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Національна економіка виходить з коми. Про це свідчить ледь 
помітне зростання ВВП і цілком очевидне зниження курсу іноземних 
валют. Зовсім недавно все було навпаки: ВВП падав, долар дорожчав.  

 

Позитивний тренд помітили в Світовому банку. З червневої доповіді Перспективи 
світової економіки випливає, що українці пройшли економічне дно. У цьому році ВВП 
зросте на 1%, у наступному - на 2%, у 2018-му можливе зростання в 3%. Це надзвичайно 
мало, але значно краще, ніж мінус 7% ВВП в 2014-му і мінус 10% - в 2015, і гарніше, ніж 0% у 
довоєнному 2013-му. Деякі експерти навіть вважають такі прогнози дуже стриманими. 
Фінансовий аналітик американського банку JP Morgan, який попросив не називати його 
імені, вважає, що прогноз зростання української економіки в 1% у 2016 р. досить 
песимістичний. Його прогноз - 2,8% вже цього року. Головним поштовхом для зростання 
ВВП України, вважає банкір, який відвідав Київ місяць тому, стане відновлення 
кредитування МВФ влітку, що своєю чергою автоматично приведе в Україну ще кілька 
іноземних кредитів. Промислове виробництво теж зростає. Після падіння у 2015 році на 
20% нинішнє зростання 3,7% у першому кварталі теж виглядає як Євангеліє від 
Держкомстату. Великі девелопери розморозили свої проекти і навіть почали закладати 
фундамент під нові об'єкти. Запахло ренесансом і на авторинку. За п'ять місяців дилери 
продали понад 22 тис. авто. Це на 56% більше, ніж за такий само період 2015-го. Відносно 
непогано пройшли крутий поворот металурги. Вони знову, як і аграрії, - фундамент 
економіки. І ті й інші піймали хвилю зростання цін на зовнішніх ринках. І незважаючи на те, 
що зараз цю хвилю хитнуло назад, найгірше позаду, впевнений Юрій Риженков, 
гендиректор Метінвест Холдингу. “Зараз ціни пішли вниз, - каже він. - Але ми припускаємо, 
що нижня точка в металургії пройдена в січні". Однак, як випливає зі звіту Світового банку, 
українська стабільність надзвичайно тендітна. По-перше, вона цілком залежить від 
світових цін на сировину, а вони нестабільні. По-друге, бої на сході України хоч і поволі, але 
все ще залишаються ключовим фактором комерційного ризику. І третє: російська 
економіка йде в довгий мінус і, як Титанік, що зазнає катастрофи, тягне у вирву весь регіон. 
Відчутний поворот до світлого майбутнього з плавним переходом до світлого сьогодення 
може статися тільки в результаті помітного зростання внутрішнього споживання та 
інвестиційного буму. Гроші на це є і в населення, і в банкірів, і в інвесторів. Скільки? 
Набагато більше, ніж може запропонувати МВФ і всі інші друзі України. З допомогою цих 
коштів можна досягти мінімально необхідного зростання в 7% протягом трьох-чотирьох 
років, щоб наздогнати якщо не Америку, то хоча б самих себе зразка 2013 року. 

 

З мертвої точки. Коли стоїш посеред гуркотливого Київського заводу бетонних 
конструкцій промислово-будівельної групи (ПБГ) Ковальська, питання до Андрія 
Куликовського, комерційного директора компанії, чи відчуває він ознаки відновлення 
економіки, здається риторичним. Над нашою головою носяться стріли підйомних кранів, 
вони викладають стосами бетонні плити, і їх тут же відвозять на будівельні майданчики 
підрядників. Забуті звуки прогресу. Куликовський каже, що вже з кінця минулого року 
столичні девелопери ожили - хто відновив будівництво, хто став закладати фундамент під 
нові об'єкти. “Вони збільшили своє замовлення, - каже 32-річний топ-менеджер. - 
Наприклад, К.А.Н. Девелопмент у 2015 році заморозили всі свої проекти. У 2016-му вони 
запустили чотири будівництва". Після сказаного Куликовський киває в бік металургів: 
мовляв, ті теж майже в мармеладі. Звісно, не в такому липкому, як раніше, але в 
поживішному, ніж рік тому. “Якщо подивитися на металістів, то в цьому році вони вже на 
40% підняли ціни, - говорить він. - Це пов'язано з тим, що ціни зростають на світових 
ринках". Риженков, генеральний директор Метінвесту, підтверджує, що за рахунок 
зовнішніх ринків життя налагоджується. Навесні, після того як Китай раптово скоротив 
експорт металу, ціни на метал у світі, на радість українцям, підросли. “Ми були практично 
на межі зупинки, - підкреслює Риженков. - Ситуація складалася критична". Трохи вирівняти 
її вдалося не тільки за рахунок зростання на зовнішніх ринках, куди йде 90% всієї продукції 
Метінвесту, але й через незначне згасання бойових дій на сході України. “На щастя, ніхто в 
цьому році не підривав мости, - продовжує Риженков. - Якби не війна, металургія взагалі 
легко б пройшла цю кризу". Крім того, генеральний директор Метінвесту каже, що 
вирішено ще одне надзавдання, яке значною мірою впливає на зростання - автоматичне 
відшкодування ПДВ. Для Метінвесту це означає, що тепер у його касу кожен місяць 
повертається близько 900 млн грн. Досить відчутна сума навіть для гіганта галузі. Крім 
того, єдиний соціальний внесок - горезвісний ЄСВ - скорочений з 40% до 22%. Риженков 
запевняє, що цей крок дозволив на 20% підвищити зарплату співробітникам. Куликовський 
з ПБГ Ковальська похвалився 15% підвищенням платні через ті самі фіскальні причини. Ці 
та інші кошти дозволили оживити роздрібну торгівлю. Навіть 1% зростання в першому 
кварталі дало привід для оптимізму Андрію Гусельникову, віце-президенту Ліги експертів 
України. “Цей маячок дуже показовий, - говорить він. - Останні два роки ця динаміка 
роздрібної торгівлі була негативною". Ще один внесок у скарбничку оптимізму робить 
Андерс Аслунд, професор Джорджтаунського університету (США), фахівець з економіки 
Східної Європи. Він зазначив, що Україні вдалося приборкати інфляцію, яка в річному 
обчисленні перевищила 60%. А вже тепер спустилася до більш-менш тверезої оцінки в 
9,8%. Ці та інші показники служать певним позитивним сигналом світові, що українська 
економіка здатна на зростання. Тепер міжнародні інституції, такі як Світовий банк, 
Європейський банк реконструкції і розвитку, МВФ, а також агентство Bloomberg, разом 
заговорили про те, що Україна відштовхнулася від дна і пішла на спливання. 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Спливання покаже. Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної 
стратегії, вважає, що поява економічного оптимізму передчасна. Експерт упевнений, що 
зростання на 1-2% - погана, а не добра новина для країни. “Без швидкого зростання на 5-7% 
після двозначного падіння нам загрожує не тільки сильний відтік людського і фінансового 
капіталу, але і масове [розчарування і вигоряння людського капіталу]". Простіше кажучи - 
відтік мізків з країни, м'язів, креативу. Вишлінський називає трьох китів, на яких спочиває 
національний ВВП: споживання, інвестиції і чистий експорт. “Чистий експорт - це фактор, 
який залежить від світової кон'юнктури, - підкреслює він. - А ось щодо споживання та 
інвестицій виникає багато питань". Перше - споживання. Воно і цього року, за прогнозами 
Світового банку, буде падати приблизно на 1,3%. Це не так різко, як рік тому - мінус 15,8%, 
але ж на наступний рік прогноз зростання споживання лише 1,1%. Це слабкий драйвер для 
економіки. Ще сумніші справи з інвестиціями. Без прямих іноземних інвестицій (ПІІ) ніякий 
мармелад на зовнішніх ринках не врятує Україну. А інвестицій надзвичайно мало. Щоб 
зрозуміти, наскільки мало, Марія Репко, заступник директора Центру економічної стратегії, 
відняла з торішньої суми ПІІ обсяг банківської рекапіталізації, яка сталася не з волі 
власників, а як вимога НБУ. У результаті вийшло, що в реальний сектор країни в 2015-му 
увійшло всього $666 млн ПІІ. До 2013р. цей показник в середньому коливався біля позначки 
$5,5 млрд. Очевидно, що частина грошей не дійшла до України через її напіввоенний стан. 
Але значно більша частина, на думку Репко та її колег, не доходить до країни внаслідок 
жорсткої політики НБУ. Мова йде про заборону на виплату дивідендів за кордон, обов'язко-
вий 75% продаж виручки експортерів та штучні труднощі купівлі валюти для імпортерів. 
Нацбанк таким чином намагався запобігти відтоку інвалют за кордон. Домігся. Але заразом 
і відбив охоту в міжнародного капіталу заводити гроші в Україну - транснаціональний 
бізнес не бачить сенсу інвестувати туди, звідки його грошам "зворотного шляху нема". За 
підрахунками експертів Центру економічних стратегій, через ці адміністративні 
контрзаходи НБУ країна недоотримала приблизно $2,3 млрд ПІІ. Зрештою в 2015 внутрішні 
і зовнішні інвестиції загалом склали приблизно 13,14% від ВВП. Притому що нинішній 
обсяг ВВП вдвічі нижче того, що був у 2013-му (у 2009-2013 рр. - до 19% від ВВП, а в 2005-
2008 рр. доходило до 27%). “Це дуже мало. Це на рівні амортизації. Цього вистачить хіба що 
вікно відремонтувати, - іронізує Репко. - І то не факт". Без зростання внутрішнього 
споживання неможливе зростання економіки. Без інвестицій неможливе ніяке зростання 
взагалі. Покладатися лише на манни зовнішніх ринків безперспективно. Навіть в 
оптимістичному прогнозі Світового банку український експорт зростатиме повільно. У 
цьому році на 2,2%, на 5% - у 2017-му. Після падіння експортної виручки на 14,2% і 16,9% у 
2014 і 2015 відповідно це не той результат, коли відкорковують шампанське. Риженков з 
Метінвесту робить висновок: 2-3% зростання для України - це ніщо при тій базі, яку ми 
втратили. “Якщо говорити про зовнішні ринки, то дно ми пройшли,- пояснює він. - Але 
бурхливого зростання в найближчі 3-5 років не буде. Наше завдання - працювати над 
ефективністю. Зростання можна стимулювати розвитком внутрішнього ринку". 

 

Гордіїв вузол. "Русские не сдаются", і це поки найгірша політична, військова та 
економічна новина тижня, місяця, року. Саме війна на сході України все ще залишається 
ключовою причиною омертвілості національної економіки. “Якщо знову почнуться активні 
бойові дії, то я практично не бачу шансів [зростання], - говорить Риженков. - Металургії 
буде зовсім погано, а того, що зможе компенсувати, поки що у нас немає". Зовсім погано 
буде всім, особливо на сході країни, і не тільки через війну українців з тими, хто каже "нас 
там немає", але й через стагнацію регіонального гіганта - Росії. У нинішньому році, за 
прогнозами Світового банку, економіка РФ просяде на 1,2%. У два наступних - не 
підніметься вище ніж на 1,8%. Нафта вже не виручає, оскільки її вартість падає. Так само 
відбувається і з газом. Економічна війна під девізом "Росія проти всіх, всі проти Росії" 
побічно б'є і по Україні. Товарний оборот двох країн за два роки скоротився більш ніж 
удвічі. Але це не новий тренд, а цілком усталений. З 2011 по 2013 рік товарний українсько-
російський оборот теж скоротився більш ніж удвічі. Від цього не вмирають, але з цим варто 
рахуватися. Ось чому Девід Ліптон, заступник директора МВФ, в інтерв'ю НВ рекомендував 
українцям активно шукати нові ринки збуту замість традиційних російських. Але щоб 
виходити на нові ринки, потрібен продукт нової якості. Для нової якості потрібні гроші. І 
ось ще одна добра новина - гроші є. По-перше, вони є в інвесторів, які вже через згадані 
причини остерігаються везти їх в Україну. По-друге, гроші є на руках у населення. За 
оцінкою НБУ - до $90 млрд. Тобто ще один ВВП. Але українці теж не дурні, щоб віддати свої 
заощадження в хиткі банки. По-третє, гроші є в банках. До початку червня на коррахунках 
мирним сном покоїлося 37,1 млрд грн, ще 57,3 млрд грн вкладено в депозитні сертифікати. 
Якщо їх випустити на внутрішній ринок позик, то цих коштів буде цілком достатньо, щоб не 
тільки побачити світло в кінці тунелю, але нарешті вийти з нього. "Банку просто вигідніше 
вкласти гроші в якийсь безризиковий інструмент з доброю ставкою, ніж видавати в бізнес", 
- пояснює Репко. Банкіри ж скаржаться, що їм нема кого кредитувати. Бізнес нездатний 
розрахуватися навіть за взяті раніше позики, що вже казати про нові. І ось цифри, що 
підтверджують їхню правоту. Частина проблемних кредитів для юросіб, які за 
класифікацією НБУ потрапляють під категорію "ймовірність дефолту понад 50% і вже 
дефолтні", досягла 53%. “Дуже високий ризик неповернення, - резюмує Репко. - Всі в боргах 
сидять по вуха. Банки, у яких є застава, на шматки розривають компанії". Ситуація 
ускладнюється ще й тим, що таких компаній дуже багато. Українська економіка досить 
міцно перекредитована. Обсяг кредитного портфеля складає 40% від ВВП. Наприклад, в 
Польщі - 17%, в середньому по Європі - 25%. Зрештою в українських банкірів є можливість 
кредитувати, але немає бажання. У бізнесу є бажання отримати позику, але немає 
можливості. Щоб вивести учасників ринку з цього глухого кута капіталізму, у Верховній 
раді 14 червня було ухвалено у другому читанні закон № 3555 про добровільну досудову 
фінансову реструктуризацію боргів. Автори цього складного документа сподіваються, що 
він дозволить сторонам домовлятися з мінімальним збитком для себе. Це не єдина 
реформа, яка гостро потрібна для наповнення внутрішнього ринку грошима, а 
корпоративного сектора - капіталом. Експерт запевняє, що з усіх реформ найважливішою 
для нас залишається реформа судів, та й усієї правоохоронної галузі. Поки СБУ і МВС будуть 
патрати IT-офіси та кошмарити весь бізнес так, ніби в країні не настали нові часи, в Україну 
не увійде жоден зайвий цент. Експерт запевняє, що при правильній економічній політиці 
вже зараз, а не в 2018 році, як прогнозує Світовий банк, мінімальне зростання економіки 
України має бути 3%. Щоб не закінчувати статтю на мінорній ноті, НВ звернулося за 
прогнозом до загартованого часом оптиміста Миколи Толмачова, гендиректора та 
співвласника будівельної компанії ТММ: “Я вважаю, що через рік, якщо все складеться так, 
як я припускаю, стабілізується військово-політична ситуація, то зростання буде дуже 
велике. Якщо нас залишать у спокої - країна приречена на успіх, на бурхливе зростання". 

 

Читати повністю >>>                © Матеріал опублікований в НВ №22 від 17.06.2016 р. 
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:: РЕДАКЦІЯ 
 

 :: ІНТЕРАКТИВНИЙ ЗМІСТ / НАТИСНІТЬ НА РОЗДІЛ   :: ПРО КОМПАНІЮ 

   

 

ЗАСНОВНИК ТА ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: 
 
Анатолій Ігорович Марущак 
(044) 425-49-52 
(096) 158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
 
Київ, Контрактова пл. 
(станція метро «Університет») 

 ВЛАДА 
 ВЕРХОВНА РАДА  
 ПРЕЗИДЕНТ 
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ  
 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 

 
 
 
 

 ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС 
 МАКРОЕКОНОМІКА 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 
 ДЕРЖАВНИЙ РЕЗЕРВ 

 

 МУЛЬТИХОЛДИНГИ  
 КОМПАНІЇ & РИНКИ 

o ПЕК 
o ГМК & ПРОКАТ 
o ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
o МАШИНОБУДУВАННЯ  
o СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  
o ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
o БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  
o ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 
o ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
o ФІНАНСОВІ РИНКИ 
o ТОРГІВЛЯ 
o ПОСЛУГИ B2С 
o ПОСЛУГИ B2В 
 
 

 
 СУСПІЛЬСТВО 

 ПОЛІТИКА 
 

 
 СВІТ 

 ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 ЄВРОПА 
 ЄВРАЗІЯ 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 АЗІЯ 
 АФРИКА 
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 США & КАНАДА 
 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ 
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ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ?! 

 
::   Авторські та суміжні права:  :: Дистрибуция & Сбыт 
 

Weekly Digital Magazine «Chrematistic»® – авторський продукт на ринку 
ЗМІ; являється інноваційним рішенням для ефективного поширення та 
зберігання інформації; загальний вигляд, назва, концепція та дизайн 
являються інтелектуальною власністю Марущака А.І. і охороняються 
чинним законодавством України на території будь-якої держави світу! 
Несанкціоноване копіювання – переслідується законом!!!  
 

Позиція редакції може не співпадати з думками авторів. Редакція не несе 
відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована з інших 
джерел. Авторські права на всю інформацію, яка опублікована з інших 
джерел, належать виключно авторам, які її створили. Надіслані матеріали 
в редакцію не рецензуються і не повертаються. За зміст реклами редакція 
відповідальності не несе. Матеріали з позначкою ® можуть публікуватись 
на правах рекламно-інформаційних. Використання матеріалів може бути 
тільки з письмового дозволу Головного редактора.  
 

Засновано в жовтні 2010 р.  Видається з січня 2011 р. 
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 информационно-консультативный 
офис в центре Киева с возможностью 
разместить стенд для презентации 
примеров Вашей продукции; 

 создание базы данных покупателей; 
 распространение маркетинговых и 
рекламных материалов; 

 формирование каналов продаж и сбыта; 
 ведение деловых переговоров и 

презентаций; 
 коммерческие предложения и 
заключение контрактов; 

 логистика поставок и план продаж; 
 сервисный центр;  
 прочее. 

 

::   :: Видавець:  :: Маркетинговые Исследование & Коммуникации   
 

 
 

 

 
Видавничий Дім  

«Renaissance  Publishing» 
 

 

 
 

 

 бренд-бук и имидж полиграфия; 
 интернет сайт и регистрация в 
каталогах; 

 рассылка пресс-релизов и новостей; 
 продвижение в социальных сетях; 
 проведения рекламных мероприятий; 
 представительство на выставках, 
конференциях и ассоциациях;  

 раздача листовок и проклейка 
плакатов; 

 direct-mail и sms рассылки;  
 спонсорство и благотворительность; 
 программы лояльности и дисконтные 

карты; 
 прочее. 

 

::  Підписка: 
 

Шановні читачі! Пропонуємо Вам оформити безкоштовну 
підписку на Weekly Digital Magazine «Chrematistic», для чого 
потрібно приєднатися до групи адресатів, натиснувши на кнопку:  
 

 
 

::  Тираж* & Архів видань доступний on-line: 
 

Weekly Digital Magazine «Chrematistic», публікується щонеділі. 
Доставляється в електронні почтові скриньки адресатам за 
попередньою підпискою в groups.google; соціальні мережі; on-line 
reader’s; direct-mail (рекламодавці, партнери та друзі). Тираж 
одного чергового видання ≈40 тис. адресатів. 
 

Канал 
доставки 

Ресурси Кількість % 

    
Підписка 
редакції 

groups.google.com ≈22000 ≈55% 

    

Соціальні 
мережі  

 

  
  

  
. 

≈13000 ≈33% 

    

On-line 
Readr 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

≈ 3000 ≈7% 

    
Direct-
mail 

 ≈2000 ≈5% 

    
Всього:  ≈ 40 000  

 
* станом на 01.01.2014 р. 

 :: Отдел закупок & Тендерный комитет 
 

 
 

 

 мониторинг цен на рынках; 
 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  | 

http://epu.in.ua/uk/statut/
http://epu.in.ua/uk/programmaua/
http://epu.in.ua/uk/category/kerivnitstvo/
http://epu.in.ua/uk/category/predstavnitstva/
http://epu.in.ua/uk/category/novosti-ukr/
http://www.poslygi.com.ua/
https://groups.google.com/forum/
http://vk.com/club5917085
http://www.linkedin.com/profile/view?id=121981684&trk=hb_tab_pro_top
https://twitter.com/Amaruschuk
http://www.facebook.com/pages/ProGroup-Renaissance-Consulting/276388842432051?ref=hl
https://plus.google.com
http://www.poslygi.com.ua/сми.html
http://issuu.com/publishinghouse
http://www.ex.ua/user/Publishinghouse
http://presspoint.ua/Press/Details/623
http://www.docme.ru/
http://www.slideshare.net/alexanderzharkov71
http://ru.calameo.com/groups/6088
http://epu.in.ua/uk/
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:: ВЛАДА  
 

 

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ 

 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
 ІНТЕРВ’Ю 
 БЛОГ   

 

 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 
 КОМІТЕТИ 
 

21.06.2016 

 Комітет з питань охорони здоров’я рекомендує парламенту прийняти за основу проект 
Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання 
психіатричної допомоги". докладніше 

 Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 
рекомендує Верховній Раді подолати вето Президента України на Закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків». докладніше 

 У Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної 
безпеки відбувся «круглий стіл» з обговорення реалізації Ініціативи прозорості у 
видобувних галузях (ІПВГ) та проекту Закону "Про розкриття інформації у видобувних 
галузях". докладніше 

 
22.06.2016 

 Стан, проблеми та перспективи розвитку транспортної інфраструктури Приазов’я 
(Запорізької та Донецької областей) розглядаються на виїзному засіданні Комітету з 
питань транспорту у м. Маріуполь. докладніше 

 На засіданні "круглого столу" на тему: "Реформа конституційних засад судової влади, прав 
і свобод людини: поточний результат і очікувані перспективи" обговорено перебіг 
конституційного процесу в Україні. докладніше 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект 
про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" (щодо 
удосконалення деяких положень). докладніше 

 
23.06.2016 

 Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 
розглянув питання про забезпечення своєчасного перегляду тарифів на комунальні 
послуги, погашення заборгованості різниці в тарифах, захоронення твердих побутових 
відходів. докладніше 

 В смт Коцюбинське Київської області розпочалося виїзне засідання Комітету з питань 
запобігання і протидії корупції. докладніше 

 У Верховній Раді провели черговий тур громадського обговорення проекту Закону "Про 
експортно-кредитне агентство". докладніше 

 Комітет з питань охорони здоров’я провів засідання «круглого столу» на тему: «Сучасний 
стан надання паліативної допомоги дорослому населенню, міжнародний досвід та 
перспективи розвитку в Україні». докладніше 

 
29.06.2016 

 Відбулося засідання Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради 
України (відео). докладніше 

 
30.06.2016 

 У Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної 
безпеки відбувся «круглий стіл» на тему: «Ринок природного газу: перші результати і 
проблеми». докладніше 

 Комітет з питань правової політики та правосуддя провів «круглий стіл» на тему: 
«Підсумки реалізації Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки». докладніше 

 
02.07.2016 

Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва В.Галасюк взяв 
участь у відкритті фабрики на Київщині. докладніше 

 
 
 ГОЛОВА ВРУ 
 

Реформа місцевого самоврядування дасть можливість  
провести реформи в інших сферах 

26.06.2016 
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, перебуваючи з 

дводенним робочим візитом у м.Трускавець, зазначив на брифінгу, що 
мета Форуму місцевого розвитку - «розробити кращий механізм 
співпраці у прикордонних областях, вирішити проблеми 
децентралізації та розвитку місцевого самоврядування». 

