6%. Выпуск автомобилей и деталей к ним в январе вырос на 2,8%, без учета этого 
показателя выпуск в перерабатывающей промышленности увеличился на 0,3%. 
Использование производственных мощностей в США в январе увеличилось до 77,1% по 
сравнению с 76,4% в декабре. 

 

Читать полностью >>>  
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Глобальный спад экономики заставил ФРС рассмотреть  
изменение хода повышения ставок 

18.02.2016 

Чиновники Федеральной резервной системы США тревожились в 
прошлом месяце о том, что глобальное замедление и распродажа на 
финансовом рынке могут навредить американской экономике, и 
рассматривали изменение запланированной траектории повышения 
процентных ставок в 2016 году. 

Хотя большинство чиновников все еще ожидали повышения ставок в 2016 г. и даже 
обсуждали это на заседании 26-27 января, их мнения об интерпретации волатильности 
финансовых рынков разделились, согласно протоколу заседания. Это указывает на то, что 
ФРС отступает от плана четырех повышений ставок, о котором она сигнализировала в 
декабре, повысив ставки впервые за почти десять лет. Чиновники обсуждали "изменение 
более ранних взглядов о подходящей траектории целевого диапазона ставки по 
федеральным фондам", однако большинство посчитали "преждевременным" внесение 
значительных изменений в свой прогноз, согласно протоколу. Они добавили, что будут 
пристально следить за глобальными экономическими изменениями, а также ценами на 
нефть и акции. "Ряд участников были обеспокоены потенциальным негативным влиянием 
на американскую экономику более широких последствий превысившего прогнозы 
замедления в Китае и других (экономиках развивающихся рынков)", - говорится в 
протоколе. После продолжительного обсуждения глобальных экономических рисков, 
чиновники согласились, что экономическая неопределенность усилилась, и выразили 
тревогу о воздействии сохранения нестабильности на финансовых рынках. "Если недавнее 
ужесточение глобальных финансовых условий сохранится, это может стать фактором, 
усиливающим понижательные риски" для экономики, следует из протокола. Глобальные 
финансовые рынки сохраняют волатильность со времени январского заседания ФРС. 
Мексика - один из основных торговых партнеров США - повысила процентные ставки в 
среду для борьбы с ослаблением песо к доллару. В протоколе заседания представители ФРС 
отметили, что проблемы Китая могут оказать давление на Мексику и Канаду - еще одного 
крупного торгового партнера США. Глава ФРС Джанет Йеллен сказала на прошлой неделе, 
что центробанк все еще готов к постепенному повышению ставок в 2016 году, однако 
признала, что ослабление глобальной экономики и резкое снижение фондовых рынков 
приводят к более быстрому ужесточению финансовых условий, чем хотелось бы 
регулятору. 
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