 
«Форум є особливим прикладом проведення тих масштабних реформ, які ми 

проводимо», - сказав він і додав, що за висновками експертів, «саме реформа місцевого 
самоврядування дасть можливість розвивати реформи у всіх інших сферах». А.Парубій 
підкреслив, що для України на даному етапі ця реформа – «найважливіша і наймасштабніша 
з усіх реформ». «І досвід, здобутий тут у живому спілкуванні, дуже важливий і для депутатів 
місцевих рад, і для народних депутатів, і для польських колег», - зазначив Голова 
Парламенту. Відзначимо, упродовж двох днів на Форумі заплановані дискусії з питань 
децентралізації як вектора руху для посилення спроможностей місцевого розвитку громад, 
співпраці між парламентом та органами місцевого самоврядування. Крім того, будуть 
представлені кращі практики органів місцевого самоврядування України та Польщі. Захід 
покликаний стати унікальною міжнародною платформою обміну досвідом з питань 
інтенсифікації співпраці між депутатським корпусом і представниками місцевого 
самоврядування, а також дискусійним майданчиком з обговорення перспектив посилення 
спроможностей органів місцевого самоврядування з питань забезпечення сталого розвитку 
територій, у тому числі використання механізмів співпраці самоврядних органів Львівщини 
і закордонних партнерів у рамках програм Європейського Союзу. Форум проходить за 
підтримки Львівської обласної ради, Програми USAID Рада та Фонду Східна Європа. 

 

Читати повністю >>>                                                                  Відео відкриття Форуму >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua, lviv.ua 
 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

Конституція має бути головною базою  
для реформ України 

27.06.2016 
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій в інтерв’ю телеканалу 

«РАДА» заявив, що буде спрямовувати всі зусилля на те, щоб Конституція 
України виконувалась та вдосконалювалась.  

 

За його словами, це скликання Верховної Ради має здатність та великий потенціал 
для того, щоб не тільки виконувати Конституцію, а й вдосконалювати ті норми, які 
потребує українське суспільство. «Я переконаний, що я, як Голова Верховної Ради, і всі 
депутати цього Парламенту, особливо наша проєвропейська більшість, яка вперше має 300 
голосів за часів існування України, буде робите все можливе, щоб Конституція як основний 
закон була головною базою для реформ Української Держави», - наголосив Голова 
Парламенту. А.Парубій, торкаючись питання змін до Конституції у частині децентралізації, 
зазначив, що вони мають умовні дві частини. «Одна - це сама реформа децентралізації, яка, 
на моє переконання, є однією з ключових реформ в Україні», – сказав він і навів у якості 
прикладу досвід Польщі, де це стало базою для усіх інших реформ, реформа децентралізації 
дозволила здійснити реформи в усіх інших сферах життя. Інший пункт, на його думку, не 
має безпосереднього відношення до цієї системи реформ. Йдеться про особливості 
здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 
областей. «На жаль, цей пункт став причиною не тільки політичних конфліктів, а й 
загальносуспільної дискусії. І фактично цей пункт, який залежить від виконання Путіним 
Мінських домовленостей, не дозволяє прийняти цю важливу та ключову реформу», - 
підкреслив Голова Парламенту. А.Парубій вважає, що сьогодні, коли ми бачимо кожного дня 
та кожної ночі, що російські окупанти поводять себе більш агресивно, посилились атаки на 
українські позиції, рано говорити про можливість ухвалення змін до Конституції в частині 
децентралізації разом з тим пунктом. Водночас, він зауважив, що між першим та другим 
читанням «не може бути вилучено жодного пункту, не може бути змінено жодної крапки, 
жодної коми». На його переконання, необхідно розпочати цей процес фактично з початку, 
вилучивши пункт в окремий проект змін до Конституції, і тоді знов необхідне рішення 
Конституційного суду і розгляд в першому та другому читаннях. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ  
 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 

 

 

Ставлення до Конституції не повинно залежати ані від  
точки сидіння конкретного політика 

 
 

28.06.2016 
Президент Петро Порошенко під час виступу на урочистому 

засіданні Верховної Ради України з нагоди Дня Конституції 
наголосив, що чинна Конституція є історичним, але в той же час 
живим і практичним документом. І саме з ним потрібно звіряти свої 
політичні вчинки кожного дня. 

 

Глава держави підкреслив, що Основний закон потрібно шанувати і поважати. «А чи 
саме так ми ставилися до Конституції протягом двадцяти років її існування? На жаль, ні. І 
тепер вже, з дистанції прожитих літ бачимо, що спроби її нелегітимної, ґвалтівної ревізії ні 
до чого доброго ніколи не призводили. Країна та суспільство заплатили за це дуже високу 
ціну, і це нам всім важливий урок на майбутнє», - зазначив Президент. Петро Порошенко 
підкреслив, що не бачить жодних підстав ставити під сумнів зафіксовану в чинній редакції 
Конституції форму правління. «Парламентсько-президентська модель – це один із наслідків 
Революції Гідності, рівно як індикатор нашої причетності до європейської політичної 
культури», - сказав Президент. Глава держави наголосив, що Президент, Парламент, Уряд – 
всі мусять вчитися працювати за правилами і гарантувати сталість політичної системи: 
«Ставлення до Основного закону не повинно залежати ані від точки сидіння конкретного 
політика, ані від поточної розстановки політичних сил». Петро Порошенко підкреслив, що 
не має наміру зловживати темою змін до Конституції і продовжить дотримуватися в цьому 
питанні виваженої, відповідальної і  обережної позиції. «На мою думку, зміни до 
Конституції мають носити наразі точковий характер, готуватися ретельно, на основі 
широкої громадської дискусії, за участю українських правників та з експертизою таких 
високоповажних європейських структур як Венеціанська комісія. І головне – ухвалюватися 
з суворим дотриманням всіх процедур, яких сама Конституція вимагає для того, аби 
поміняти в ній бодай кому», - підкреслив Президент. Глава держави зазначив, що «приклад 
саме такої відповідальної роботи над удосконаленням Основного закону» 
продемонстрували народні депутати проголосувавши поправки до Конституції в частині 
судочинства. За словами Президента, закон про зміни до Конституції в частині  правосуддя 
ним підписано і завтра буде опубліковано. Ці зміни мають фундаментальне значення, тому 
що сьогодні мільйони людей прагнуть справедливості. Це – інтегральна реформа, це 
реформа реформ, яка є передумовою і запорукою всіх інших перетворень. Глава держави 
підкреслив, що Україна на порозі фундаментальних змін в суддівській системі, які 
призведуть глибокого і кардинального оновлення суддівського корпусу, жорсткого 
контролю, в тому числі і громадського, за доброчесністю, доходами та видатками судді, 
скасування необмеженої недоторканості суддів, ліквідації політичних впливів та 
незалежність судової гілки влади. Президент зазначив, що свідомо і добровільно 
поступився частиною чинних президентських повноважень щодо формування суддівського 
корпусу. Вже наприкінці поточного року на конкурсній основі буде сформовано новий 
Верховний суд України. В конкурсі зможуть взяти участь і правники з-поза меж судової 
системи. Петро Порошенко підкреслив, що дотримання проголошених Основним законом 
основоположних цінностей та усвідомлення необхідності вдосконалення Основного закону 
мають бути органічно поєднані у роботі українського парламенту і символічно, що майдан 
перед будинком Верховної Ради має назву Площа Конституції. «20 років тому український 
парламент прийняв сучасну Конституцію незалежної України. Це, звичайно, не такий 
великий термін, протягом якого функціонує Конституція Сполучених Штатів. Але і за цей 
відносно короткий проміжок часу ми всі змогли переконатися, що наша Конституція є 
якісним, дієвим та життєздатним правовим документом, яким всі ми можемо пишатися», - 
підкреслив Петро Порошенко. За словами Глави держави, за цей час Україна пройшла 
безліч випробувань та змінилася, - насамперед, за останні два з половиною роки. «Ми 
твердо стали на шлях свободи, демократії  і європейських реформ. І хочу наголосити - з 
цього шляху ми не звернемо», - наголосив Президент. 
 
 

Читати повністю >>> Дивіться відео: Виступ Президента на 
урочистому засіданні ВРУ з нагоди Дня 
Конституції >>> 

За матеріалами прес-служби АПУ 
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 Мониторинг СМИ 
 Паспорт рынков 
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 Маркетинговые обзоры  
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[project management solution] 
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maruschuk.a@gmail.com 
Киев, Контрактовая пл. 
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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ 
 

 

Прем'єр-міністр обговорив із представниками бізнесу 
нагальні проблеми підприємництва в Україні 

 

 
30.06.2016 

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер, 30 
червня, зустрівся із представниками бізнесу в Україні. Предметом 
обговорення стали нагальні питання українського підприємництва 
та шляхи поліпшення бізнес-клімату у країні. 

 

Під час зустрічі із представниками Спілки українських підприємців Прем’єр-міністр 
підкреслив налаштованість Уряду на проведення змін та реформ у країні. Він наголосив, що 
пріоритет Кабінету Міністрів - макроекономічна стабільність у країні та розвиток 
національної економіки. "Ми зацікавлені у тому, щоб економіка розвивалася. Це можливо 
лише тоді, коли той, хто інвестує, хто створює національний продукт, відчував впевненість 
в тому, що буде завтра", - наголосив Володимир Гройсман. Серед завдань Уряду у напрямку 
відродження економіки Голова Уряду назвав, зокрема, детінізацію економіки та 
продовження дерегуляції. Володимир Гройсман поінформував, що незабаром відбудеться 
перезавантаження Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України. "Мені би дуже 
хотілося, щоби це був реальний інструмент аналізу, ініціатив, можливостей вийти на Уряд, 
внесення пропозицій", - зазначив він. Також найближчим часом буде створено Офіс 
супроводження інвестицій при Прем’єр-міністрі. У планах - створення таких офісів по усій 
країні, що забезпечить розуміння проблем бізнесу і швидке реагування, зазначив 
Володимир Гройсман. Прем’єр-міністр наголосив, що Уряд докладатиме зусиль для 
ліквідації тиску контролюючих органів на бізнес. Окремо він підкреслив, що Уряд є 
нетерпимим до корупції та не прикриватиме жодних її проявів. "Ми готові підтримувати, не 
заважати і створювати вам нормальні умови. Дуже хотілося б щоб ви розвивалися. Будете 
успішними ви - буде успішною Україна", - наголосив Володимир Гройсман. Прем’єр-міністр 
обговорив із представниками СУП нагальні проблеми підприємців та пропозиції 
представників бізнесу щодо їх подолання. Співрозмовники окреслили головні завдання, які 
мають бути здійснені для полегшення ведення бізнесу в країні, серед них: дерегуляція, 
боротьба з тіньовим сектором економіки, підтримка національного виробника, шляхи 
просування українського експорту, а також проведення податкової реформи та реформи 
митної служби. У цьому контексті Володимир Гройсман поінформував про плани Уряду 
щодо реформування української митниці. Обговорюючи необхідні заходи у сфері 
будівельної галузі, представники бізнесу наголосили на необхідності підвищення 
інвестиційної привабливості, зміни застарілих норм та вимог. Учасники зустрічі 
домовилися спільно провести роботу щодо удосконалення державних будівельних норм. 
Прем’єр-міністр запросив представників бізнесу до співпраці та висуненні пропозицій щодо 
вирішення проблем. "Уряд налаштований на відкритий діалог, на розуміння питань, що 
хвилюють бізнес", - запевнив Володимир Гройсман. Серед  представників Спілки 
українських підприємців, які взяли участь у зустрічі, були: виконавчий директор Спілки 
Катерина Глазкова, Голова наглядової ради торговельної мережі "Космо" Сергій Бартощук, 
генеральний директор ТОВ "Три ведмедя" Дмитро Ушмаєв, президент ТОВ "МТІ" 
Володимир Цой, генеральний директор ТОВ "Мідленд Девелопмент Україна" Олена Шуляк, 
президент "Фармпланета" Валерій Кондрук, генеральний директор ТОВ "ТММ" Микола 
Толмачов, керуючий партнер ТОВ "Бейкер Тіллі Україна" Олександр Почкун. 
 

Читати повністю >>> Дивіться відео: Уряд готовий робити все, щоби 
кожен долар інвестицій в Україну був успішним >>> 

За матеріалами прес-служби КМУ 
 

 
В.ГРОЙСМАН 

 
 СЛУЖБИ 

В Україні запустили Державну  
аудиторську службу 

25.06.2016 
Державна аудиторська служба, реорганізована з Державної 

фінансової інспекції, розпочала свою роботу. Про це повідомив прес-центр 
Кабінету міністрів України, передає tyzhden.ua 

«За ініціативи Міністерства фінансів уряд схвалив розпорядження, що надасть змогу 
Державній аудиторській службі України виконувати функції і повноваження Державної 
фінансової інспекції України, яка припиняє свою діяльність», - йдеться у повідомленні. 
Зазначається, що метою такої реорганізації є перехід від функцій контролю до аудиту, який 
дозволить уникнути нецільового та неефективного використання бюджетних коштів та 
майна. «Нещодавно, на виконання рішення про створення Держаудитслужби, уряд ухвалив 
постанову, що передбачає створення 5 міжрегіональних територіальних органів 
Держаудитслужби на базі 27 територіальних державних фінансових інспекцій. Окрім цього, 
уряд уже затвердив граничу чисельність працівників Держаудитслужби на рівні 3 200 осіб, 
у тому числі апарату – 520 осіб, територіальних органів – 2 680 осіб, що зумовлено 
розподілом мережі об’єктів державного сектору, які підконтрольні Держаудитслужбі», - 
інформує портал. Нагадаємо, уряд створив Державну аудиторську службу 28 жовтня 2015 р. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
 

В Киев прибыли 11 экспертов из США для подготовки  
реформы украинской таможни 

30.06.2016 
В Киев прибыли 11 экспертов таможенной и пограничной службы 

США по приглашению Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана 
готовить реформу украинской таможни.  

"11 экспертов таможенной и пограничной службы USA прибыли в Киев по 
приглашению ПМ готовить реформу украинской таможни", - написал в своем микроблоге в 
Twitter представитель главы правительства Дмитрий Столярчук. В пресс-службе КМУ 
сообщили, что Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в среду, 29 июня, провел 
встречу с делегацией таможенной и пограничной службы США, с которыми обсудил начало 
работы миссии по оценке потребностей по реформе украинской таможни. Организация 
работы миссии с участием экспертов таможенной и пограничной службы США в разработке 
реформы таможенной службы Украины стала результатом договоренностей Премьер-
министра с Комиссаром Бюро по таможенным вопросам и охране границ США Гилом 
Керликовске во время его визита в Киев 23 мая 2016 г. Работа миссии также обсуждалась во 
время встречи Владимира Гройсмана с Вице-президентом США Джо Байденом, который 
подтвердил готовность Администрации США оказать поддержку в реформировании 
украинской таможни. Миссия по оценке потребностей будет работать в Украине до 11 
июля, по результатам чего будет сформирован план действий реформы и начато его 
выполнение. В связи с этим, Премьер-министр предложил провести 11 июля встречу для 
подведения итогов работы миссии и определения планов дальнейшего взаимодействия. 
Владимир Гройсман отметил, что наведение порядка на украинской таможне является 
одним из важных приоритетов для украинского правительства. "Хочу подтвердить 
решимость правительства, меня лично как Премьер-министра навести порядок на 
украинской таможне. С такими партнерами как вы и с вашей поддержкой мы сделаем это 
как можно лучше", - подчеркнул он.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам golos.ua 

 
 

Керівникам Державної санітарно-епідеміологічної служби  
повідомлено про підозру 

01.07.2016 
Детективи Національного антикорупційного бюро України 

повідомили про підозру затриманих 30 червня керівників Державної 
санітарно-епідеміологічної служби України. 

Так, С.Протасу було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 
ст.368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою»), а начальнику департаменту ДСЕС О.Чепурному 
– за ч.5 ст.27 та ч.4 ст.368 ККУ. Готується клопотання про обрання щодо даних осіб 
запобіжного заходу. За словами директора Бюро Артема Ситника, корупційна схема в 
Держсанепідслужбі на сьогодні цілком ліквідована. «Сподіваюся, що цей випадок 
послужить уроком для інших чиновників – спрацює превентивна функція», – зазначив він. 
Нагадуємо, 10 червня НАБУ розпочато розслідування кримінального правопорушення, в 
результаті якого було виявлено корупційну схему керівництва Державної санітарно-
епідеміологічної служби. Відповідно до вказаної схеми, керівник Держсанепідслужби 
України надав злочинну вказівку ряду директорів відповідних державних обласних 
установ, згідно із якою останнім та їх заступникам буде виплачено премію до Дня 
медичного працівника у розмірі двох місячних посадових окладів, один з яких вказані особи 
можуть залишити собі, а інший повинні передати йому. У четвер, 30 червня, детективами 
проведено 44 обшуки у 20 областях України, за результатами яких затримано двох 
керівників центрального апарату Державної санітарно-епідеміологічної служби України, 
які були організаторами злочинної схеми. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nabu.gov.ua 
 

Данилюк реформує фіскальну службу  
за прикладом поліції 

02.07.2016 
Державна фіскальна служба реформуватиметься за прикладом 

поліції. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в інтерв'ю 
Дзеркалу тижня, повідомляє портал ukrinform.ua 

«Ми проведемо реформу ДФС за прикладом реформи поліції. Основа всього - 
оновлення кадрів і залучення молодих і мотивованих людей. Ми далі скоротимо штат, 
впровадимо цілком прозорий відбір нових людей за відкритим конкурсом. При цьому 
зменшимо людський фактор, запровадивши нові IT-системи. Ліквідуємо податкову 
поліцію», - сказав він. Данилюк також заявив, що має питання до фіскальної служби. «Ми 
вже затвердили основні вимоги до поліпшення роботи служби в нових KPI (Key Performance 
Indicators. - Ред.), що відображають очікування бізнесу. Зараз важливо їх чітко оцифрувати, 
щоб вони були стимулюючими для ДФС. Виконання КРІ й буде основною оцінкою 
діяльності ДФС», - заявив він. За словами Данилюка, у планах міністерства - за рахунок 
поліпшення роботи ДФС вирішити питання з податковими надходженнями. «Ми плануємо 
вирішити питання з податковими надходженнями за рахунок поліпшення роботи ДФС. Це 
означає не додатковий тиск на бізнес, а навпаки, вирішення проблем усередині самої ДФС, 
що допоможе збільшити дохідну частину», - зазначив міністр фінансів. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами ukrinform.ua 
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НАБУ встановило частину фігурантів списку  
"чорної каси" Партії регіонів 

26.06.2016 
Частину фігурантів документів "чорної каси" Партії регіонів вже 

встановлено. Про це заявив директор Національного антикорупційного 
бюро України Артем Ситник, повідомляє "5 канал". 

За його словами, отримані його відомством дані оцифровані, зараз по ним ведеться 
графологічна експертиза. "Частина осіб з числа згаданих у списках, наданих НАБУ Віктором 
Трепаком та Сергієм Лещенком, встановлена, тривають допити. Інші особи 
встановлюються", - зазначив він в інтерв'ю. За словами Ситника, частина фігурантів списку 
покинули Україну. Голова бюро повідомив, що в даний момент слідчі ведуть збір зразків 
почерків осіб, які згадуються у документах; встановлюються витрати, під якими 
підписувалися конкретні особи. Ситник також підкреслив, що ніхто з тих, хто заявляв про 
підробку своїх підписів у документах, так і не з'явився в НАБУ для співпраці зі слідством. 
"Ніхто не прийшов. Навіть ті, хто з трибуни парламенту кричав, "якщо я там є, то це 
неправда", – підкреслив директор бюро. Нагадаємо, раніше Віктор Трепак передав до НАБУ 
документи, що підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду 
колишніх та нинішніх високопоставлених посадовців. Мова йде про так звану "чорну 
бухгалтерію" ПР з загальними виплатами на суму близько 2 мільярдів доларів.  

 

Читати повністю (відео) >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Антикорупційне бюро і ФБР підписали 
Меморандум про співпрацю 

29.06.2016 
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Федеральне 

бюро розслідувань (ФБР) США підписали Меморандум про співпрацю в 
антикорупційній сфері. Про це пише glavcom.ua 

Згідно з повідомленням посольства США в Україні виконувач обов'язки помічника 
заступника ФБР США Метью Мун і директор НАБУ Артем Ситник підписали Меморандум 
про взаєморозуміння щодо зміцнення співпраці між цими агентствами в реалізації 
антикорупційних ініціатив. «ФБР і НАБУ працюватимуть разом над розкриттям злочинів, 
пов'язаних з міжнародним відмиванням грошей, поверненням активів, хабарництвом і 
корупцією українських чиновників», - сказано в повідомленні . Нагадаємо, в лютому 2016 р. 
Управління аналітики та обробки інформації НАБУ за підтримки посольства США отримало 
від ФБР обладнання, яке переводить матеріали кримінальних проваджень з паперових 
носіїв в електронний формат і аналізує їх. У травні Ситник повідомив, що інструктори ФБР 
США будуть тренувати співробітників Управління спеціальних операцій НАБУ - поділяться 
з українськими колегами передовим досвідом, методами і тактикою проведення 
спеціальних заходів із затримання злочинців.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами glavcom.ua 
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Андрій Парубій звернувся до керівника Офісу  
Ради Європи в Україні 

22.06.2016 
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій звернувся до 

керівника Офісу Ради Європи в Україні Мортена Енберга за інформаційною 
підтримкою реформ, що здійснюються в Україні 

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час зустрічі у середу привітав 
пана Мортена Енберга  із призначенням на посаду керівника Офісу Ради Європи в Україні та 
представника Генерального секретаря з питань координації програм співробітництва з 
Радою Європи в Україні. У ході розмови Сторони обговорили питання подальшої співпраці 
України з Радою Європи, зокрема, у сфері вдосконалення законодавства, допомоги у 
проведенні реформ та їхньої інформаційної підтримки. А.Парубій зазначив, що Україна 
зараз переживає «фундаментальні зміни – час реформ, який важкий для будь-якої країни». 
Водночас, за його словами, незважаючи на те, що реформи відбуваються під час війни, що 
потребує додаткових коштів та людських ресурсів, вже зроблені величезні кроки. Зокрема, 
ухвалено одне з найкращих у світі антикорупційне законодавство, відбуваються реформи у 
секторі безпеки, судочинства та права. Голова Парламенту наголосив на важливості 
співробітництва з Радою Європи. Парубій звернувся до М.Енберга із проханням надавати 
більше інформаційної підтримки тим реформам, що здійснюються в Україні ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ 
 

 
Україна готує жорстку реакцію на дії  

президента ПАРЄ 
25.06.2016 

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи вважає 
блюзнірством дії президента цієї організації Педро Аграмунта, який 
ініціював резолюцію про зближення з Росією. 

«Українська делегація не просто розчарована подібним блюзнірством. І заява 
нашого голови Володимира Арьєва – це не повна наша реакція, а тільки початок», – заявила 
перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляє «Слово і Діло». Нардеп і 
керівник української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв залишив засідання Асамблеї на 
знак протесту проти ухвалення декларації «про спільні цінності з РФ і про необхідність руху 
назустріч», яку координуючий орган ПАРЄ видав всупереч позиції переважної більшості 
делегатів. Президент ПАРЄ Педро Аграмунт особисто протягнув декларацію на Бюро і сам 
підтримав цю заяву. Україна вже готує жорстку реакцію на його дії, повідомила Геращенко. 
«Я взагалі впевнена, що тільки жорстка і активна позиція на міжнародному фронті 
примусить європейців не забувати про Крим і Донбас і не забувати про принципи. Зараз ми 
в тій ситуації, коли Україна рятує Європу - і захищає її східні кордони, і нагадує про 
принципи. На жаль, ми на передовій, а не вони...», – резюмувала нардеп. 
 

Читати повністю >>> Звіт за результатами роботи від 21.06.2016 р. >>> 
Звіт за результатами роботи від 22.06.2016 р. >>> 

За матеріалами slovoidilo.ua 
 

Президент України та керівники євроінституцій обговорили питання  
запровадження безвізового режиму для українців 

27.06.2016 
Президент та Президенти Європейської Ради, Європейської Комісії 

та Європарламенту обговорили питання скасування візового режиму для 
громадян України з країнами Шенгенської зони. 

"Ми обговорили низку важливих питань, у тому числі і скоординували наші дії по 
безвізовому режиму. Я хотів би дуже подякувати і членам комітетів у закордонних справах 
Європарламенту, і доповідачу, і іншим за надзвичайно професійну роботу, яка була 
зроблена для розгляду. І ми чекаємо, що формальні процедури у комітетах будуть 
завершені до літніх канікул у Парламенті", - сказав Президент  України по завершенні міні-
саміту "Україна-ЄС" у Брюсселі. На переконання Петра Порошенка, для продовження 
роботи, спрямованої на запровадження безвізового режиму, немає жодних перешкод. "Я не 
бачу поки що будь-яких ускладнень. Є об'єктивні труднощі, які з'явилися у зв'язку з Brexit, 
але вони носять лише відтермінування на дні, можливо тижні", - зазначив він. Президент 
підкреслив, що Україна виконала всі взяті на себе зобов'язання Плану дій. "Нам це було 
наголошено і підтверджено, що Україна виконала всі свої зобов'язання по Плану дій щодо 
безвізового режиму і це було ще раз підтверджено сьогодні", - констатував він. За словами 
Глави держави, було досягнуто домовленості щодо надання Україні макрофінансової 
допомоги і він висловив сподівання, що питання буде вирішено найближчим часом. 
Відзначимо, в рамках робочого візиту Петра Порошенка до інституцій ЄС підписано Угоду 
про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції. 
Укладення Угоди є одним із критеріїв Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму і 
відповідає намірам України та ЄС розвивати відносини у сфері юстиції та внутрішніх справ.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 
Делегація Верховної Ради України бере участь у роботі XXV Щорічної сесії 

Парламентської Асамблеї ОБСЄ 
02.07.2016 

До складу української делегації входять народні депутати 
України А.Герасимов (Голова делегації), О.Бєлькова, С.Висоцький, 
А.Геращенко, Т.Острікова, І.Попов та Н.Шуфрич. 

У роботі XXV Щорічної сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ, головною темою якої є 
“25 років парламентського співробітництва: зміцнення довіри через діалог” беруть участь 
300 парламентаріїв з 57 країн - учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
та представники багатьох асоційованих країн і міжнародних організацій. З вітальними 
промовами до учасників форуму звернулися Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі, 
спікер парламенту Грузії Давід Усупашвілі, Прем’єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі, 
Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Ілкка Канерва та Діючий Голова ОБСЄ, Міністр 
закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр. Спікер Усупашвілі, відкриваючи 
засідання, привітав учасників заходу та звернув увагу на те, що 25-а річниця ПА ОБСЄ 
майже співпадає із 25-ю річницею незалежності Грузії. Відзначаючи успіхи ОБСЄ у 
запобіганні конфліктам та їх врегулюванні, спікер водночас висловив жаль, що організація 
не змогла зупинити збройну агресію Російської Федерації проти Грузії у 2008 році. Він 
висловився за реформування Організації, яка має відповідати сучасним викликам і 
загрозам. ХХV Щорічна сесія Парламентської Асамблеї ОБСЄ традиційно проходить у 
форматі загальних пленарних засідань, та в рамках трьох комітетів: з політичних питань і 
безпеки; з економічних питань, науки, технології і довкілля, та з демократії, прав людини і 
гуманітарних питань. Учасники сесії голосуватимуть по резолюціям трьох комітетів і по 15 
додатковим пунктам, спрямованим на модернізацію ОБСЄ … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 

 
 

 
 
 
 

 КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

 

У Києві вп’яте відбувся Шведсько-український  
бізнес-форум 

 
13 червня 2016 року у Києві відбувся Шведсько-український 

бізнес-форум, організований Шведською торговою та інвестиційною 
радою та Посольством Швеції в Україні.  

 
Представники ділової та бізнесової спільноти обох країн вже п’ятий рік поспіль 

зустрічаються в столиці України, щоб обмінятися передовим досвідом в різних галузях. 
Проведення таких бізнес-форумів сприяє поглибленню двосторонніх ділових відносин. Так, 
тільки за минулий рік обсяг двосторонньої торгівлі між нашими країнами виріс майже на 
20%. Цього року у заході, що був присвячений інноваціям, взяли участь Міністр 
підприємництва та інновацій Швеції Мікаель Дамберг, посол Швеції в Україні Андреас фон 
Бекерат, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та інші. Крім українських та 
шведських урядовців до участі у форумі долучилися й представники бізнесу.  

 
Свої кейси презентували такі всесвітньо відомі компанії, як АBB, Atlas Copco, 

Electrolux, Ericsson, Oriflame, Scania, SEB Corporate Bank, Sigma Software, SKF, Volvo, 
Westinghouse та інші. «Інновації починаються людьми. Це втілення їхніх мрій, амбіцій, 
таланту та мотивації. Така культура мислення повинна заохочуватися в ранньому віці, а 
також для всіх груп суспільства. Тут рівність чоловіків і жінок має велике значення», – 
наголосив пан Мікаель Дамберг. Нагадаємо, шведська індустрія заснована на багаторічних 
традиціях винахідництва й інновацій, країна має значний досвід у галузі створення 
компаній-стартапів, заснованих на інноваційних технологіях. Як четвертий за розміром 
донор України, Швеція є надзвичайно зацікавленою у ефективному реформуванні всіх 
систем в нашій державі (≈ €25 млн щорічно Швеція надає на фінансування в сфері реформ, в 
т.ч. на програми в галузі сталого розвитку та енергоефективності). Особливу ж увагу, на 
думку шведських колег, потрібно приділити боротьбі з корупцією. Про це, зокрема, на 
бізнес-форумі заявив міністр підприємництва та інновацій Швеції Мікаель Дамберг.  

 
«Ми пишаємося тим, що є четвертим найбільшим білатеральним донором в 

український процес реформ, і наполягаємо на конкретних результатах. Ми очікуємо, що 
уряд зробить серйозні кроки в боротьбі з корупцією, це одна з головних реформ», – 
підкреслив він. Пан Дамберг також наголосив, що існує багато векторів розвитку, які 
представляють інтерес для обох країн. Наприклад, шведські компанії готові інвестувати в 
український IT-сектор. «Чимало шведських компаній розглядають можливість інвестицій в 
Україну, в ІТ-сектор», – зауважив міністр. Він також підкреслив, що йдеться про активізацію 
співпраці між компаніями обох країн у зазначеній сфері. «Україні необхідно 
використовувати переваги, які в неї є, зокрема високоосвічених працівників», – підкреслив 
пан Дамберг. Виступаючи перед аудиторією бізнес-форуму, Прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман заявив, що уряд докладає зусиль для зменшення зарегульованості, 
подолання зловживань з боку контролюючих органів, забезпечення стабільності системи 
та верховенства права з метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій в 
Україну. «Наше завдання полягає у тому, щоби створити розумні регуляції, унеможливити 
будь-які зловживання з боку контролюючих органів, створити систему настільки сталою, 
щоб ви могли абсолютно вільно прогнозувати свої інвестиції в українську економіку. Умови 
ведення бізнесу мають бути комфортними, незважаючи на те, яким є походження 
інвестицій». Прем'єр-міністр також повідомив, що з цією метою незабаром при Уряді 
створять Агентство супроводження інвестицій. Загалом цьогорічний Шведсько-
український бізнес-форум вкотре продемонстрував значний інтерес до плідної співпраці 
представників різних галузей обох країн та створив нові передумови для подальшої 
розбудови ефективних взаємовідносин між Україною та Швецією. 

 

За матеріалами прес-служби Шведської торгової та інвестиційної ради 
 

 
 

Президент у Парижі зустрівся з Головою 
Національних Зборів Франції 

21.06.2016 
Перебуваючи з робочим візитом у Франції Президент України Петро 

Порошенко провів зустріч з Головою Національних Зборів Франції Клодом 
Бартолоном, повідомляє president.gov.ua 

Глава держави поінформував співрозмовника, що ситуація на Донбасі залишається 
складною, Росія продовжує брутально порушувати норми міжнародного права. І саме цим 
має керуватися світова спільнота у своїй реакції на дії Росії. Петро Порошенко висловив 
розчарування рішенням Національних зборів Франції щодо санкцій проти Росії. Відзначимо, 
Президенти України та Франції під час зустрічі обговорили питання запровадження 
безвізового режиму для українців ЄС, співпрацю в економіці, залучення інвестиції, 
впровадження реформ та взаємодію в гуманітарній сфері. «Впевнений в тому, що наша 
співпраця перебуває зараз на найвищому рівні», - наголосив Глава Української держави під 
час заяви для ЗМІ у Парижі. Співрозмовники обговорити низку питань двостороннього 
співробітництва. «Ми зацікавлені у ефективній співпраці з французькими інвесторами. 
Після конституційної реформи в частині судочинства і верховенства права ми маємо 
можливість створювати абсолютно нову якість інвестиційного клімату», - зазначив Глава 
Української держави. Президенти також обговорили хід реформ в Україні, зокрема судової 
системи, боротьбу з корупцією, запровадження прозорої фінансової системи. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
Сергій Пашинський провів зустріч з 

членом Сенату Франції 
21.06.2016 

Голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій 
Пашинський провів зустріч з членом Сенату Франції Наталі Гуле. Про це 
повідомляє Інформаційне управління ВРУ 

У зустрічі, яка відбулася 21 червня, взяли участь член Сенату Франції, представник 
Департаменту Орн, член Союзу демократів і незалежних, член Комісії закордонних справ і 
сил оборони, голова Групи взаємодії з країнами Персидської затоки Наталі Гуле та Голова 
Служби безпеки України Василь Грицак. Сергій Пашинський заявив, що в Україні вже два 
роки триває гібридна війна. «Однак ситуація, що склалася в нашій державі, потребує 
спільної відповідальності як України, так і Європи, в тому числі і Франції. Франція 
безперечно є великою європейською державою і в цьому сенсі треба розуміти, що наше 
майбутнє - це майбутнє всієї Європи», - наголосив він. Наталі Гуле зазначила, що вона 
десять років була у Парламентській асамблеї НАТО, де опікувалася питаннями боротьби з 
тероризмом. На жаль, вона змушена констатувати, що сьогодні в Європі немає дієвої 
системи оборони. Також Наталі Гуле висловила стурбованість ситуацією в Україні не тільки 
з професійної точки зору, а й як людини, дідусь якої народився у Києві. Вона зазначила, що 
Франція погано інформована про ситуацію в Україні. Саме тому Україні треба більше 
працювати та активніше інформувати суспільство Франції про події, які відбуваються. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
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Міністр закордонних справ України П.А.Клімкін  
взяв участь в Осло Форумі 

21.06.2016 
13-15 червня ц.р. Міністр закордонних справ України П.А.Клімкін 

відвідав Королівство Норвегія з метою участі в Осло Форумі. Про це 
повідомляє Посольство України в Королівстві Норвегія 

Захід, який традиційно організовують Міністерство закордонних справ Норвегії та 
НУО «Центр гуманітарного діалогу», відбувся вже вчотирнадцяте та був присвячений 
адаптації до нової безпекової ситуації у світі. Урочисте відкриття Осло Форуму відбулося за 
участю Верховного представника ЄС з питань закордонних справ Ф.Могеріні та Міністра 
закордонних справ Республіки Іран М.Дж.Зарифа, які поділилися баченням ролі ЄС та Ірану 
у врегулюванні конфліктів навколо Європейського континенту. Серед учасників Форуму 
була низка міністрів закордонних справ. У рамках заходу Міністр П.А.Клімкін взяв участь у 
панелі «Домовленості щодо припинення вогню: як змусити зброю мовчати». Також 
відбулася зустріч П.А.Клімкіна з його норвезьким колегою Б.Бренде. Крім того, Міністр дав 
інтерв’ю газеті «ВГ», в якому ознайомив читачів із розвитком подій в Україні. Нагадаємо, 
12-17 червня ц.р. Норвегію відвідала офіційна делегація Міністерства юстиції України на 
чолі з Першим заступником Міністра Н.І.Севостьяновою. Програма перебування 
передбачала відвідання Міністерства юстиції і громадської безпеки Норвегії, виправної 
служби та її Академії, медіаційної служби, в’язниці в м.Осло. Перший заступник Міністра 
юстиції України Н.І.Севостьянова мала зустрічі з норвезькими колегами. Під час них 
приймаюча сторона констатувала плідну співпрацю з Україною та засвідчила  підтримку 
запровадження реформ у нашій державі. Представників виконавчої гілки влади було 
поінформовано про низку вже реалізованих кроків, зокрема щодо модифікації 
пенітенціарної служби, антикорупційних дій, спрощення реєстрації прав власності, надання 
значної кількості послуг через інтернет. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Королівстві Норвегія 
 

Делегація МЗС України відвідала м.Лондон 
23.06.2016 

22-23 червня ц.р. на запрошення Форін Офісу делегація МЗС на чолі із 
Заступником Міністра-керівником апарату Вадимом Пристайком відвідала 
м.Лондон. Про це повідомляє Посольство України в Англії. 

Метою візиту було перейняття найкращого досвіду функціонування британської 
дипломатичної служби. Під час зустрічей з Главою дипломатичної служби Великої Британії 
Саймоном МакДональдом та керівниками структурних підрозділів Форін Офісу головна 
увага була приділена питанням планування, кадрового забезпечення, підвищення 
кваліфікації, у тому числі професійної та мовної підготовки,  а також розвитку лідерських 
якостей, роботи Дипломатичної академії при Форін Офісі. В рамках візиту також відбулися 
зустрічі В.Пристайка з Політичним директором Форін Офісу Тімоті Берроу та Головою 
Комітету у закордонних справах Парламенту Великої Британії Кріспіном Блантом.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Англії 
 

Відбулося 12-те засідання Постійної Українсько-Литовської  
комісії з питань європейської інтеграції 

24.06.2016 
23 червня ц.р. за участю Віце-прем'єр-міністра з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції України відбулося 12-те засідання Постійної 
Українсько-Литовської комісії з питань європейської інтеграції. 

Українську делегацію очолила заступник Міністра Кабінету Міністрів – директор 
Урядового офісу з питань європейської інтеграції Наталія Гнидюк, до складу якої також 
увійшли представники МЗС, МОН, Мінкультури, МОЗ, Мінекономрозвитку, 
Мінагрополітики, Мінфіну, МОН та інших відомств. Литовську делегацію очолив Віце-
міністр закордонних справ Литовської Республіки Раймундас Каробліс. Під час засідання 
сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва та можливості 
допомоги Литовської Республіки для подальшої імплементації Україною положень Угоди 
про асоціацію, у тому числі щодо функціонування ЗВТ, запровадження безвізового режиму з 
ЄС. Крім того, сторонами були обговорені питання співробітництва в енергетичній сфері, у 
сфері сільського господарства, у воєнно-політичній та військовій сферах, у 
природоохоронній сфері, у сферах транспорту та поштового зв'язку, культури, фізичної 
культури і спорту та молодіжної політики. Особливу увагу було приділено питанням 
співпраці у сфері вищої освіти, соціальної політики та реабілітації учасників АТО в Україні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Урядового офісу з питань європейської інтеграції 
 

Андрій Парубій обговорив питання співробітництва з  
Маршалком Сейму Республіки Польща 

26.06.2016 
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій в рамках Форуму 

місцевого розвитку обговорив широке коло питань двостороннього 
співробітництва з Маршалком Сейму Польщі Мареком Кухчінським. 

А.Парубій подякував польським колегам за можливість «надати Форуму ширшого 
простору для обговорення, зокрема, міждержавної співпраці, конкретних планів щодо 
покращення модернізації і створення нової інфраструктури між Польщею і Україною – нові 
митні переходи, залізничні з’єднання, з’єднанню автобанів, щодо міждержавної співпраці у 
ширшому - регіональному вимірі». Також, за його словами, було обговорено перспективу 
міждержавної співпраці «Європа – Карпати», питання «залучення і участі України у 
дискусіях і форумах Вишеградської четвірки, де з першого липня Польща починає 
головувати, продовження дискусії щодо співпраці у створенні Міжмор’я Балтійського, 
Чорного і Адріатичного морів і пошук нових форм і можливого грунту для цієї співпраці». 
Голова Парламенту зазначив, що Маршалок «дав цінні поради і щодо більш інтенсивних 
відносин у плані надання безвізового режиму, і у питанні пришвидшення нашого шляху до 
вступу у Євросоюз, а також участі, можливо у якості спостерігача, у роботі Вишеградської 
четвірки». За його словами, обговорювались також питання інших форм співпраці, таких як 
взаємне стажування депутатів, «питання історичної дискусії, яке триває». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 
 
 

 
 

Володимир Гройсман та Міністр економічного співробітництва  
та розвитку Німеччини обговорили співпрацю 

28.06.2016 
Прем’єр-міністр України 28 червня провів зустріч з Міністром 

економічного співробітництва та розвитку Німеччини Гердом Мюллером, 
під час якої сторони обговорили співпрацю в економічній сфері. 

Володимир Гройсман зазначив, що в Україні є 4,5 тисячі підприємств з німецьким 
капіталом. Також на теперішній час в Україні реалізується проектів німецької технічної 
допомоги на суму 600 млн. євро. «Це необхідна основа для розвитку і поглиблення 
співробітництва», - зауважив він. Прем’єр-міністр підкреслив, що «українська економіка 
демонструє невелике, але зростання». В Україні сформовано усе необхідне законодавство 
для боротьби з корупцією, що є важливим для німецького бізнесу. «Ми маємо усе необхідне 
для проведення реформ в Україні», - наголосив він. Сторони домовилися активізувати 
роботу з реалізації проектів німецького бізнесу в Україні. З цією метою восени 2016 року в 
Києві будуть проведені міжурядові консультації зі сталого розвитку України. Відзначимо, 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман і Міністр фінансів Німеччини Вольфґанґ 
Шойбле під час зустрічі у вівторок, 28 червня, обговорили можливості підтримки з боку 
Німеччини реформ українського Уряду у митній сфері, сферах енергозбереження і 
приватизації. Нагадаємо, у жовтні у Києві відбудеться Друга спільна інвестиційна 
конференція та запрацює Німецько-Українська промислово-торговельна палата. Таких 
домовленостей було досягнуто під час зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира 
Гройсмана із Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час його робочого 
візиту до Німеччини у понеділок, 27 червня. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Президент України провів телефонну розмову з  
Президентом Фінляндії 

29.06.2016 
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з 

Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Глави держав скоординували 
позиції напередодні візиту Президента Росії до Фінляндії. 

Глава Української держави наголосив на погіршенні безпекової ситуації, що є 
наслідком постачання в окуповані райони Донбасу російської зброї та військ. Він також 
підкреслив важливість розгортання в регіоні поліцейської місії ОБСЄ. Зі свого боку 
Президент Фінляндії висловив повну підтримку продовженню санкцій проти Росії через 
невиконання нею Мінських домовленостей. Співрозмовники також обговорили ряд питань 
з порядку денного Україна-ЄС. Зокрема, Президент Нііністьо наголосив, що безвізовий 
режим для українців має бути запроваджений без зволікань, оскільки Україна виконала для 
цього всі необхідні умови. Співрозмовники домовилися про поглиблення двостороннього 
діалогу. Зокрема, про наступний візит Президента України до Фінляндії.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

В.Гройсман обговорив телефоном із Прем'єр-міністром  
Молдови питання співробітництва 

30.06.2016 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер провів 

телефонну розмову із Прем’єр-міністром Республіки Молдова Павелом 
Філіпом. 

Сторони обговорили першочергові питання співробітництва між двома державами. 
Голови урядів домовилися якнайшвидше відновити практичну роботу Міжурядової 
українсько-молдовської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співпраці, яка 
не проводила свої засідання з 2011 р. Володимир Гройсман підкреслив, що міжурядова 
комісія має стати ефективним та ключовим інституційним механізмом двосторонньої 
взаємодії. Сторони окремо обговорили ситуацію навколо існуючих обмежень у торгівлі між 
двома державами і домовилися про пошук взаємоприйнятних рішень, які дадуть 
можливість налагодити повноцінну торговельну взаємодію. Прем’єр-міністр Молдови 
запросив Володимира Гройсмана взяти участь в урочистостях з нагоди 25-ї річниці 
Незалежності Республіки Молдова, які відбудуться у Кишиневі 27 серпня цього року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Україна та Болгарія мають нові перспективи розвитку  
взаємовигідного співробітництва 

30.06.2016 

Президент України П.Порошенко переконаний, що Україна та Болгарія 
мають добрі перспективи розвитку двостороннього співробітництва. Про це 
повідомляє прес-служба Глави держави. 

"Наші зустрічі сьогодні, цей візит і реалізація спільних домовленостей відкриють 
нові перспективи для подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва між Україною 
і Республікою Болгарія", - сказав Глава Української держави під час спільної заяви для ЗМІ з 
Президентом Болгарії Росеном Плевнелієвим. "Ми маємо величезний потенціал наших 
відносин, який ще більше зростає після того, як почала працювати поглиблена та 
всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС. Як наслідок початку запровадження реформ ми 
дійсно значно підвищили інвестиційний клімат в Україні і чекаємо болгарських 
підприємців, які зможуть приїхати, розпочати бізнес і будуть захищені законом України", - 
також додав Глава держави. Петро Порошенко відзначив активізацію співпраці двох країн у 
різних сферах за час, який минув з моменту візиту Росена Плевнелієва до Києва. Зокрема, 
співробітництво в рамках міжнародних організацій задля сприяння європейській інтеграції 
України, також відновлення прямого авіаційного сполучення між Києвом та Софією з метою 
зближення двох країн та їх народів. Відзначимо, в рамках офіційного візиту Президента 
Петра Порошенка до Болгарії, під час переговорів делегацій країн було підписано низку 
двосторонніх документів про співпрацю в різних сферах. У присутності Президентів 
України та Болгарії було підписано Угоду між Державним космічним агентством України та 
Болгарською академією наук про співробітництво в рамках космічного експерименту 
«Іоносат-Мікро» на космічному апараті «Мікросат-М». Між Міністерствами молоді та спорту 
України та Республіки Болгарія було укладено Меморандум про співробітництво в 
молодіжній сфері. Крім того, між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 
Болгарія також укладено Угоду про співробітництво в разі виникнення катастроф.  

 

Читати повністю >>> 
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 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Переговори з головою Катарсько- 
британського Форуму 

 

21.06.2016 
У приміщенні Посольства України у м.Доха відбулась зустріч 

співробітників дипмісії з головою правління Катарсько-британського 
бізнес-форуму, співвласником та виконавчим директором групи компаній 
Rumaillah Group Імадом Туркманом. 

Британський бізнесмен розповів про напрямки діяльності Форуму - неурядової 
організації, яка існує в Катарі понад 20 років, поділився досвідом налагодження співпраці з 
провідними катарськими бізнесовими колами. Британсько-катарський бізнес-форум був 
створений у 1992 р. як неформальна організація ділових кіл двох країн з метою вивчення 
існуючих і потенційних можливостей для бізнесу в Катарі, сприяння розвитку торгівлі між 
Великобританією і Державою Катар. Наразі налічує понад 450 членів. Сторони також 
обговорили перспективи взаємодії британського форуму у Досі з українськими партнерами 
у контексті створення в Катарі постійно діючої української виставки (торговельного 
центру) або бізнес-платформи для надання сприяння українським підприємствам у виході 
на катарський ринок. Окрім того, під час переговорів І.Туркману було здійснено 
презентацію інвестиційного та промислового потенціалу України, передані для подальшого 
вивчення комерційні пропозиції низки українських компаній.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України у Державі Катар 
 

 
Посол України був прийнятий Заступником Міністра  

закордонних справ Пакистану 
22.06.2016 

21 червня ц.р. Посол України в Пакистані Володимир Лакомов 
відвідав МЗС Пакистану, де був прийнятий Заступником Міністра 
закордонних справ ІРП у справах країн Європи Рафіюзаманом Сідіккі. 

За результатами зустрічі підбито підсумки двосторонніх політичних консультацій, 
які відбулися 06.06.2016 р. в м. Києві на рівні Заступників Міністрів закордонних справ 
України С.Кислиці та Пакистану Р.Сідіккі, а також обговорено дорожню карту розвитку 
двосторонніх відносин на ближчу перспективу. Нагадаємо, 6 червня ц.р. у м. Києві відбулися 
українсько-пакистанські політичні консультації на рівні заступників Міністра закордонних 
справ України Сергія Кислиці та Ісламської Республіки Пакистан Рафіюзамана Сіддікі. На 
порядку денному переговорів були питання активізації політичного діалогу на високому 
рівні, розширення співробітництва у торговельно-економічній сфері, а також 
співробітництва в рамках міжнародних організації, зокрема ООН. Сторонами було 
наголошено на необхідності консолідації міжнародних зусиль у боротьбі з сучасними 
викликами, особливо з тероризмом. Відбувся обмін думками сторін щодо розвитку ситуації 
в Україні та в регіоні Південної Азії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Пакистані 
 

Посол України в Республіці Ірак зустрівся із заступником  
Міністра закордонних справ Іраку 

27.06.2016 
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Ірак 

Анатолій Маринець зустрівся із заступником Міністра закордонних справ 
Республіки Ірак Омаром Барзанджі 27 червня ц.р. 

Відзначено важливість продовження плідної взаємодії України та Іраку як з питань 
двостороннього співробітництва (у т.ч. в торговельно-економічній, консульсько-правовій, 
гуманітарній та інших сферах), так і в багатосторонньому форматі. Іракською стороною 
висловлено вдячність Україні за активне сприяння Урядові Іраку в боротьбі проти 
терористичного угруповання «Ісламська держава», а також за направлення гуманітарної 
допомоги іракцям, які постраждали від радикальних ісламістів. Відзначимо, за даними 
Державної фіскальної служби України, з 1 січня по 31 травня 2016 року товарообіг між 
Україною та Іраком склав 175,6 млн. дол. США,    імпорт – 0, сальдо – 175, 6 млн. дол. США. 
Основними товарами, які експортує Україна в Республіку Ірак, є високотехнологічне 
обладнання, чорні метали (79,4%), молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний 
мед, м’ясо та їстивні субпродукти.   

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Ірак 
 

Туреччина продовжила термін безвізового  
перебування для українців 

30.06.2016 
Турція продовжила термін безвізового перебування для громадян 

України з 60 до 90 днів. Про це повідомляє Агентство Анадолу з 
посиланням на рішення уряду Туреччини, передає rbc.ua 

Повідомляється, що Кабінет міністрів Туреччини вирішив збільшити термін 
безвізового перебування для громадян України на території Туреччини з 60 до 90 діб. У 
рішенні МЗС Туреччини зазначено, що загальний термін перебування громадян України на 
території Туреччини збільшено від 60 до 90 днів протягом 180 днів з моменту в'їзду. 
Відзначимо, 22-23 червня ВМС ЗС України в ході візиту в Україну відвідала делегація 
командувача ВМС ЗС Турецької Республіки. Нагадаємо, Президент Петро Порошенко 
звільнив Сергія Корсунського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в 
Турецькій Республіці. Відповідний Указ Глава держави підписав 18 червня.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rbc.ua 
 

Иран намерен покупать весь спектр украинской  
аграрной продукции 

03.07.2016 
Иран намерен импортировать весь спектр аграрной продукции из 

Украины. Об этом сообщил министр агрополитики Тарас Кутовой, 
сообщает пресс-служба ведомства. 

"Один из самых активных игроков, с которым мы проводим большую часть 
переговоров, - это Иран. В силу того, что санкции с этой страны сняты, она демонстрирует 
очень большое желание. Мы тоже хотим войти с ними в активное торговое сотрудничество. 
Иран интересуют не только зерновые, а весь спектр продукции", - рассказал Кутовой. По 
мнению министра, Иран в ближайшее время может стать крупнейшим партнером Украины 
в вопросах агропромышленной отрасли, с целью обеспечения своей продовольственной 
безопасности. Кутовой отметил, что есть и определенные "теоретические препятствия" на 
рынках сбыта для Украины. В частности, это касается фитосанитарных и ветеринарных 
норм. Вместе с тем, он подчеркнул, что работа с налаживанием функционирования 
Госпродспоживслужбы продвигается, а служба - институционально растет. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 

 АЗІЯ 
 

Друге засідання Підкомісії з питань науково-технічного співробітництва  
між Урядом України та Урядом Китаю 

 

24.06.2016 
23 червня 2016 р. у Києві відбулося друге засідання Підкомісії з 

питань науково-технічного співробітництва між Урядом України та Урядом 
Китайської Народної Республіки. 

На засіданні сторони обговорили стан та перспективи українсько-китайського 
науково-технічного співробітництва, а також затвердили перелік спільних проектів для 
включення до Програми співпраці між Україною та КНР на 2017-2018 рр. Голова китайської 
частини Підкомісії, заступник Міністра науки і техніки КНР Їнь Хецзюнь зазначив, що 
плідна співпраця між країнами має відбуватись, зокрема і  у напрямку розвитку 
технопарків. Також він виказав сподівання, що Україна посяде важливе місце у проекті 
«Один пояс – один шлях». Українську сторону на засіданні представляв Голова української 
частини Підкомісії, заступник Міністра освіти і науки України Максим Стріха. Відзначимо, 
22 червня ц.р. китайська делегація відвідала Інститут зварювання ім. Є.О. Патона НАН 
України та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в КНР та в Монголії 
 

 
Офіційний візит Міністра закордонних справ Шрі-Ланки  

М.Самаравіри до України 
30.06.2016 

24-25 червня Міністр закордонних справ Шрі-Ланки здійснив візит 
до України, у ході якого делегація була прийнята Міністром закордонних 
справ України та Заступником Генерального прокурора України. 

Під час зустрічі глави зовнішньополітичних відомств обох країн обговорили широке 
коло актуальних питань двосторонньої взаємодії, підкреслили взаємну зацікавленість 
сторін у поглибленні співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній, 
туристичній, сільськогосподарській та в інших сферах. Особливий наголос було зроблено на 
необхідності удосконалення співпраці у питаннях захисту законних прав та інтересів 
громадян України і Шрі-Ланки, зокрема тих, що відбувають покарання або знаходяться під 
слідством. За підсумками зустрічі підписано три договори - про правову допомогу у 
кримінальних справах, про видачу правопорушників та про передачу засуджених осіб.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Індії 
 

 
 

Японські інвестори розглядають можливість долучитися до  
модернізації українських підприємств 

30.06.2016 
Модернізація Бортницької станції аерації, на яку японське державне 

агентство JICA виділило кредит у розмірі 108 млрд. японських єн (майже $1 
млрд.), є гарним прикладом успішної співпраці на рівні двох країн.  

Про це сказав Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак під час 
зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Шігеку Сумі. На початку 
зустрічі Пан Посол привітав Остапа Семерака з призначенням на посаду Міністра та 
висловив сподівання на подальшу співпрацю у сфері охорони довкілля, поліпшення 
екологічних показників і, зокрема, впровадження сучасних ощадливих технологій. Шігеку 
Сумі зауважив, що японські урядові та неурядові організації розглядають можливість 
здійснення інвестиційних проектів не лише в столиці України. Водночас Остап Семерак 
розповів, що для України однією з найбільших проблем залишається застаріле обладнання 
на більшості промислових підприємств, яке забруднює атмосферу своїми викидами. За його 
словами, на кожне джерело забруднення необхідно поставити обладнання, яке буде 
вимірювати кількість і склад викидів в атмосферу.«За таких умов доцільною була б 
кредитна програма з невисокими відсотковими ставками», - сказав Остап Семерак, 
висловивши сподівання, що японську сторону зацікавить подібна пропозиція. «Японія є 
одним з найбільших донорів України й активно сприяє проведенню реформ у державі, 
надаючи не лише фінансову, але й фахову допомогу. Маємо надію, що наша співпраця лише 
посилюватиметься і Японія залишатиметься надійним партнером у реалізації розпочатих в 
Україні реформ», - резюмував Міністр. … 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами прес-служби Мінприроди України 
 

 
 
 
 
 

 

 АФРИКА 
 

Україна набула статус спостерігача в 
Африканському Союзі 

 

22.06.2016 
22 червня ц.р. Тимчасовий повірений у справах України в Ефіопії 

Михайло Кіріченко вручив акредитаційного листа Голові Комісії 
Африканського Союзу (АС) Нкосазані Дламані-Зумі. 

У такий спосіб Україна офіційно набула статусу держави-спостерігача в Союзі, який 
об’єднує усі держави африканського континенту, крім Марокко. Статус держави-
спостерігача при Африканському Союзі сприятиме підтримуванню Україною більш 
активного діалогу з державами Африки, перш за все тими, які не охоплені українською 
дипломатичною присутністю. Планується використовувати статус спостерігача при АС як 
додатковий механізм вирішення пріоритетних українських зовнішньополітичних ініціатив 
на міжнародній арені, зокрема в рамках членства нашої держави в Раді Безпеки ООН у 2016-
2017 рр. Україна, таким чином, на сьогодні має статус спостерігача при двох організаціях на 
африканському континенті – Африканському Союзі та Економічній співдружності держав 
Західної Африки (ECOWAS).  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби МЗС України 
 

 
Обговорення напрямів українсько- 

єгипетської співпраці 
28.06.2016 

28 червня ц.р. Посол України Г.Латій зустрівся із Заступником 
міністра закордонних справ АРЄ з європейських питань Х.Закі. Про це 
повідомляє Посольство України в Арабській Республіці Єгипет. 

Співрозмовники розглянули актуальні питання двостороннього співробітництва 
між державами. Особливу увагу було акцентовано на необхідності проведення у цьому році 
Українсько-Єгипетської міжурядової Комісії з економічного та науково-технічного 
співробітництва, яка має відбутися в Києві, а також на активізації двостороннього 
політичного діалогу на урядовому рівні. Відбувся обмін думками щодо останніх подій в 
Україні та Єгипті. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Єгипті 

http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/48586-peregovori-z-golovoju-katarsyko-britansykogo-forumu
http://pakistan.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/48235-u-kijevi-vidbulisya-ukrajinsyko-pakistansyki-politichni-konsulytaciji
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/48612-posol-ukrajini-buv-prijnyatij-zastupnikom-ministra-zakordonnih-sprav-pakistanu
http://iraq.mfa.gov.ua/ua/ukraine-iq/trade
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/48810-posol-ukrajini-v-respublici-irak-anatolij-marinecy-zustrivsya-iz-zastupnikom-ministra-zakordonnih-sprav-iraku-obarzandzhi
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249136182&cat_id=244276429
http://www.president.gov.ua/news/prezident-zvilniv-posla-v-turechchini-sergiya-korsunskogo-37409
https://www.rbc.ua/ukr/news/turtsiya-prodlila-srok-bezvizovogo-prebyvaniya-1467285967.html
http://delo.ua/business/iran-nameren-pokupat-ves-spektr-ukrainskoj-agrarnoj-produkcii-319305/
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/48703-druge-zasidannya-pidkomisiji-z-pitany-naukovo-tehnichnogo-spivrobitnictva-mizh-uryadom-ukrajini-ta-uryadom-kitaju
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/48852-oficijnij-vizit-ministra-zakordonnih-sprav-shri-lanki-msamaraviri-do-ukrajini
http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/5045-yaponski-investory-rozhliadaiut-mozhlyvist-doluchytysia-do-modernizatsii-ukrainskykh-pidpryiemstv
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249134976&cat_id=244276429
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/48788-obgovorennya-napryamiv-ukrajinsyko-jegipetsykoji-spivpraci-v-khodi-zustrichi-posla-ukrajini-v-kajiri-z-zastupnikom-ministra-zakordonnih-sprav-mzs-are
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/index.html
http://qatar.mfa.gov.ua/ua
http://pakistan.mfa.gov.ua/ua
http://iraq.mfa.gov.ua/ua
http://turkey.mfa.gov.ua/ua
http://iran.mfa.gov.ua/ua
http://china.mfa.gov.ua/ua
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http://www.au.int/
http://egypt.mfa.gov.ua/ua
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 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Зустріч Посла України з Заступником Голови міжпарламентської 
групи дружби «Мексика-Україна» 

 

24.06.2016 
23 червня ц.р. Посол України Руслан Спірін зустрівся з Заступником 

Голови групи «Мексика-Україна» депутатом Національного Конгресу 
Мексики Енхелєм та його заступником. 

Під час зустрічі обговорені питання співпраці, зокрема міжпарламентського діалогу, 
обміну візитами парламентських делегацій двох держав.  Посол України розповів про стан 
внутрішньополітичної ситуації в Україні, агресію Росії у Криму та на сході нашої держави, 
впровадження українським Урядом політичних та економічних реформ, відданість України 
виконанню Мінських домовленостей. Посол України в Мексиці подякував за послідовну 
підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави з боку Мексики, в тому 
числі представників депутатського корпусу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 
Участь Посла України Руслана Спіріна у презентації  

розширення Панамського каналу 
30.06.2016 

29 червня ц.р. Посол України Руслан Спірін взяв участь у презентації з 
нагоди розширення Панамського каналу, організованій Посольством 
Панами в Мексиці. Про це повідомляє Посольство України в Мексиці 

Модернізація Панамського каналу зайняла 9 років (2007-2016 рр.), на проект було 
витрачено близько $5,4 млрд., ширину шлюзів збільшили з 34 до 55 метрів, глибину – з 12 
до 18 метрів. В результаті проведеної реконструкції пропускна здатність штучної водної 
артерії зросла з 300 до 600 мільйонів тон на рік. Максимальна водотоннажність суден 
зросла до 170 000 тон. Раніше каналом могли проходити лише судна типу «Рanamax» (267 м 
довжиною та 28 шириною). Однак завдяки модернізації каналу його пропускна 
спроможність подвоїлась, що уможливлює прохід каналом нових гігантів, відомих як 
«Рostpanamax» (до 366 м довжиною та 49 шириною, зі спроможністю перевозити до 12000 
контейнерів). Канал також став адаптований під танкери, що транспортують зріджений газ. 
Очікується, що через Панамський канал рухатиметься 5% світової торгівлі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Мексиці 
 

Україна представлена в якості спостерігача на 11-му  
саміті Тихоокеанського альянсу 

30.06.2016 
Посол України в Аргентині та в Чилі (за сумісництвом) Юрій 

Дюдін бере участь в 11-му саміті Тихоокеанського альянсу (ТА) – 
інтеграційного об’єднання Латинської Америки. 

Відзначимо, до Тихоокеанського альянсу входять Чилі, Колумбія, Перу та Мексика – 
країни, що найбільш динамічно розвиваються та на долю яких приходиться 55% 
загального експорту регіону. Рішення про надання нашій державі статусу спостерігача було 
ухвалене на початку червня ц.р. на засіданні Ради Міністрів ТА, яке відбулося у м.Мехіко. У 
рамках саміту 29 червня ц.р. відбулось І Міністерське засідання Тихоокеанського альянсу та 
держав-спостерігачів (на сьогодні це 49 країн з усіх регіонів світу), на якому були детально 
обговорені шляхи налагодження співпраці у таких сферах, як інтернаціоналізація малих та 
середніх підприємств, освіта, інновації, наука і технології, а також сприяння торгівлі. Під час 
спілкування з керівництвом та членами офіційних делегацій держав-членів ТА Посол 
Ю.Дюдін висловив вдячність за оперативний розгляд заявки України та позитивне 
рішення, наголосивши, що Україна надає важливого значення співпраці з Тихоокеанським 
альянсом та прагне до поглиблення взаємовигідних відносин з країнами зазначеного 
інтеграційного об’єднання в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес. Український 
дипломат привітав Міністра закордонних справ Чилі Е.Муньоса з початком тимчасового 
головування в альянсі та передав йому оригінал листа Міністра закордонних справ України 
Павла Клімкіна, у якому глава вітчизняного зовнішньополітичного відомства побажав 
успіхів своєму чилійському колезі та підтвердив, що Україна розділяє визначені 
пріоритетні напрями співробітництва Тихоокеанського альянсу з державами-
спостерігачами, насамперед у інноваційних та високотехнологічних галузях.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Аргентині 
 
 

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 
відвідає Україну 

 

20.06.2016 
На запрошення Президента Петра Порошенка 11-12 липня Україну 

відвідає Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Про це повідомляє прес-
служба Глави української держави на порталі president.gov.ua 

Цього року в Україні вже побували міністр закордонних справ Канади Стефан Діон та 
міністр оборони Харджит Саджан. Відзначимо, Канадсько-український бізнес форум, який 
відбувся у Торонто, зміг досягти як економічних, так і політичних визначених організато-
рами цілей. Про це кореспондентові Укрінформу розповів посол України в Канади Роман 
Ващук. "Ми збиралися для, принаймні, трьох цілей, всі з яких були досягнуті. По-перше, це 
був чіткий політичний сигнал підтримки України, що засвідчили поява прем’єр-міністра і 
його заява", - сказав Ващук. Форум також дозволив привернути увагу канадської бізнес 
спільноти до економічного потенціалу України. "Враховуючи присутність представників 
великих канадських компаній, які вели перемовини з українськими, можливо, 
постачальниками, це також вдалося", - зазначив посол. На його переконання, окрім цього 
форум дав змогу бізнесменам двох країн провести прямі перемовини між собою. Варто 
зауважити, у форумі взяли  участь близько півтисячі представників приватних підприємств, 
а також численна українська урядова делегація на чолі із першим віце-прем’єр-міністром. З 
канадського боку виступав особисто прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, міністр 
міжнародної торгівлі Христя Фріланд, прем’єр-міністр провінції Онтаріо Кетрін Уін, а також 
депутати федерального та провінційного парламентів. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Степан Кубів зустрівся з Прем'єр-
міністром Канади Джастіном Трюдо >>> 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

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. 

 

 
 

Україну відвідає Держсекретар США  
Джон Керрі 

30.06.2016 
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі відвідає 

Україну у четвер, 7 липня цього року. Про це повідомляє посольство США в 
Україні, передає служба новин bbc.com 

У Києві він проведе зустрічі з президентом, прем'єром та іншими українськими 
лідерами, щоб обговорити реформи і мінські угоди. Перед Києвом, 6 липня, Керрі побуває у 
Грузії, а після візиту до України, 8 липня, приєднається до президента США під час саміту 
НАТО у Варшаві. Відзначимо, 23 червня Заступник Глави Адміністрації Президента України 
Костянтин Єлісєєв зустрівся з Помічником Державного секретаря США з питань Європи та 
Євразії Вікторією Нуланд. Співрозмовники детально обговорили стан імплементації 
Мінських домовленостей та скоординували підходи щодо подальших кроків, спрямованих 
на досягнення сталого миру на Донбасі. Особлива увага була приділена питанням 
забезпечення виконання безпекових положень Мінських домовленостей, передусім 
забезпечення сталого та реального припинення вогню, виведення російських військ та 
техніки, припинення постачання російського озброєння та військ через тимчасово 
неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону. Нагадаємо, 21 червня ц.р. у 
Вашингтоні очільник Адміністрації Президента України відвідав Білий дім, де провів 
робочу зустріч зі своїм колегою – Головою адміністрації Президента США Денісом 
Макдоноу. Співрозмовники обговорили досягнення України за останні два роки. Зокрема, в 
частині роботи антикорупційних інституцій, проведенні реформ у різних сферах 
життєдіяльності держави. Голова адміністрації Барака Обами наголосив на підтримці США 
євроінтеграційних прагнень України, а також на важливості мирного врегулювання 
ситуації на Сході України у відповідності з Мінськими домовленостями. Деніс Макдоноу 
запевнив у підтримці нашої країни Сполученими Штатами. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Володимир Гройсман про 
підсумки візиту до США >>> 

За матеріалами bbc.com, president.gov.ua 
 

 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ 
 

У Посольстві України в Австралії відбулося відзначення 
20-річниці Конституції України 

 

30.06.2016 
У теплій родинній атмосфері відбулося відзначення 20-річниці 

Конституції України в Посольстві України в Австралії. Про це повідомляє 
МЗС України на своєму порталі mfa.gov.ua 

Святкування пройшло за участю активу української громади Канберри, святих отців 
та керівництва української корпоративної спілки "Дністер". У вітальному слові, Посол 
України в Австралії Микола Кулініч подякував українській громаді Австралії за збереження 
духу, традицій, мови, віри і культури України на Зеленому континенті - тобто основних 
засад, на яких базується Конституція. Він також наголосив, що Конституція - це жива 
матерія, яка існує та розвивається разом з державою. Українці змінюють державу, тому 
закономірно повинна змінюватися і конституція. "Якщо б ми цього не зробили, то далі б 
жили в 2013 році без жодних надій на зміни", - наголосив Посол. Відзначимо, у Посольстві 
України в Австралії відбулося церемонія підписання Меморандуму про взаєморозуміння 
між Посольством України в Австралії та Українською Корпоративною спілкою "Дністер".  
Документ покликаний сприяти поглибленню співпраці між сторонами у підтримці заходів 
української громади в Австралії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Австралії 
 

 

 ІНТЕРВ’Ю  

 
Игорь Гринев: Президент пойдет на второй срок и  

это страшная ответственность 
30.06.2016 

Игорь Грынив – подвижный, веселый, балагур и жизнелюб, 
щедро рассыпает в пространстве анекдоты и политические байки. У 
него цепкий, холодный взгляд. Он разрывается между публичной 
политикой и скрытой политической технологией.  

Он мечется между умными и красивыми. Опытный кукловод, он привык дергать за 
ниточки за сценой политической борьбы в Украине, поэтому ему непривычно действовать 
публично и передвигаться под софитами и пристальным журналистским вниманием. Он 
начинал свою карьеру как публичный политик, но потом пошел  заниматься  
политическими карьерами других. И его политтехнологические проекты были куда 
успешнее личных. Грыниву приписывают убедительную победу Петра Порошенко на 
президентских выборах в 2014 г. и  лозунг "Жити по-новому". Вместе с тем, однопартийцы 
долгое время упрекали его  за неэффективную кампанию  досрочных  парламентских 
выборов, после  чего Грынив на какое-то время даже ушел в тень и даже не участвовал в 
заседаниях ситуативной комнаты, в которую входит  ближайшее окружение президента. В 
публичную политику Грынив вернулся неожиданно для многих, возглавив президентскую 
фракцию, после того, как Луценко был назначен генпрокурором. В интервью "Украинской 
правде" Грынив рассказывает о своей роли в ситуативной комнате, ближайшем окружении 
президента и перспективе досрочных парламентских выборов.  

 

Читать интервью полностью >>>  

 

По материалам pravda.com.ua 
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 
 

Более 1000 печатных книг  
по истории, экономике,  

бизнесу и политики 
 
 
 
 
 

ПОСМОТРЕТЬ ОБНОВЛЕНИЯ >>> 
 
 
 
 

Заказать полный каталог книг для 
ознакомления:  

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

Анатолий Марущак 
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9 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 

 

 БЛОГ 

Презентовано результати соціологічного дослідження:  
«Реформи в Україні: інформаційні лакуни» 

29.06.2016 
Програма USAID/РАДА спільно з Інтерньюз-Україна,  офісом Ради 

Європи в Україні, офісом ООН в Україні, Фондом  Демократичні ініціативи 
підготувала  соціологічне дослідження: "Реформи в Україні: інформаційні 
лакуни", яке було презентовано широкому колу експертів.   

На думку Ігоря Когута, директора Програми "USAID/РАДА", формування інформ- 
політики - дуже важлива площина у реформуванні держави. "Дослідження зроблено задля 
доброго інформування суспільства щодо того, що відбувається в Україні. У суспільстві панує 
істотна недовіра до перебігу реформ в країні. Громадяни не хочуть терпіти матеріальних 
утискань через реформи. 22% громадян не бачать сенсу, бо не вірять в успіх реформ, а  39% 
вважають сьогоднішнє економічне становище в державі наднизьким" - зазначив Голова 
правління Громадського об'єднання "Інтерньюз-Україна" Костянтин Квурт. За його 
словами, успіх реформ неможливий без довіри суспільства. "Ще Президент Кучма 
декларував демократичні зміни в Україні, натомість його діяльність призвела до двох 
революцій" - наголосив К.Квурт. За словами Марії Золкіної, аналітика Фонду Демократичні 
ініціативи, під час проведення дослідження відбулися інтерв'ю з провідними редакторами 
й журналістами України. "Станом на травень 2016 р. в громадській думці щодо  перспектив 
реформ  домінували  песимістичні очікування і настрої невіри в успіх реформ. Так, 37% в 
успіх реформ не вірили, хоча і мали певну частку  надії на цей успіх, а 28% категорично не 
вірять в успішність процесу реформ в Україні.  Водночас  впевненими оптимістами, що 
переконані в можливості успішного проведення  реформ, є 5%  українців,  і ще 24% загалом 
вірять, але мають певні сумніви" - зазначила вона. Як наголосила М.Золкіна, доповненням 
до картини настроїв і очікувань щодо перебігу реформ є зростання в українському 
суспільстві частки громадян, що не готові терпіти  матеріальні труднощі  заради успіху 
реформ. … "Пріоритетними  для громадян є реформа органів правопорядку (судів, 
прокуратури, поліції); податкова реформа;  антикорупційна реформа; освітня реформа; 
дерегуляція і стимулювання розвитку підприємництва та інвестицій; реформування армії, 
зміцнення обороноздатності" - підсумувала вона. Ірина Бекешкіна, аналітик Фонду 
Демократичні  ініціативи, переконана, що лідерами поміж спікерів стану реформ є критики 
цих процесів. "Справді, реформи тривають, хоч і не системні. У свідомості представників 
громадського сектору панує враження, що нічого не відбувається. Абсолютна більшість 
населення беруть інформацію з телебачення, власниками телеканалів є олігархи, які 
зацікавлені у провалі реформ. Необхідно долучати до створення інформаційної політики 
представників громадянського суспільства, які володіють правдивою інформацією" - 
наголосила вона. За словами І.Бекешкіної, слід розповідати громадянам історії успіху. 
"Вплив на власників ЗМІ мінімальний, натомість потрібно шукати шляхи, як розповісти 
людям про здобутки" -  підсумувала промовець. Голова Ради Лабораторії законодавчих 
ініціатив, кураторка Української школи політичних студій Світлана Матвієнко зазначила, 
що Проект щодо  підтримки демократичної політичної культури у Верховній Раді через 
політичний діалог та етичні стандарти спрямований на підвищення якості 
парламентському процесі і просування етичних стандартів у ньому. … 
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Якою буде Україна через рік.  
Два сценарії 

01.07.2016 
Мінекономрозвитку розробило два сценарії розвитку української 

економіки до 2019 р. У четвер відповідний документ був ухвалений на 
засіданні урядового комітету з питань економічної політики. 

Перший сценарій - оптимістичний. Він передбачає швидке реформування економіки 
за допомогою міжнародних партнерів. Зростання ВВП в такому випадку вже у 2017 р. 
становитиме 3%. Другий сценарій - песимістичний. Він передбачає більш слабку позицію 
українських товарів на зовнішніх ринках, повільні темпи реформ та удвічі менше зростання 
ВВП - 1,5%. До кінця 2016 р. в уряді очікують долар на рівні 26,7 грн. У 2017 р. - в кращому 
випадку 27,2 грн за дол, в гіршому - 30 грн за дол. В обох сценаріях є показники і прогнози, 
які збігаються. Наприклад, підвищення тарифів, підвищення соціальних стандартів або 
невирішена проблема з реструктуризацією "кредиту Януковича", яка також переноситься 
на 2017 р. Ще один загальний для обох сценаріїв пункт - подальше наближення ставок 
акцизів, ПДВ і мит до європейських стандартів. В даному випадку мова йде про базові 
сценарії. Крім них, Мінекономрозвитку також розраховує альтернативні варіанти: 
оптимістичний сценарій №2 і песимістичний сценарій №2. У першому випадку з Україною 
відбудеться все найкраще, що може статися: бізнес-клімат покращиться, зростання світової 
економіки збільшить валютну виручку від експорту і спровокує приплив інвестицій. 
Україна інтегрується в європейські потоки товарів, фінансів і технологій, закріпить свої 
позиції на світових ринках. Все це знизить напругу на валютному ринку та інфляцію, дасть 
зростання ВВП на 5-6%. Кризовий сценарій припускає падіння ВВП на 5%. Цей сценарій 
буде супроводжуватися мінімальним припливом іноземного капіталу, девальвацією гривні 
до 38-40 грн за дол, інфляцією на рівні 21-22%. За такого розвитку подій доходи населення 
продовжать знецінюватися, безробіття зросте. 
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Премьер прогнозирует 1,5% рост  
ВВП в 2016 г.   

21.06.2016 
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2016 году 

может составить 1,5%, прогнозирует премьер-министр Украины Владимир 
Гройсман, сообщает interfax.com.ua 

"По нашим прогнозам до конца этого года мы будем иметь 1,5% рост ВВП… главное 
задание нашего правительства – удержать этот рост", - сказал он на пресс-конференции по 
итогам визита в США во вторник. Напомним, президент Украины П.Порошенко поставил 
задание достичь 1,1% роста ВВП в 2016 г. Как сообщалось, реальный ВВП Украины в первом 
квартале 2016 г. вырос на 0,1% по сравнению с первым кварталом 2015 г., а по отношению 
к предыдущему кварталу ВВП в первом квартале 2016 года сократился на 0,7%. 
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Номинальный ВВП Украины на душу населения  
в I кв.-2016 вырос к I кв.-2015 на 21,2% 

21.06.2016 
Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в первом 

квартале 2016 г. составил 453,2 млрд грн, и изменение дефлятора – 20,5%, 
сообщила Государственная служба статистики во вторник. 

Согласно ее данным в расчете на душу населения номинальный ВВП за январь-март 
этого года был равен 10,605 тыс. грн, что на 21,2% превышает показатель номинального 
ВВП на душу населения в первом квартале прошлого года (8,753 тыс. грн). Госстат также 
подтвердил обнародованные в мае предварительные данные о динамике реального ВВП в 
первом квартале: он вырос на 0,1% по сравнению с первым кварталом 2015 годом, но 
сократился по отношению к предыдущему кварталу (с учетом сезонного фактора) на 0,7%. 
Как сообщалось, ВВП Украины в минувшем году упал на 9,9%, хотя темпы падения "квартал 
к аналогичному кварталу предыдущего года" постоянно снижались: в первом квартале – 
17%, во втором – 14,7%, в третьем – 7,2%, в четвертом – 1,4%. Также снижался дефлятор: с 
42,8% в первом квартале до 39,6% во втором, 37,9% – в третьем и 32,7% – в четвертом, что 
вывело на показатель в целом по году в 38,4%. В номинальном выражении ВВП Украины 
вырос в прошлом году и составил 1 трлн 979,5 млрд грн, что на 26,3% больше, чем в 2014 
году. Нацбанк и Минэкономразвития уже ухудшили прогноз ВВП на 2016 год с 2% до 1% по 
итогам первых его месяцев. Однако в начале мая первый вице-премьер - министр 
экономического развития и торговли Степан Кубив вновь спрогнозировал рост экономики 
Украины в 2016 году на уровне 2%, а премьер Владимир Гройсман 21 июня заявил о плане 
роста в текущем году 1,5%. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в начале 
мая подтвердил оценку роста в 2016 году на 2%, ожидая такой же динамики и в 2017 году. 
Международный валютный фонд в апреле сохранил прогноз роста экономики Украины в 
2016 году на уровне 1,5%, ожидая его ускорения до 2,5% в 2017 году. 
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МЭРТ озвучило прогноз роста экономики Украины  
на ближайшие три года 

22.06.2016 
Министерство экономического развития и торговли прогнозирует 

рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% и на 3-3,5% в 2017 и 2018 годах Об 
этом сообщила заместитель министра Юлия Ковалив. 

«В этом году мы прогнозируем 1,5% роста ВВП, а на следующие два года – прогноз  
3-3,5% роста ВВП. Наша экономика, благодаря очень тяжелым реформам, которые 
правительство имплементирует, демонстрирует признаки стабилизации и роста», - сказала 
она. Также Ковалив отметила, что фактор военных действий на востоке страны не является 
определяющим в инвестиционной привлекательности Украины, поскольку руководство 
страны придерживается согласованной с Международным валютным фондом программы 
реформ и стабилизировало государственные финансы. Напомним, РА Standard&Poor's 
прогнозирует рост ВВП Украины на 1% при инфляции 14% в 2016 г. и рост ВВП на 2% при 
инфляции 12% в 2017 г. По оценкам агентства, в 2016 году валовой внутренний продукт 
Украины вырастет на 1%, в 2017 - на 2%, в 2018 и 2019 - на 2,5%.  
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НБУ ожидает роста ВВП на 1,1%  
при инфляции 12% 

30.06.2016 
Национальный банк сохранил свой прогноз по росту ВВП Украины в 

текущем году на 1,1% и прогноз по инфляции в 12% на конец года. Об этом 
говорится в материалах НБУ.  

Согласно презентации, обменный курс национальной валюты стабилизирован, а 
валютный рынок Украины достаточно сбалансирован, что позволяет прогнозировать 
экономический рост на уровне 1,1%. При этом, как отмечается в презентации, пик по 
инфляции уже пройден и ожидается ее снижение до 12% до конца 2016 г. Как сообщалось 
ранее, в I квартале 2016 г. реальный ВВП впервые за последние два года возобновил рост в 
годовом измерении на 0,1% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. По 
сравнению с IV кварталом 2015 реальный ВВП снизился на 0,7% (за вычетом сезонного 
фактора). Такие темпы роста ВВП в годовом измерении оказались несколько ниже по 
сравнению с оценкой Национального банка (0,8%), обнародованной в Инфляционном 
отчете в апреле 2016 г. Рост ВВП в I квартале 2016 сдерживали преимущественно 
временные факторы. На фоне транзитных ограничений России, действовавших в январе-
феврале, в этот период наблюдалось ухудшение деловых ожиданий. Вследствие 
неблагоприятных погодных условий, которые господствовали в январе, замедлились 
строительные работы, а также было ограничено транспортные перевозки. В первой 
половине квартала все еще сохранялись нисходящие тенденции на мировых сырьевых 
рынках. «Хотя уже во второй половине квартала экономическая среда существенно 
улучшилось, как и деловые ожидания, однако предыдущие негативные процессы повлияли 
на результат всего квартала», - комментируют в НБУ. Влияние временных негативных 
факторов I квартала 2016 закладывалось в предположения прогноза Национального банка. 
Отклонение от прогноза объясняется в основном развитием событий в секторах услуг, по 
которым отсутствует публикация данных с высокой частотой. В частности, валовая 
добавленная стоимость в финансовой и страховой деятельности существенно упала (на 
32,0%). Кроме того, возобновилось снижение в секторах образования и здравоохранения. В 
то же время предсказуемо выросла валовая добавленная стоимость по секторам, 
ежемесячные данные выпуска которых является основой для прогнозов НБУ. В частности, 
возобновился рост в промышленности и торговле, продолжился рост в строительстве и 
транспорте, а также замедлилось падение в сельском хозяйстве. Основными драйверами 
роста ВВП в годовом измерении в разрезе категорий использования оставались 
инвестиции и чистый экспорт. Рост валового накопления основного капитала ускорился до 
4,2% г/г. Снижение экспорта замедлилось, хотя и незначительно (до 3,8% г/г по сравнению 
с 5,8% г/г в IV квартале 2015 года). Однако существенно замедлилось падение импорта (до 
7,2% г/г по сравнению с 17,3% г/г в IV квартале 2015 года). Этому способствовала отмена 
дополнительного импортного сбора с 1 января 2016 и реализация отложенного спроса, 
накопленного перед соответствующими таможенными послаблениями. Как следствие, 
положительный вклад чистого экспорта в изменение реального ВВП в I квартале снизился 
(до 2,5 в. п.). Потребление государственного сектора, которое существенно увеличилось в IV 
квартале 2015 года, в первые три месяца текущего года было почти неизменным в годовом 
измерении (+0,1%). Также потребление домохозяйств в I квартале все еще 
демонстрировало падение, хотя и более низкими темпами (2,2% г/г по сравнению с 13,0% 
г/г в IV квартале 2015 года). По оценкам Национального банка, положительное изменение 
внешних условий с конца I квартала, в частности разблокирование транзита и рост цен на 
мировых сырьевых рынках, вернуло экономику на траекторию восстановления, что 
сформировалась во втором полугодии 2015 года. «Это подтверждается как существенным 
улучшением деловых ожиданий, так и фактическими данными по выпуску в базовых 
отраслях экономики в апреле-мае 2016 года. Соответственно, прогноз НБУ относительно 
роста реального ВВП на 1,1% в 2016 году остается актуальным», - отметили в НБУ. 
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http://uaprom.info/news/152830-vvp-ukrainy-vyros-vpervye-goda.html
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http://ukraine.usaid.gov/ua
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Fitch прогнозирует в следующем году рост 
ВВП Украины на 2-3% 

01.07.2016 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует 

рост ВВП Украины на 1% в 2016 г., а в 2017 г. - на 2-3%, сообщает Капитал со 
ссылкой на пресс-службу агентства. 

Относительно динамики цен, в Fitch считают, что цель НБУ по инфляции в 12% на 
2016 г. является достижимой, если удастся избежать дальнейшей нестабильности 
валютного курса. Что касается динамики госдолга Украины, то агентство ожидает, что 
показатель будет сокращаться уже со следующего года, однако существует 
неопределенность в возможности страной достичь роста ВВП в сочетании с первичными 
профицитами бюджета, что уменьшило бы отношение долга к ВВП (включая госдолг и долг 
с госгарантией) до 71% ВВП к 2020 г. Напомним, ранее сообщалось, что агентство Fitch 
повысило рейтинг Украины в иностранной валюте. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Кабмин Украины утвердил макросценарий-2017 с ростом  
ВВП 3% при инфляции 8,1%   

01.07.2016 
Рост ВВП Украины в 2017 г. ускорится до 3% при замедлении инфляции 

до 8,1% (декабрь к декабрю), такой базовый прогноз экономического и 
социального развития Украины на 2017 год утвердило правительство. 

"Основные двигатели – инвестиционной и внешний спрос", – сказал первый вице-
премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя этот 
сценарий на заседании Кабмина. По его словам, принятый в качестве базового прогноз 
также предполагает быстрое и успешное реформирование при поддержке международного 
сообщества и благоприятной внешней конъюнктуре. С.Кубив отметил, что согласно 
второму, рисковому, сценарию рост ВВП составит 1,5% при инфляции 10,3%, тогда как 
номинальный ВВП в обоих сценариях составит в 2017 г. около 2,6 трлн грн. Первый вице-
премьер указал, что рисковый сценарий предполагает худшую внешнеэкономическую 
конъюнктуру и медленные процессы модернизации экономики. По его словам, согласно 
базовому сценарию рост экономики в 2018-2019 годах будет ускоряться примерно до 4% 
ежегодно, тогда как согласно рисковому – до 2%. Первый замглавы МЭРТ Юлия Ковалив 
добавила, что в текущем году ведомство ожидает роста ВВП на 1% при инфляции около 
14%. Она напомнила, что в минувшем году экономика Украины упала на 9,9% при 
инфляции 43,3% преимущественно за счет войны на востоке страны, а также ограничений 
со стороны РФ. которые она оценила в 1% ВВП. По ее словам, наиболее серьезным риском 
остается возможное обострение ситуации на востоке Украины. Премьер-министр Владимир 
Гройсман, подытоживая дискуссию, подчеркнул, что необходимо ставить более 
амбициозные планы. "Мое, личное мнение, что рост может быть намного больше. Не вижу 
никаких объективных преград, субъективные – вижу. Потенциал Украины намного 
больший, чем этот рост и уровень жизни человека", – сказал ремьер. По его словам, причина 
низких темпов восстановления экономики – ненадлежащее реформирование и 
нерефемормированная экономика, от 45% до 60% которой находится в тени.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

 
Порошенко підписав закон щодо спрощення  

залучення іноземних інвестицій 
22.06.2016 

Президент України підписав ухвалений Верховною Радою закон «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування 
обов'язковості державної реєстрації іноземних інвестицій». 

Документ було проголосовано у парламенті 31 травня цього року. Він спрощує 
порядок залучення інвестицій і вводить заявний принцип державного обліку інвестицій, 
згідно з яким усю статистичну інформацію надають підприємства з іноземним капіталом і 
банки.  Як повідомляв УНІАН, існуюча в Україні норма про держреєстрацію інвестицій несла 
великі корупційні ризики й не була необхідною, оскільки участь іноземного капіталу в 
статутних фондах українських підприємств прописується в їх статутах, які, у свою чергу, 
підлягають обов'язковому обліку.  Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України 
(акціонерний капітал нерезидентів) на 31 грудня 2015 року становив 43,371 млрд дол., що 
на 2,373 млрд дол., або на 5,19%, нижче від показника на початок минулого року на рівні 
45,745 млрд дол. При цьому обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні в січні-грудні 
2015 року становив 251,154 млрд грн, що на 1,7% нижче від показника за аналогічний 
період 2014 року. Нагадаємо, обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україні у вигляді 
акціонерного капіталу на 1 квітня 2016 року становив $42,82 млрд, що на $0,3 млрд, або на 
0,7%, перевищує показник на початок року. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Іноземці зможуть отримати 
українську візу поштою >>> 

За матеріалами unian.ua, interfax.com.ua 
 

МЭРТ в 2017 г. ожидает рост ПИИ в Украину на $4,5 млрд и  
активизацию внутренних инвестиций   

01.07.2016 
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в 2017 

году ожидает роста прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину на 
$4,5 млрд и активизации внутренних инвестиционных процессов. 

Соответствующие ключевые условия предположений министерства относительно 
экономического и социального развития Украины в 2017г. представлены первым замглавы 
МЭРТ Юлией Ковалив на заседании Кабинета министров в пятницу. "Мы ожидаем прирост 
прямых иностранных инвестиций: в 2017 г. мы ожидаем не менее $4,5 млрд", - сказала она. 
В подтверждение реалистичности таких ожиданий, Ю.Ковалив констатировала, что по 
итогам пяти месяцев этого года ПИИ в Украину составили $1,8 млрд, по сравнению с $0,4 
млрд за аналогичный период прошлого года. "Это свидетельствует, что экономика 
оживляется, это свидетельствует, что иностранные инвесторы начинают верить в 
украинскую экономику и возвращаются в нее", - отметила она. Кроме того, МЭРТ 
рассчитывает на активизацию внутренних инвестиционных процессов в связи с 
ожидаемым дальнейшим снижением учетной ставки НБУ. "Мы видим положительную 
тенденцию: если она (учетная ставка НБУ – ИФ) в прошлом году была 30%, то сегодня мы 
уже имеем 16,5% и, собственно, поддерживая финансовую макростабилизацию, мы 
ожидаем, что регулятор и дальше будет снижать учетную ставку. Что это будет давать, это 
будет давать существенный более дешевый ресурс экономике для инвестиций", - сказала 
она. Как сообщалось, объем прямых иностранных инвестиций в Украине в виде 
акционерного капитала на 1 января 2016 года составил $43,37 млрд, что на $2,37 млрд, или 
на 5,2% меньше, чем годом ранее. Объем ПИИ на 1 апреля 2016 года составил $42,82 млрд, 
что на $0,3 млрд, или на 0,7%, превышает показатель на начало года.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 

 
Промвиробництво в Україні зростає  

четвертий місяць поспіль 
22.06.2016 

Зростання промислового виробництва в Україні в травні 2016 року 
порівняно з травнем 2015 року сповільнилося до 0,2% з 3,5%, зафіксованих у 
квітні 2016 року до квітня 2015 року.  

При цьому зростання промвиробництва проти відповідного місяця попереднього 
року зафіксовано четвертий місяць поспіль, після розвороту тренду в лютому вперше за 
останні три роки. Порівняно з попереднім місяцем, квітнем 2016 року, падіння 
промвиробництва в травні прискорилося до 3,7% після падіння на 3,4% у квітні до березня. 
З початку року, за січень-травень, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, 
зафіксовано зростання промвиробництва на рівні 3,1%. За інформацією Держстату, 
найбільше зростання виробництва в травні 2016 року порівняно з травнем 2015 року 
зафіксовано у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 13%, виробництві 
гумових і пластмасових виробів – на 8,5%, хімічної промисловості – на 8,4%, виробництві 
меблів та іншої продукції – на 7,7%, металургії – на 7,4%. Найбільше зростання 
виробництва в травні порівняно з квітнем цього року зафіксоване у видобутку металевих 
руд - на 3,5%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 1,3%, видобутку сирої 
нафти і природного газу – на 1,2%. Найбільше падіння виробництва в травні 2016 року 
порівняно з травнем 2015 року зафіксовано у видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 
9,5%, виробництві електричного обладнання – 6,1%, текстильному виробництві – 4,4%. 
Найбільше падіння виробництва у травні порівняно з квітнем цього року зафіксовано у 
видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 16%, виробництві інших машин та 
устаткування – на 15%, фармацевтиці – на 14%. Держстат нагадав, що дані наводяться без 
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а 
також частини зони проведення антитерористичної операції. … 

 

Читати повністю >>> 
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 ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

Оборот розничной торговли  
увеличился на 1,8% 

22.06.2016 
Товарооборот розничной торговли в январе-мае 2016 г. в 

сопоставимых ценах увеличился на 1,8% по сравнению с январем-маем 2015 
г., сообщила Государственная служба статистики. 

В номинальном выражении розничный товарооборот за 5 мес. этого года составил 
435,6 млрд грн. Наибольший рост розничного товарооборота предприятий в январе-мае 
2016 зафиксирован в Киевской (на 8,9%), Винницкой (на 5,1%), Волынской (на 5,0%), 
Херсонской (на 4,6%), Закарпатской (на 4,5%), Черкасской (на 3,6%), Ивано-Франковской, 
Одесской и Тернопольской (на 3,4%), Харьковской (на 3,1%) областях. Лидерами по 
абсолютным показателям объема розничного товарооборота в январе-мае стали Киев (70,8 
млрд грн), Днепропетровская (38,4 млрд грн), Харьковская (37,7 млрд грн), Одесская (31,0 
млрд грн), Львовская (25,6 млрд грн), Киевская (25,4 млрд грн), Запорожская (20,8 млрд 
грн), Ивано-Франковская (14,0 млрд грн), Полтавская (13,2 млрд грн), Николаевская (11,7 
млрд грн), Черкасская (11,3 млрд грн) области. По данным Госстата, розничный 
товарооборот в январе-мае сократился в Черновицкой (на 5,7%), Днепропетровской (на 
3,9%), Донецкой (на 1,9%), Ривненской (на 1,6%) областях. Статистическое ведомство 
уточняет, что в мае розничный товарооборот предприятий розничной торговли и 
ресторанного хозяйства увеличился на 4,4% к соответствующему месяцу 2015 года и 
сократился на 6,3% к апрелю 2016 года, составив42,395 млрд грн.. Оптовый товарооборот 
предприятий за январь-май увеличился на 2,8% и составил 525,86 млрд грн.. Как 
сообщалось, розничный товарооборот предприятий розничной торговли в 2015 году 
сократился на 21%, составив 477,967 млрд грн, 

 

Читать полностью >>> 
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 РИНОК ПРАЦІ & ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ  

 
Українці витрачають на харчі та «комуналку»  

більше половини доходів 
22.06.2016 

Частка продуктів харчування та комунальних послуг у витратах 
українців в I кварталі зросла до 58% з 52% роком раніше. Про це повідомила 
Державна служба статистики, пише glavcom.ua 

Частка витрат на оплату житлово-комунальних послуг (водопостачання, газ, 
електрика, послуги ЖЕКів та інше), а також на продукти харчування у витратах українців в 
січні-березні 2016 року зросла до 57,9% з 52,4% в аналогічному періоді 2015 року. Згідно з 
повідомленням, частка витрат на харчування в I кварталі 2016 року зросла в загальній сумі 
витрат домогосподарств до 41,5% з 37,7% роком раніше, а на комунальні послуги – до 
16,4% з 14,7%. Частка інших витрат скоротилася. Зокрема, частка витрат на транспорт 
знизилася – до 8,7% з 10,2%, на алкоголь і сигарети – до 6,3% з 7%, на одяг і взуття – до 
3,9% з 4,2%, на побутову техніку – до 3,3% з 3,8%, на охорону здоров'я – до 6% з 6,3%. У 
Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, які потребують 
отримання субсидії, у 2016 році зросте до 8-9 млн з 5,5 млн після встановлення з 1 травня 
єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів. У січні-травні 2016 року обсяг 
призначених українцям субсидій на оплату житлово-комунальних послуг зріс порівняно із 
січнем-травнем 2015 року майже в 10 разів і становив 2,3 млрд грн. З початку року, у січні-
травні споживчі ціни в Україні зросли на 5,2%. У річному вираженні, до травня 2015 року, 
інфляція в травні 2016 року сповільнилася до 7,5% з 9,8%, зафіксованих місяцем раніше.  

 

Читати повністю >>> 
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Украинцы потратили на 46 млрд грн  
больше, чем заработали 

30.06.2016 
В первом квартале 2016 года украинцы потратили на 46 млрд 

гривен больше, чем заработали. Об этом говорится в информации 
Государственной службы статистики. 

Так, доходы населения в первый три месяца года составили 403,2 млрд, расходы - 
449,2 млрд. В то же время в Госстате заявляют, что в I квартале 2016 года по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года номинальные доходы населения выросли 
на 13,2%. «Располагаемый доход, который может быть использован населением на 
приобретение товаров и услуг, увеличился на 11,3%, а реальный имеющийся, 
определенный с учетом ценового фактора, снизился на 14,9%. Располагаемый доход в 
расчете на одного человека составил 6950,7 грн, что на 728,5 грн больше, чем год назад», - 
отметили в ведомстве. По сравнению с соответствующим периодом 2015 года в первые три 
месяца 2016 года расходы украинцев увеличились на 24,3%.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hvylya.net 
 

http://www.ukrrudprom.ua/news/Fitch_prognoziruet_v_sleduyushchem_godu_rost_VVP_Ukraini_na_23.html
http://interfax.com.ua/news/economic/353817.html
http://ua.interfax.com.ua/news/general/343920.html
http://economics.unian.ua/finance/1383295-poroshenko-pidpisav-zakon-schodo-sproschennya-zaluchennya-inozemnih-investitsiy.html
http://www.pravda.com.ua/news/2016/06/22/7112601/
http://www.pravda.com.ua/news/2016/06/22/7112601/
http://interfax.com.ua/news/economic/353855.html
http://economics.unian.ua/industry/1383364-promvirobnitstvo-v-ukrajini-zrostae-chetvertiy-misyats-pospil.html
http://www.ukrrudprom.ua/news/Oborot_roznichnoy_torgovli_uvelichilsya_na_18.html
http://glavcom.ua/news/ukrajinci-vitrachayut-na-harchi-ta-komunalku-bilshe-polovini-dohodiv--358032.html
http://hvylya.net/news/digest/ukraintsyi-potratili-na-46-milliardov-griven-bolshe-chem-zarabotali-gosstat.html
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 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

НБУ cнизил учетную ставку 
до 16,5% годовых 

 

23.06.2016   
Национальный банк Украины с 24 июня понижает учетную ставку до 

16,5% годовых. Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, передает 
служба новостей портала minprom.ua 

"Когда нужно было стабилизировать экономическую ситуацию в стране, мы 
повышали учетную ставку, чтобы ограничить доступ к кредитам. Нынешнее понижение 
говорит о том, что уже не все так плохо в нашей стране... Год у нас дезинфляционный тренд. 
Мы можем уже смягчить нашу политику, чтобы оживилось кредитование", – сказала 
Гонтарева. В НБУ пояснили, что в мае 2016 года потребительская инфляция в годовом 
измерении снизилась до 7,5%, что дало возможность смягчить монетарную политику. 
"Снижение инфляционного давления имело фундаментальный характер, что подтверждает 
замедление базовой инфляции. Этому способствовали взвешенная монетарная политика и 
укрепление обменного курса гривны вследствие благоприятной конъюнктуры на мировых 
товарных рынках. Также дезинфляционный тренд поддерживало увеличение предложения 
продовольственных товаров", – назвали в НБУ причины замедления инфляции и как 
следствие снижения учетной ставки. Как сообщалось, с 27 мая Национальный банк 
Украины снизил учетную ставку до 18% с 19%. В марте 2015 года учетная ставка в Украине 
была установленана уровне 30% (после 19,5%). В августе 2015 года учетная ставка была 
понижена до 27%, а в сентябре – до 22%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

 
МЭРТ готовит реформу госрегулирования цен  

на продовольственные товары 
24.06.2016   

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) 
опубликовало на своем сайте проект постановления Кабмина, которым 
предлагается сократить объем административно регулируемых цен на 
продовольственные товары. 

“Проектом постановления предусматривается сократить объем административно 
регулируемых цен на продтовары сместив акцент такого регулирования по производству 
на сферу оптовой и розничной торговли этими товарами, который будет осуществляться 
путем установления обл- (гор) администрациями предельного уровня торговых и 
снабженческо-сбытовых надбавок”, - говорится в пояснительной записке к нормативному 
акту. Оптимизированный перечень будет включать 11 позиций продтоваров (в настоящее 
время 16), которые пользуются спросом у населения с низким уровнем доходов, из которых 
исключаются продтовары “премиум сегмента”, произведенные по улучшенной технологии, 
расфасованные с применением упаковочных материалов улучшенного качества (тара 
стеклянная, керамическая и т.д.). Так, предлагается, чтобы админрегулированию 
подлежали граничные торговые надбавки на муку пшеничную высшего сорта; хлеб весом 
более 500 граммов из муки пшеничной высшего, первого и второго сорта и их смеси, муки 
ржаной и смеси муки пшеничной и ржаной простой без добавления сахара, жира, других 
наполнителей; хлеб и хлебобулочные изделия для диабетиков; крупы гречневые, овсяные, 
пшенные; сахар белый кристаллический; свинину (кроме бескостного мяса); мясо кур 
(кроме филе); молоко коровье питьевое пастеризованное с содержанием жира до 3% 
(фасованное в пленку); творог с содержанием жира до 10% (фасованный в пергаментную 
упаковку); масло подсолнечное рафинированное (фасованную в бутылках с 
полиэтилентерефталата); яйца куриные столовые первой и второй категории; детское 
питание не выше 15%. В настоящее время установлены предельные торговые надбавки к 
оптовой цене производителя на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, 
свинину и мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, 
масло подсолнечное, яйца куриные не выше 15% без учета расходов по их транспортировке 
в междугородном сообщении. Кроме того, действуют предельные торговые надбавки на 
уровне не выше. 10% конкурсной цены на мясо, реализуемое из государственного резерва.  

 

Читать полностью >>>  
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 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 

 
Уряд схвалив проект Основних напрямів бюджетної  

політики на 2017 рік 
29.06.2016 

24 червня Кабінет Міністрів схвалив проект Основних напрямків 
бюджетної політики на 2017 рік (так звана Бюджетна резолюція). Про це 
повідомляє урядовий портал, kmu.gov.ua 

Проект Основних напрямків бюджетної політики на 2017 рік був розроблений 
Міністерством фінансів відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України, 
Коаліційної угоди, завдань Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік і Стратегії сталого 
розвитку "Україна-2020" та ґрунтується на положеннях програм співпраці з МВФ та іншими 
міжнародними організаціями. Разом з тим, під час доопрацювання проекту було враховано 
усі пропозиції Адміністрації Президента України, міністерств, спільних представницьких 
органів сторони роботодавців та репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок 
на національному рівні. Бюджетна резолюція на 2017 рік містить орієнтовні основні 
прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018 та 2019 
роки, що дозволять забезпечити збалансованість та стійкість бюджетної системи у 
середньостроковій перспективі. Презентуючи Основні напрямки бюджетної політики на 
2017 рік, Міністр фінансів Олександр Данилюк зазначив, що ухвалений документ визначає 
орієнтири для формування бюджету на 2017 рік і це рішення Уряду є завершенням одного з 
етапів чинного бюджетного процесу. Водночас Міністр фінансів підкреслив, що розробка 
нового підходу до формування бюджетної резолюції та бюджетної декларації є одним з 
пріоритетів Мінфіну. «Ми будемо й надалі послідовно готуватись до ухвалення бюджету на 
наступний рік. Немає жодних підстав хвилюватись про держбюджет-2017. Водночас 
розробка нового підходу до формування бюджетної резолюції та бюджетної декларації на 
три роки залишається одним із пріоритетів Мінфіну у реформуванні бюджетного процесу. І 
вже у 2017 році всі етапи бюджетного процесу будемо робити за новими правилами", - 
зазначив Міністр фінансів. Згідно з рішенням Уряду, вже найближчим часом Бюджетна 
резолюція на 2017 рік буде винесена на розгляд Верховної Ради України. 

 
 

Табл.: Індикативні прогнозні показники на 2017-2019 рр. >>> 
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Госбюджет Украины в мае-2016 сведен  

с дефицитом 4,3 млрд грн  
29.06.2016 

Дефицит государственного бюджета Украины в мае 2016 года 
составил 4,26 млрд грн, тогда как месяцем ранее – 11,62 млрд грн, а в марте 
– 8,17 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба в среду. 

Согласно его данным, дефицит общего фонда в мае сократился до 3,85 млрд грн с 
10,68 млрд грн дефицита в апреле и 7,59 млрд грн в марте. В целом за первые пять месяцев 
текущего года дефицит госбюджета составил 26,45 млрд грн: в том числе по общему фонду 
– 25,76 млрд грн, тогда как по итогам первых пяти месяцев 2015 года был зафиксирован 
профицит 19,39 млрд грн, в том числе по общему фонду – 23,27 млрд грн. В то же время 
благодаря профициту местных бюджетов, составившему по итогам января-мая 22,67 млрд 
грн, в том числе по общему фонду – 25,61 млрд грн, сводный бюджет за пять месяцев был 
сведен с дефицитом всего 3,78 млрд грн, в том числе по общему фонду – 0,15 млрд грн. В 
мае профицит местных бюджетов увеличился до 5,55 млрд грн с 2,68 млрд грн в апреле, в 
том числе по общему фонду – до 7,02 млрд грн с 4,07 млрд грн. Госказначейство уточняет, 
что дефицит в январе-мае этого года был на 73,9% профинансирован за счет внутренних 
источников, в том числе общего фонда – на 81,8%. В том числе от выпуска внутренних 
ценных бумаг было получено 75,12 млрд грн, тогда как объем их погашения составил 34,89 
млрд грн, а приватизация принесла всего 34,2 млн грн. Одновременно бюджет купил 
ценных бумаг на 14,27 млрд грн – этот инструмент уже традиционно используется для 
докапитализации госбанков, НАК "Нафтогаз Украины" и госкомпаний, а также для 
поддержки Фонда гарантирования вкладов физлиц.  

 

Как сообщалось, дефицит госбюджета Украины в 2015 году составил 45,15 млрд грн, в том 
числе по общему фонду – 38,86 млрд грн, тогда как за 2014 год – соответственно 72,03 млрд грн и 55,02 
млрд грн. В декабре минувшего года из бюджета авансом были заплачены трансферты за январь 2016 
года, в результате чего дефицит госбюджета в декабре достиг 40,81 млрд грн, в том числе по общему 
фонду – 38,2 млрд грн. Госбюджет-2016 утвержден с предельным размером дефицита 83,69 млрд грн, 
или 3,7% прогнозного ВВП. Его доходы определены в 595,16 млрд грн, в том числе общего фонда – 
562,81 млрд грн, тогда как расходы соответственно 667,82 млрд грн и 633,51 млрд грн. Одной из 
причин существенного различия в показателях дефицита и профицита госбюджетов по итогам января-
мая в этом и прошлом годах является задержка с перечислением средств от Нацбанка: если в 2015 года 
за пять первых месяцев бюджет получил от НБУ 20,13 млрд грн, то в этом – пока ноль. Госбюджет-2016 
основан на прогнозе роста ВВП 2% при инфляции 12%, тогда как в 2015 году инфляция составила 
43,3%, а спад ВВП - около 10,5%. 
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Державні підприємства системи резерву України підтверджують  
ефективність своєї діяльності 

29.06.2016 
За фактичними даними державні підприємства системи 

Держрезерву в результаті фінансово-господарської діяльності за 5 місяців 
2016 року отримали прибуток у розмірі 2086 тис. грн.  

За аналогічний період минулого року цей показник становив 513 тис. грн.  Чистий 
дохід  за результатами 5 місяців 2016 року  складає 147,7 млн. грн., в той  час  як за 5 місяців 
2015 року чистий дохід був на рівні 138,5 млн. грн. Найвищих показників чистого прибутку 
за результатами роботи п’яти місяців поточного року досягнули: Куліндорівський КХП – 
529 тис. грн., Хлібна база №73 – 515 тис. грн., Кіровоградський КХП №2 – 472 тис. грн. Слід 
додати, що триває ініційована керівництвом агентства робота щодо реформування 
Держрезерву. Важливим кроком в цьому напрямку є запланована оптимізація підприємств 
системи Держрезерву. Так, за результатами аналізу виробничих потужностей, 
територіальної диверсифікації, а також фінансово-господарської діяльності підприємств 
системи Держрезерву, які здійснюють зберігання та переробку зерна, заплановане 
об’єднання активних підприємств в одну юридичну особу із розгалуженою філіальною 
мережею. Наразі Держрезервом укладено Меморандум з ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» про 
співпрацю, що передбачає заходи щодо аудиту фінансово-господарської діяльності, оцінки 
активів підприємств та правових шляхів їх об’єднання. Закінчення  етапу аудиту 
планується через 1,5 місяці, після чого стартуватиме етап розробки документації та 
імплементації проекту з консолідації агропідприємств. Також необхідно відмітити, що 
державні підприємства продовжують проводити модернізацію, зокрема впроваджувати 
нове програмне забезпечення та євпропейські технології щодо збереження якості зерна, та 
повністю готові до нового маркетингового сезону. 

 

Основні показники діяльності підприємств >>> 

 

За матеріалами прес-центру Державного агентства резерву України 
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 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ 

 
Владелец DCH Group Александр Ярославский:  

второе пришествие 
01.07.2016 

Владелец DCH Group рассказал Фокусу о причинах продажи 
своих активов в период президентства Виктора Януковича, планах по 
расширению бизнеса, а также об отношениях с Геннадием Кернесом и 
Игорем Коломойским. 

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский входит в десятку самых богатых 
людей страны. Его состояние в 2015 году Фокус оценил в $727 млн. Ярославский владеет 
гостиницей "Харьков Плаза", сетью ТРЦ "Караван", 28% акций Укртатнафты, его структуры 
также управляют терминалом Харьковского аэропорта. До прихода к власти Виктора 
Януковича в 2010 году его бизнес-империя была ещё больше. Но в 2011-м Ярославский 
продал Дмитрию Фирташу черкасский "Азот", а в конце 2012-го уступил Сергею Курченко 
футбольный клуб "Металлист" вместе с модернизированным к Евро-2012 стадионом. 
Впрочем, сразу после Майдана Ярославский заявил, что задумывается о приобретении 
новых активов в Украине. В апреле этого года он купил Харьковский тракторный завод, 
которым уже владел до 2007 года. 

 

Читатьинтервью полностью >>>  
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Активи Рината Ахметова  
обвалилися в ціні 

01.07.2016 
У четвер припиняються торги на "Українській біржі" акціями 13 

компаній, які перереєструвалися з публічних у приватні акціонерні 
товариства. Новина про це була опублікована на сайті біржі в 
п'ятницю після завершення торгів. 

Після чотириденних вихідних міноритарії в середу, 29 червня, вийшли на ринок і 
обвалили вартість цих і без того неліквідних паперів. Більше за інших обвалилися акції 
ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу (SHKD) - на 48,48% (пройшло всього три угоди на 520 
гривень, це перші угоди за період з 2 червня). Акції Центрального ГЗК (CGOK) подешевшали 
на 47,58%, Харцизького трубного заводу (HRTR) - на 44,44%, Єнакіївського метзаводу 
(ENMZ) - на 38,02%, Авдіївського коксохімічного заводу (AVDK) - на 30,98% , 
Маріупольського меткомбінату ім. Ілліча (MMKI) - на 27,5%, Північного ГЗК (SGOK) - на 
15,74%, "Евраз Суха Балка" (SUBA) - на 6,67%. Рінат Ахметов контролює 10 і 13 цих 
емітентів. "Метінвесту" належить МК "Азовсталь", ММК ім. Ілліча, Єнакіївський МЗ, 
Харцизьк трубний завод, Авдіївський КХЗ, Північний ГЗК, Центральний ГЗК, Інгулецький 
ГЗК, Запоріжкокс. ДТЕК належить ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу. 
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Україна розраховує на технічну допомогу Канади у реформуванні  
системи надрокористування 

22.06.2016 
Україна впроваджуватиме передовий досвід Канади у реформуванні 

системи надрокористування. Про це Міністр екології та природних  ресурсів 
України заявив під час канадсько-українського бізнес-форуму. 

«Ми вдячні  експертам Організації геологічних служб Європи, Геологічної служби 
Канади та  Геологічної служби США, які провели незалежну оцінку Держгеонадр України. 
Сподіваємося на технічну допомогу та впровадження в Україні аналогічної реформи у сфері 
надрокористування, яка вже успішно  працює в  канадській провінції Альберта», -  сказав 
Міністр під час канадсько-українського бізнес-форуму в Торонто, підсумовуючи  результат 
зустрічі із Генеральним директором Alberta Energy Regulator Джимом Еллісом та Віце-
президентом Зишаном Сайедом. Остап Семерак також висловив сподівання, що канадські та 
українські експерти  працюватимуть спільно у рамках проектного офісу, що створюється в 
Міністерстві. Офіс займатиметься реалізацією реформ у сфері  надрокористування, 
державного нагляду в сфері охорони природного навколишнього середовища, поводження 
з відходами, а також сприятиме імплементації міжнародних зобов’язань.  «Сьогодні 
екологічне вивчення та раціональне використання надр потребує термінового 
реформування Державної служби геології та надр України. Незаконний видобуток 
бурштину та масова корупція у сфері надрокористування свідчить про неефективну роботу 
даного органу. Саме тому ми розпочали процес реформування законодавства України у 
сфері надрокористування та плануємо залучити до цієї роботи європейських експертів», - 
зазначив Остап Семерак. Міністр екології  та природних ресурсів наголосив, що це дуже 
важливо і в  контексті збільшення природного газу власного видобутку та забезпечення  
енергетичної незалежності. 
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Україна отримає концепцію державної політики  

в сфері зміни клімату 
30.06.2016 

Представники Міністерства екології та природних ресурсів під час 
круглого столу з питань впровадження Паризької угоди презентували 
проект Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату.  

Метою документу є створення системного підходу до вирішення проблем зміни 
клімату, відсутність якого на сьогоднішній день унеможливлює прийняття ефективних 
управлінських рішень щодо боротьби зі зміною клімату та адаптації до неї в масштабах 
всієї економіки країни. Як зазначила директор Департаменту з питань зміни клімату, 
охорони атмосферного повітря та захисту озонового шару Світлана Гринчук: “Концепція 
покликана визначити стратегічний підхід до посилення реагування держави на виклики, 
пов’язані зі зміною клімату, та визначити основні шляхи досягнення цілей України щодо 
скорочення викидів і збільшення поглинання парникових газів та адаптації до наслідків 
зміни клімату. Вона має пов’язати політику у сфері зміни клімату зі стратегіями, 
політиками, планами і програмами у інших сферах економічного і соціального розвитку 
держави”. Найближчим часом передбачається схвалення Концепції розпорядженням 
Кабінету Міністрів України. 
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НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует продление  
сроков по "китайскому кредиту" 

23.06.2016 
НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует продление установленных 

ранее сроков в рамках кредита КНР, сообщил журналистам глава компании 
Андрей Коболев в Киеве в четверг 

При этом он добавил, что сейчас ведутся переговоры с китайской стороной о том, 
как строить дальше работу. "Мы ожидаем, что, скорее всего, будет продлен срок 
реализации по кредиту. И будет расширен перечень проектов, которые могут принимать 
участие", - сказал он. А.Коболев добавил, что "Нафтогаз Украины" передал китайской 
стороне предложения по трем проектам, получившим позитивные выводы Министерства 
экономразвития и торговли. Как сообщалось, в декабре 2012 года НАК "Нафтогаз Украины" 
подписал кредитное соглашение с ГБР КНР на сумму $3,656 млрд под госгарантии для 
реализации проектов замещения газа углем, включая проекты по газификации угля и 
перевода теплоэлектростанций на угольное топливо. Срок действия кредитной линии - 19 
лет, включая пятилетний льготный период по выплате тела кредита. Кредитные средства в 
рамках этой линии еще не выбирались, поскольку реализация первоначально 
согласованных с китайской стороной проектов стала невозможна из-за войны на востоке 
страны. В связи с этим украинская сторона предложила банку изменить первоначальный 
перечень проектов и получила на это от китайской стороны принципиальное согласие. 
"Нафтогаз Украины" в апреле 2016 года сообщил, что предлагает за счет кредитной линии 
профинансировать модернизацию систем индивидуального отопления в частных домах 
малообеспеченных потребителей на $1,7 млрд, строительство ТЭС в Киеве и Львовской 
области для сокращения импорта газа на $1,3 млрд и закупку оборудования для 
увеличения добычи газа ПАО "Укргазвыдобування" на $0,4 млрд. Соответствующие четыре 
инвестиционных предложения компания подала в Министерство экономразвития и 
торговли для оценки их экономической эффективности и внесения в Государственный 
реестр. Инвестиционное предложение еще по одному инвестпроекту за эти средства - по 
установлению индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах - на тот 
момент разрабатывалось Министерством регионального развития, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 
 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Кабмин утвердил план разделения  

"Нафтогаза Украины"   
01.07.2016 

Кабинет министров Украині в пятницу, 1 июля, утвердил план 
выделения из "Нафтогаза Украины" функции по транспортировке газа 
магистральными газопроводами. 

Решение принято во исполнение Третьего энергопакета ЕС и закона и рынке 
природного газа. Третий энергопакет запрещает компаниям одновременно и продавать, и 
транспортировать газ и электроэнергию. Чтобы решить эту проблему, компаниям было 
предложено продать транспортные сети или отдать их управление в руки независимого 
оператора. Секретариат Энергетического сообщества рекомендовал Украине учредить 
новую компанию с целью постепенной передачи ей функций оператора ГТС. Будущий 
оператор ГТС должен быть сформирован на основании новой компании отдельно и 
независимо от текущей структуры "Нафтогаза". Напомним, в декабре 2015 г. КМУ дал старт 
реформированию управления "Нафтогаза", утвердив новый устав холдинга. Реформа 
включает создание независимого наблюдательного совета и корпоративных функций 
внутреннего аудита, комплаенса, противодействия коррупции и управления рисками, 
которые будут подчинены наблюдательному совету.  
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Украина после завершения отопительного сезона  
увеличила запасы в ПХГ на 12,3%   

21.06.2016 
Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины после 

завершения отопительного сезона 2015/2016 гг. увеличились на 11,2%, или на 
1 млрд 33,88 млн куб. м. 

Согласно данным ПАО "Укртрансгаз", если по состоянию на 6 апреля 2016 года в 
хранилищах находилось 8 млрд 437,52 млн м³ газа, то к 19 июня запасы возросли до 9 млрд 
471,4 млн м³, что на 16,6% меньше, чем на 19 июня 2015 г. (11 млрд 355,93 млн м³). По 
данным компании, 19 июня 2016 г. газ в ПХГ закачивался в режиме 17,93 млн м³ в сутки, 
тогда как 19 июня 2015 г. – 51,93 млн м³ в сутки. Импорт газа из Европы с начала июня 
осуществляется в минимальных объемах. Поставки газа из стран ЕС 19 июня т.г. составили 
0,887 млн м³, в т. ч. из Словакии – 0,494 млн м³, Венгрии – 0,393 млн м³. Со стороны Польши 
и РФ поставки газа не осуществлялись. Как сообщалось, Украина начала отбор газа из ПХГ в 
отопительный сезон 2015/2016 гг. с 30 октября 2015 г. при наличии запасов в объеме 17 
млрд 064,1 млн м³ газа, завершила его 6 апреля 2016 г. с запасами 8 млрд 447,1 млн м³. 
Украина начала отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2014/2015 гг. с 20 октября 2014 г. 
при наличии запасов в объеме 16 млрд 749,6 млн м³ газа, завершила его 10 апреля 2015 г. с 
запасами 7 млрд 609,2 млн куб. м. 
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Украина за пять месяцев сократила добычу  
нефти и газоконденсата на 10,5% 

24.06.2016 
В январе-мае Украина сократила добычу нефти и газового конденсата 

на 10,5%, или на 109,9 тыс. т, до 938,4 тыс. т, по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 г. (1 048,3 тыс. т).  

Как свидетельствую данные, 90,4% всей нефти и конденсата (848,2 тыс. т) было 
добыто предприятиями группы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» 
(включая ПАО «Укрнафта»). При этом объем добычи нефти и конденсата группой НАК 
«Нафтогаз» за отчетный период сократился на 9,5%, или на 88,8 тыс. т, до 848,2 тыс. т, по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 г (937 тыс. т). В мае добыча нефти и конденсата 
сократилась на 9,3%, или на 19,5 тыс. т до 190,5 тыс. т, по сравнению с маем 2015 (210 тыс. 
тн). 89,9% от всего объема в мае было добыто группой «Нафтогаз».  
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Украина в июне импортировала минимальные  
20 млн куб. м газа 

01.07.2016 
Украина в июне 2016 года импортировала всего 0,02 млрд куб. м газа, 

тогда как в за аналогичный месяц прошлого года импорт составил 1,301 млрд 
куб. м, сообщила пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" в пятницу. 

По ее данным, в июне весь объем газа был поставлен со стороны Европы (Словакия 
и Венгрия). Поставки газа в минувшем месяце осуществляли два трейдера, тогда как в мае 
импорт осуществляли 9 компаний, в апреле - 12. При этом в июне-2016 Украина, по данным 
"Укртрансгаз", увеличила запасы в подземных хранилищах чуть более чем на 0,5 млрд м³. 
Кроме того, закачка газа в ПХГ Украины 1 июля осуществляется в суточном режиме 39,4 
млн м³, тогда как максимальная закачка в минувшем месяца была 4 июня в объеме 24,8 млн 
м³. Отметим, Украина в январе-мае т.г. сократила импорт природного газа в 2,9 раза (на 
5,795 млрд м³) по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. - до 2,988 млрд м³. В мае-
2016 импорт газа составил 96,4 млн м³, что в 16 раз меньше, чем в мае-2015 (1 млрд 537,8 
млн м³). Напомним, Украина в январе-апреле 2016 г. импортировала 2 млрд 885,659 млн м³ 
природного газа на общую сумму $564,133 млн, в т.ч. в апреле – 238,889 млн м³ на $42,423 
млн. Таким образом, по данным Гослужбы статистики, средняя цена импорта газа в апреле-
2016 составила $177,6 за 1 тыс. м³, что на $10 меньше, чем в марте ($187,6). Крупнейшими 
контрагентами в апреле стали компании из Австрии – 95,307 млн м³ на $16,618 млн ($174,4 
за 1 тыс. м³), Польши – 76,367 млн м³ на $13,34 млн ($174,7), Венгрии – 24,776 млн м³ на 
4,406 млн ($177,8), Великобритании – 22,155 млн м³ на 3,954 млн ($178,5). Импорт газа из 
РФ в январе-апреле т.г. не осуществлялся. В целом за 4 мес. от контрагентов из Германии 
получено 619,6 млн м³ газа на $120,7 млн, Франции – 457,1 млн м³ на $88,7 млн, Велико-
британии – 415,9 млн м³ на $84,7 млн, Швейцарии – 414,7 млн м³ на $82,4 млн, Австрии – 
346,4 млн м³ на $64,4 млн, Польши – 257,6 млн м³ на $48,9 млн, Венгрии – 150,5 млн м³ на 
$27 млн, Италии – 147,8 млн м³ на $30 млн, Люксембурга – 76,1 млн м³ на $17,3 млн. 
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 КОМПАНІЇ 
НАК «Нафтогаз» не смог купить 200 млн куб. м газа  

в независимых добытчиков 
21.06.2016 

НАК «Нафтогаз Украины» не смог закупить 200 млн м³ газа у 
отечественных компаний. Отмечается, что участники торгов предложили 
цены, превышающие установленное «Нафтогазом» максимальное значение. 

«Так как ни одно из ценовых предложений не соответствовало цене отсечения 
(5404,8 грн за тыс. куб. м с НДС), будем считать, что редукцион не состоялся», – сказал 
первый заместитель председателя правления НАК Сергей Перелома. Во втором этапе 
торгов приняли участие две компании – «ЕСКО-Пивнич» предложила 45 млн куб. м газа по 
цене 5800 грн за тыс. куб. м (с НДС), а «Укрнафтобуриння» – 15 млн куб м газа по 5900 грн 
за тыс. куб. м (с НДС). «Мы сейчас проанализируем результаты и для себя сделаем выводы, 
почему именно так произошло, а потом, базируясь на выводах, будем решать, как поступать 
в дальнейшем», – отметил глава «Нафтогаза». По его словам, цена отсечения на уровне 
5404,8 грн рассчитана на основе импортного паритета, и покупать дороже невыгодно. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

ПАО "Укргазвыдобування" констатирует  
падение добычи 

21.06.2016 
ПАО "Укргазвыдобування" отказалось от практики заключения 

соглашений о совместной деятельности (СД) при добыче газа из-за 
падения добычи по ним и невыполнения инвестиционных обязательств. 

Последнее соглашение о СД было заключено компанией в январе 2014 года, а в 2015-
2016 годах "Укргазвыдобування" не заключило ни одного такого соглашения. "Новый 
менеджмент не заключал и сегодня не планирует заключать новые соглашения о 
совместной деятельности по добыче газа, поскольку такой формат партнерства себя не 
оправдал. Мы фиксируем значительное падение добычи, нарушение инвестиционных 
обязательств, уменьшение расходов на модернизацию и ремонт оборудования скважин по 
соглашениям СД", - цитируется в сообщении компании директор по правовым вопросам 
УГВ Елена Кобец. По ее словам, из-за этих нарушений компания и обратились с 
соответствующими исками в суды об их расторжении. На сегодня в судебных процессах 
находятся семь таких дел. В то же время, еще нет окончательных судебных решений по 
процессам, вступивших в законную силу. Еще по одному СД продолжаются досудебные 
переговоры, необходимость которых обусловлена арбитражной оговоркой по договору. В 
общем УГВ на сегодня имеет восемь соглашений о СД. Они заключены в 2002 году (одно), в 
2004-м (пять), в 2007 и в 2014 гг. (по одному). Ранее глава УГВ Олег Прохоренко сообщил, 
что при плане добычи всеми СД 1,5 млрд куб. м газа в 2015 году было добыто только 1,16 
млрд куб. м. Согласно отчетности УГВ, у компании заключены договора о совместной 
деятельности с ООО "Карпатыгаз", ООО "Дион", ООО "Надра Геоцентр", ООО "Техпроект", 
ООО "Фирма "ХАС", ООО "Карпатынадраинвест", ООО "Природные ресурсы+" и ООО "Цефей".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

JKX за пять месяцев увеличила среднесуточную добычу 
углеводородов на 21% 

22.06.2016 
Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas Plc в январе-мае 2016 г 

увеличила среднесуточную добычу углеводородов на 21,3% – до 10,322 
барр. нефтяного эквивалента (boepd).  

Как сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи, добыча газа в 
Украине осталась на прежнем уровне, добыча нефти – увеличилась на 12% за счет 
оптимизации работы существующих скважин. В то же время, добыча JKX в России выросла 
на 41% благодаря запуску новой скважины в конце 2015 года, а также проведению 
кислотного стимулирования на нескольких скважинах. Как пишет OilNews, основными 
акционерами JKX Oil&Gas являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия 
Боголюбова (27,54%) и Glengary Overseas Limited Александра Жукова (11,45%). Кроме того, 
российская Proxima Capital Group владеет 19,92% акций JKX. JKX Oil&Gas владеет в Украине 
«Полтавской газонефтяной компанией». Входящая в структуру JKX Oil&Gas «Полтавская 
газонефтяная компания» имеет четыре лицензии на разработку нефтегазовых 
месторождений Ново-Николаевской группы и Елизаветовской площади в Полтавской обл., 
а также два разрешения на разведку Заплавского и Червоноярско-Восточного 
месторождений общей площадью 171,2 км². Компания также оперирует установкой по 
производству СПБТ. Весь произведенный ресурс реализуется на собственной электронной 
торговой площадке. В феврале 2015 г. дочерние украинские и голландские компании JKX 
Oil&Gas инициировали арбитражное разбирательство против государства Украина  в 
соответствии с Договором к Энергетической хартии и двусторонними соглашениями о 
защите инвестиций, заключенными Украиной с Великобританией и Нидерландами, требуя 
компенсации в размере более $180 млн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 

План досудебной санации «Укрнафты»  
на стадии согласования  

22.06.2016 
«Укрнафта» уведомлена о том, что «Нафтогаз Украины» 

консультируется с Кабмином относительно плана финансовой стабилизации 
компании, предложенного Правлением «Укрнафты». 

Ранее Правление «Укрнафты» разработало основные условия плана досудебной 
санации, целью которого является поддержание платежеспособности компании, и подало 
их на утверждение Наблюдательному совету. Основные элементы плана включают: 
прогнозируемый денежный поток для погашения налогового долга, согласно показателям 
работы компании в будущем; денежная выплата в размере 3.8 млрд грн. в отношении части 
11 млрд куб. м. природного газа, которые «Укрнафта» добыла и передала «Укртрансгазу» в 
период с 2006 по 2012 год; погашение задолженности иных должников на равную сумму. 
Следует отметить, что этот план в том виде, в котором он подан, предполагает на данный 
момент возможность частичной компенсации «Нафтогазом Украины» стоимости спорного 
газа. Согласно положениям плана, налоговая задолженность погашается полностью в 
течение 3 лет, а компания возвращается к финансовой стабильности. В то же время, 
«Укрнафта» сможет поддерживать в полной мере деятельность по добыче, предоставлять 
высококачественные рабочие места, а также осуществлять надлежащие выплаты в 
государственный бюджет. Марк Роллинс, Председатель Правления ПАО «Укрнафта»: “Я 
надеюсь, что все наши предложения касательно плана финансового оздоровления 
компании будут внимательно рассмотрены и утверждены в ближайшее время, чтобы у нас 
наконец были четкий план погашения задолженностей перед всеми нашими кредиторами 
и возможность дальнейшего развития компании”. Стоит отметить, что ранее «Нафтогаз 
Украины» обращался к «Укрнафте» касательно урегулирования газового долга в размере 
11 млрд куб. м. природного газа. Тем не менее, стороны еще не достигли окончательной 
договоренности относительно порядка погашения задолженности. «Укрнафта» уведомила, 
что это урегулирование может быть осуществлено как поставкой газа, так и путем 
денежной компенсации, в зависимости от того, что будет более выгодным для компании и 
ее акционеров, и эта позиция не изменялась. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ПАО «Укрнафта» 
 

Заседание набсовета "Укрнафты" не состоялось  
из-за отсутствия кворума 

23.06.2016 
Запланированное на 20:00 среды, 22 июня, заседание 

наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" не состоялось из-за отсутствия 
кворума, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины". 

На заседание не явился ни один представитель миноритарных акционеров. 
Назначенный по квоте "Нафтогаза" Петр Столяр также отсутствовал. В то же время, глава 
правления "Укрнафты" Марк Роллинс в 22:00 покинул здание "Нафтогаза", где должно 
было состояться заседание набсовета. "Срыв заседания наблюдательного совета делает 
невозможным проведение общего собрания акционеров, запланированного на 7 июля 2016 
года. Наблюдательный совет должен был сегодня одобрить необходимые решения для 
проведения этого собрания", – отметили в пресс-службе. Кроме того, остались 
неодобреными ключевые условия для проведения независимого экспертного анализа 
относительно дебиторской и кредиторской задолженностей, сформированных в 2015 году. 
"Нафтогаз Украины" настаивал, в частности, на включении в план санации обязательства 
правления "Укрнафты" прекратить действия, направленные на взыскание в натуральной 
форме 10,62 миллиардов кубометорв природного газа, который был потреблен населением 
Украины на протяжении 2006-2012 годов, предусмотрев расчеты за такой газ "Нафтогазом" 
в денежной форме. Условия санации, предложенные менеджментом "Укрнафты" с 
предложениями "Нафтогаза", призваны, согласно сообщению, сохранить крупнейшую 
нефтедобывающую компанию Украины ликвидировать юридические противоречия, 
которые блокируют привлечение иностранных инвестиций, модернизацию производства и 
развитие предприятия. Наблюдательный совет в среду должен был рассмотреть вопросы 
подготовки к досудебной санации и к общему собранию акционеров. Вопросы санации и 
переизбрания членов набсовета общее акционеры "Укрнафты" должны рассмотреть на 
общем собрании 7 июля. Как писал в статье для ZN.UA эксперт нефтерынка Сергей Куюн, 
чтобы поставить на "Укрнафте" жирный крест, недостает малого - плана санации, 
написанного под Игоря Коломойского (контролирует около 43% акций компании). НАК 
"Нафтогаз Украины" и "Укрнафта" давно ведут спор относительно принадлежности газа, но 
окончательная договоренность до сих пор не достигнута. Так, 7 июня в НАК назвали 
"безосновательной" передачу "Укрнафте" судебным исполнителем спорных 2 млрд куб. м 
газа, якобы "изъятого" из подземных хранилищ, принадлежащих "Укртрансгазу". НАК 
"Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе "Приват" Иогря 
Коломойского и Геннадия Боголюбова, - порядка 42% акций.  
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По материалам zn.ua 
 

Коломойский сообщил причину срыва заседания  
набсовета "Укрнафты" 

23.06.2016 
Представители группы «Приват» бизнесмена Игоря Коломойского не 

явились на заседание наблюдательного совета «Укрнафты» 22 июня, 
опасаясь ослабления своих позиций в суде против Украины. Об этом 
Коломойский заявил «Украинской правде». 

«Мы предупредили «Нафтогаз», что не будем участвовать в набсовете, поскольку 
нам так посоветовали наши юристы, которые занимаются сейчас процессом в Стокгольме. 
На набсовет выносилось несколько вопросов, которые могут ослабить нашу позицию в 
суде», - сказал он. Как сообщал OilNews, заседание наблюдательного совета ПАО 
«Укрнафта», которое было запланировано на 22 июня, не состоялось из-за отсутствия 
кворума. Так, на заседание не явился ни один из представителей миноритарных 
акционеров. Назначенный по квоте «Нафтогаза» Петр Столяр также отсутствовал. На этом 
заседании планировалась рассмотрение плана санации «Укрнафты». «Нафтогаз Украины» 
настаивал, в частности, на включении в план санации обязательства правления 
«Укрнафты» прекратить действия, направленные на взыскание в натуральной форме 10,62 
миллиардов кубометорв природного газа, который был потреблен населением Украины на 
протяжении 2006-2012 гг., предусмотрев расчеты за такой газ «Нафтогазом» в денежной 
форме. Напомним, Министерство юстиции Украины получило официальный иск в 
Стокгольмский арбитражный суд от трех кипрских компаний к государству Украина на 
сумму $4,674 млрд. Иск подали принадлежащие Игорю Коломойскому и Геннадию 
Боголюбову Littop Enterprises Limited, Dridgemоnt Ventures Limited и Bordo Management 
Limited, которые в совокупности владеют 40,1% акций ПАО «Укрнафта». Одной из основных 
причин подачи иска в Стокгольмский арбитраж компании называют «экспроприацию» 
газа, добытого ПАО, и его покупку по якобы заниженным ценам со стороны НАК «Нафтогаз 
Украины» в течение нескольких лет. Отметим, что представитель Государственной 
исполнительной службы Украины 3 июня передал «Укрнафте» около 2 млрд куб. м газа, 
изъяв его из подземного хранилища газа, которое управляется «Укртрансгазом». … 
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Рішення щодо безпідставної передачі Укрнафті 2 млрд м³  
газу Укртрансгазу скасовано 

24.06.2016 
Начальник Печерського відділу ДВС Києва скасував акт та постанову 

державного виконавця від 03.06.2016 року, яким було зроблено спробу 
передачі від «Укртрансгаз» на користь «Укрнафти» більше 2 млрд м³ газу.  

Постанова держвиконавця визнана такою, що складена передчасно, оскільки право 
власності на майно (обсяги газу) не прийшло до стягувача. НАК «Нафтогаз України» вітає 
скасування постанови державного виконавця від 03.06.2016р. та вважає, що суперечка між 
двома господарюючими суб’єктами має бути вирішена відповідно до законодавства та 
нормативних актів, які діяли на час фактичного виникнення правової колізії. Нагадаємо, 
03.06.2016 представник державної виконавчої служби безпідставно передав ПАТ 
«Укрнафта» близько 2 млрд куб. м газу, начебто вилучивши його з підземного сховища газу, 
що управляється ПАТ «Укртрансгаз». Передача газу Укрнафті здійснювалась державним 
виконавцем у Києві на підставі фіктивного акту про виконавчу дію, яка не мала місця. 
Довідково. Газ, про який йдеться, було видобуто Укрнафтою у 2006 році та за рішенням 
Уряду спрямовано на споживання населенням. Згідно з законодавством, чинним у той час, 
Укрнафта мала продавати весь товарний газ власного видобутку Нафтогазу за ціною, 
встановленою державним регулятором НКРЕ, для подальшої реалізації цього газу 
населенню. Починаючи з 2005р. менеджмент Укрнафти ухилявся від оформлення договорів 
купівлі-продажу з Нафтогазом, мотивуючи свою відмову низьким рівнем цін, встановлених 
НКРЕ. Нафтогаз неодноразово висловлював готовність оформити обсяги газу Укрнафти, 
передані для споживання населенням, за цінами, встановленими державним регулятором у 
відповідні періоди. У спробі оформити вилучення газу державний виконавець керувався 
судовим рішенням № 6/521, винесеним Господарським судом м. Києва у травні 2014 р. 30 
березня 2016 р. НАК «Нафтогаз України» подала заяву про перегляд зазначеного рішення за 
нововиявленими обставинами. Укртрансгаз не укладав договір зберігання газу з 
Укрнафтою, не приймав в компанії ці обсяги газу на зберігання та, відповідно, не має 
підстав передавати такі обсяги газу Укрнафті. 
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За матеріалами прес-центру НАК «Нафтогаз України» 
 

Почему Пинчуку оставили  
совместную добычу 

24.06.2016 
Полгода назад ПАО "Укргаздобыча" взяло курс на расторжение 

проектов по совместной добыче газа с частниками. С этой целью юристы 
госкомпании завалили суды соответствующими исками, но, не дождавшись 
завершения запущенных процессов, менеджмент изменил тактику. 

Как стало известно "ДС", "Укргаздобыча" начала предлагать оппонентам пойти на 
своеобразную мировую, подписав дополнения к основным договорам о совместной 
деятельности. Главная их суть - в пересмотре условий реализации газа, добытого в 
партнерстве. Так, если до последнего времени этот ресурс реализовывался по цене, которая 
де-факто вручную определялась оператором совместной деятельности (частной 
компанией-компаньоном "Укргаздобычи"), то сейчас предлагается установить стоимость 
продажи ресурса на уровне "не ниже минимальной цены реализации газа "Нафтогазом 
Украины" промышленным потребителям". В абсолютных цифрах сегодня это почти 6 тыс. 
грн за 1 тыс м³. Первые результаты новой стратегии "Укргаздобычи" уже есть. По данным 
"ДС", на предложение госкомпании отозвалось ООО "Производственно-коммерческая 
фирма "Дион", с которой недавно было подписано упомянутое дополнительное соглашение 
к договору. Со стороны произошедшее воспринимается неоднозначно. Одни считают этот 
факт наглядным подтверждением адресного сговора госслужащих с бизнесом. Другие 
оправдывают компанию Олега Прохоренко тем, что он пошел на такой шаг из-за осознания 
бесперспективности упомянутых судебных процессов: мол, в подписанных прежним 
руководством "Укргаздобычи" договорах предусмотрено правило прекращения совместной 
деятельности исключительно по обоюдному согласию сторон. Источник "ДС" в 
госкомпании утверждает, что предложение подписать допсоглашения было сделано не 
только "Диону", а и всем остальным партнерам: группе компаний Александра Онищенко 
("Цефей", "Карпатнадраинвест", "Хас", "Надра Геоцентр" и "Природные ресурсы+") и 
фирмам, близким Дмитрию Фирташу ("Карпатыгаз" и Misen Enterprises). "На это 
предложение не согласился никто, кроме "Диона", - утверждают в госкомпании. Чем 
объясняется сговорчивость этой компании? Во-первых, "Дион" единственный из 
перечисленных, у кого нет налоговых долгов и провалов в выполнении инвестиционных 
программ (из-за наличия этих проблем остальным компаниям банально невыгодно 
соглашаться на их устранение - слишком уж дорогая получится мировая с 
"Укргаздобычей"). Компания также является одним из самых мелких партнеров 
"Укргаздобычи": на разрабатываемых ими совместно Зачепиловском и Тимофеевском 
месторождениях в месяц получается "выдать на-гора" около 5 млн м³ газа и порядка 300 т 
конденсата (для сравнения: упомянутая компания "Карпатыгаз" генерирует добычу 
порядка 90 млн м³ голубого топлива в месяц). Во-вторых, поведение "Диона" укладывается 
в стратегию ее бенефициара которым источники "ДС" называют Виктора Пинчука, якобы 
имеющего отношение к владельцу этой компании - кипрской Metenergy Limited. "Перед 
"Дионом" поставлена задача вести бизнес в стиле газодобывающей группы Geo Alliance. 
Возможно, потому что в перспективе к развитию проектов "Диона" панируется привлечь 
партнера Пинчука по этой группе - Arawak Energy Ukraine BV (входит в состав одного из 
крупнейших операторов мирового рынка энергоресурсов - Vitol - "ДС")", - говорят 
источники "ДС". Как бы там ни было, сейчас ситуация выглядит так, будто совместному 
бизнесу "Диона" с "Укргаздобычей" уже ничего не угрожает. Правда, в ПАО говорят, что это 
не совсем так. По их данным, госкомпания не будет отзывать иск о расторжении договора  с 
этим предприятием, а планирует перевести судебный процесс в вялотекущее русло, что в 
итоге даст ей возможность активизироваться в любой момент в случае нарушения 
"Дионом" своих обязательств продавать газ по оговоренной цене. При этом в 
"Укргаздобыче" неофициально говорят о планах активизировать давление на остальных 
своих СД-шных партнеров. В свете недавней активизации НАБУ против Александра 
Онищенко, это будет не сложно. Проблема в другом: легкость, с которой "Укргаздобыча" 
готова сменить отношения с частниками с метода кнута на метод пряника и наоборот, 
говорит о том, что ее самоцель - не в прекращении совместных проектов по добыче газа, а в 
повышении цены на этот ресурс. Оптимисты считают, что это может быть связано с 
желанием руководства госкомпании повысить ее доходность. Но на самом деле все может 
быть намного банальнее: пытаясь любой ценой повысить цены на СД-шный газ, 
"Укргаздобыча" тем самым расчищает дорогу от демпингующих конкурентов для своей 
материнской структуры - НАК "Нафтогаз Украины", которая относительно недавно 
развернула агрессивную кампанию по возвращению себе статуса основного поставщика 
газа промышленникам. 

 

Читать полностью >>>                                                                                   © Дмитрий Рясной 
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Нефтегаздобыча пробурит сверхглубокую скважину на одном  
из сложнейших месторождений в мире 

29.06.2016 
Компания Нефтегаздобыча, входящая в группу ДТЭК, начинает 

масштабный инвестиционный проект – бурение сверхглубокой 
поисковой скважины № 53 на Мачухском газовом месторождении в Полтавской обл.  

Это месторождение – одно из самых сложных для освоения не только в Украине, но и 
за пределами страны. Проектная глубина новой наклонно-направленной скважины 
составляет 6000 м по вертикали. Строительство скважины будет осуществляться в 
уникально сложных горно-геологических условиях. Углеводородные залежи 
месторождения характеризуется аномально высокими пластовыми давлениями свыше 
100-110 МПа и температурами до 1800 С и более. К реализации проекта привлечены 
ведущие научные институты. Планируется использование самого современного 
оборудования и материалов. На электронной площадке ДТЭК (tenders.dtek.com) уже 
объявлен тендер на выполнение буровых работ. К участию в нем, в том числе, приглашены 
зарубежные компании. «Мачухское месторождение – настоящий вызов для любого 
газодобытчика. Пробурить на нем сверхглубокую скважину и ввести ее в эксплуатацию, 
сохранив целостность и продуктивность пласта – примерно как для альпиниста взойти на 
Эверест. Это будет один из наиболее технологически- и ресурсоемких проектов в 
украинской газодобыче. Но именно за такими проектами – будущее отрасли. Ведь покоряя 
новые горизонты, мы одновременно открываем новый, пока малоосвоенный потенциал 
украинских недр», – отметил генеральный директор Нефтегаздобычи Игорь Щуров. Начало 
бурения скважины № 53 Мачухского месторождения планируется в 3-м квартале 2016 г., 
завершение – во 2-м квартале 2017 г. Напомним, в 2015 г. Нефтегаздобыча успешно ввела в 
эксплуатацию скважину № 17 Семиренковского месторождения в Полтавской области 
глубиной 6750 м. Скважина открыла углеводородную залежь на глубине 6650 м, из которой 
получен промышленный приток газа. 

 

Читать полностью >>>  Читайте также: Нефтегаздобыча первая в стране 
автоматизировала управление добычей газа >>> 

 

По материалам пресс-службы Компании «СКМ» 
 
 

 ГТС  & НТС  

Deloitte проведет финансовый аудит  
«Укртрансгаза» за 2 млн грн 

22.06.2016 
ЧАО «Делойт энд Туш юкрейниан сервисез компани» выиграло 

тендер на проведение аудита финансовой отчетности ПАО «Укртрансгаз» 
за 2015 г. Об этом сказано в «Вестнике государственных закупок». 

Стоимость услуг Deloitte составит 2,1 млн грн (с НДС). Договор был подписан 14 
июня 2016 г. Отмечается, что в тендере «Укртрансгаза» также приняла участие компания 
«Бейкер Тилли Украина» с предложением 2,7 млн грн (с НДС). Как сообщал OilNews, 
«Укртрансгаз» в 2015 г. увеличил доход в 1,8 раза по сравнению с 2014 г. – с 14,3 млрд грн 
до 25,2 млрд грн. При этом капитальные инвестиции за год возросли с 0,5 млрд грн до 1,2 
млрд грн. ПАО «Укртрансгаз» создано 24.07.1998 г. Компания является основным 
оператором всей газотранспортной системы Украины. В состав ПАО на правах филиалов 
входит 18 структурных подразделений, производственные мощности которых 
расположены во всех областях страны. «Укртрансгаз» осуществляет транспортирование 
природного газа, его хранение в подземных хранилищах, эксплуатацию и обслуживание 
ГТС, пр. Является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины». ПАО эксплуатирует 
систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

ПАТ "Укртранснафта" перерахувала півмільярда  
дивідендів до бюджету 

29.06.2016 
29 червня ц.р. ПАТ "Укртранснафта" перерахувала 500 млн грн 

дивідендів до державного бюджету. Про це в Facebook повідомив перший 
заступник генерального директора "Укртранснафти" Андрій Пасішник. 

"Перші 500 млн грн дивідендів за підсумками 2015 р. сьогодні перерахували до 
державного бюджету", - написав він. У коментарі ЕП Пасішник повідомив, що всього 
повинно бути сплачено 1,026 млрд грн дивідендів за 2015 рік. "Друга частина суми буде 
перерахована у четвер. Це пов'язано з конвертацією валюти в гривню", - сказав він. Як 
відомо, 29 квітня загальні збори акціонерів ПАТ "Укртранснафта" прийняли рішення про 
спрямування на виплату дивідендів за 2015 рік суми у розмірі 1,020 млрд гривень. 
"Укртранснафта", 100% акцій якої знаходяться в управлінні НАК "Нафтогаз України", є 
оператором нафтотранспортної системи України. Система магістральних нафтопроводів 
"Укртранснафти" діаметром від 159 до 1220 мм загальною протяжністю 4,7 тисячі км 
проходить по території 19 областей країни. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Минэнергоугля создаст новую компанию- 
оператора ГТС   

01.07.2016 
Кабмин утвердил план реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины", 

предусматривающий создание нового предприятия "Магистральные 
газопроводы Украины". 

"Реструктуризация предусматривает выделение оператора ГТС с группы 
"Нафтогаза" и создание нового предприятия в сфере управления Минэнергоугля. Также 
план предусматривает проведение анализа деятельности подземных хранилищ газа (ПХГ) 
и, по результатам анализа, выделение их в отдельное предприятие ("Подземные 
газохранилища Украины", также в структуре Минэнергоугля - ИФ)", - говорится в 
сообщении Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины. Как 
отмечают в МЭРТ, план соответствует требованиям Третьего энергопакета ЕС. На 
предприятиях "Магистральные газопроводы Украины" и "Подземные газохранилища 
Украины" будут созданы независимые наблюдательные советы и выстроена структура 
управления согласно закону "О корпоративном управлении".  

 

Читать полностью >>>  
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 ГАЗОПОСТАЧАННЯ 

 
Убытки газораспределительных компаний в 2015 году  

достигли 5 миллиардов гривень 
01.07.2016 

После повышения цен на газ для населения 
газораспределительный бизнес оказался единственным убыточным 
сегментом газового рынка. Это связано с тем, что тариф на распределение 
газа  уже второй год остается почти неизменным.  

В этой связи даже в НКРЭКУ заговорили об угрозе "каскадного роста аварийности" 
на местных газопроводах. В прошлом году убытки компаний, которые занимаются 
газораспределением, увеличились более чем в три раза, по сравнению с 2014 г. По данным 
директора "Региональной газовой компании" Александра Притыки  общие убытки 
облгазов в 2015г. составили около 5 млрд грн. Об этом он сообщил в ходе  круглого стола на 
тему "Рынок природного газа: первые результаты и проблемы", который был организован 
Комитетом Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной 
политик и ядерной безопасности 30 июня. В свою очередь, глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк 
отметил, что необходимо изменить действующую систему тарифообразования "расходы 
плюс" на модель стимулирующего тарифообразования. По оценке главы регулятора, 
нынешнее тарифообразование привело к тому, что газораспределение "25 лет работает в 
режиме латания дыр" и возникла угроза "каскадного роста аварийности" на местных 
газопроводах. В этом году есть все предпосылки для ухудшения финансового результата. 
Во-первых, после очередного, майского повышения цен на газ Кабинетом министров, 
тарифы на газораспределение остались практически на том же уровне, что и в 2015 г. Во-
вторых, продолжается сокращение потребления газа, а значит и объемы его транспорти-
ровки, за счет которых формируется доход облгазов. В-третьих, население, на которое 
приходится ≈ 60% потребления газа, рассчитывается за него по большей части с помощью 
субсидий – и после очередного подорожания газа доля таких расчетов увеличится. … 

 

Читать полностью >>>  
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Насалик анонсировал резонансные уголовные  
дела в угольной сфере 

21.06.2016 
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь 

Насалик прогнозирует резонансные уголовные дела в угольной сфере. Об 
этом пишет портал uaprom.info 

«Скоро начнется это же (начнутся уголовные дела, подобные делу по СД с 
«Укргазвыдобуванням» - Ред.) в угольной отрасли … Мне не понятно, когда лицензиями 
располагают частные фирмы, а госпредприятия работают на эти фирмы. Все затраты на 
добычу угля идут на госпредприятия, а лицензиями владеют непонятно почему частные 
фирмы», - сказал он. В качестве примера министр назвал шахту «Краснолиманскую» и 
объединение «Селидовуголь». «Мы практически подготовили обращение к ГПУ, чтобы 
провели расследование … Друзья, или давайте, отказывайтесь от лицензий, или вас будет 
ожидать та же судьба, что и этих товарищей из «Укргазвыдобування», - резюмировал он. 

 

Читать полностью >>>  
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ДТЭК ведет переговоры о поставках импортного угля  

для потребностей теплоэлектростанций 
01.07.2016 

ДТЭК запросила конкурсные предложения у крупнейших 
мировых трейдеров на поставку антрацита из ЮАР и Австралии в 
августе-сентябре. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

В адрес ДТЭК уже поступили первые предложения. На сегодняшний день цена 
импортного угля с учетом стоимости доставки на ТЭС составляет от 1700 до 2150 
грн./тонну на качество 5700 Ккал. "С 1 июня и по сегодняшний день отгрузка и вывоз угля 
с предприятий, расположенных на временно неконтролируемых территориях, остаются 
крайне нестабильными из-за остановки работы железной дороги на неконтролируемых 
Украиной территориях Донбасса. Несмотря на то что вывоз угля возобновился, поставки 
осуществляются в крайне низких объемах и не позволяют заполнить склады к зиме. Видя 
ситуацию с антрацитами, мы ведем переговоры с трейдерами о поставках антрацита из 
ЮАР и Австралии", – отметил заместитель коммерческого директора "ДТЭК Энерго" Джон 
Вудхэм. Он также добавил, что спотовые рынки всегда быстро реагируют ростом цены на 
возникающий дефицит. Контракты, как правило, подписываются заблаговременно, и в 
ситуации форс-мажора покупатель вынужден платить больше, "перебивая" цену. … 

 

Читать полностью >>>  
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Coal Energy продает шахту в Донецке 
"Донбассуглеразработка" 

02.07.2016 
Угольная компания Coal Energy S.A. (Люксембург) решила продать 

шахту "Донбассуглеразработка" из-за отсутствия экономической 
целесообразности дальнейшего управления ею. 

"Для возврата этого актива к экономически эффективной деятельности требуются 
значительные инвестиции, тогда как компания в настоящее время имеет крайне 
ограниченные инвестиционные возможности", - говорится в сообщении на Варшавской 
фондовой бирже. Coal Energy добавляет, что указанная шахта добывает профицитные для 
Украины типы угля, поэтому возможности их продажи ограничены. На эту сделку 
приходится менее 10% основных средств в общем объеме ее активов, а ее детали будут 
представлены в следующих финансовых отчетах. Информации о покупателе в сообщении 
нет. В украинском госреестре владельцем 99% в "Донбассуглеразработке" по прежнему 
указана 100% дочка Coal Energy S.A. - кипрская Nertera Investments Limited, а еще 1% 
принадлежит главе совета директоров Виктору Вишневецкому, который совместно с 
Мариной Вишневецкой владеет 75% в Coal Energy. Coal Energy объединяет 10 угольных 
шахт, переработку отвалов и мощности по обогащению. Компания по итогам 9 мес. 2016 
финансового года (июль 2015 - июнь 2016) получила $7,9 млн чистого убытка, что в 3,9 
раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего фингода. Ее выручка увеличилась 
на 58,7% - до $20 млн. Coal Energy указывала, что после улучшения показателей в первом 
полугодии 2014 ФГ начавшаяся политическая нестабильность, а затем и вооруженный 
конфликт на востоке Украины привели к сворачиванию инвестиционной деятельности, а 
также к вынужденной остановке производства. В результате ее выручка в 2015 ФГ упала в 
6,7 раза - до $15,8 млн, а чистый убыток составил $36,5 млн.  

 

Читать полностью >>>  
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 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 
 ГЕНЕРАЦІЯ  
 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА 
 ЯДЕРНЕ ПАЛИВО 

 
Украина купила ядерного топлива Westinghouse  

на 34 миллиона долларов 
22.06.2016 

В апреле Украина импортировала из Швеции (у компании 
Westinghouse) ядерного топлива на сумму 34,015 млн долларов, при этом в 
апреле импорт из России (у компании “ТВЭЛ”) не осуществлялся.  

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, за 4 месяца 
текущего года из России (”ТВЭЛ”) было импортировано топлива на 47,482 млн долларов, из 
Швеции (Westinghouse) - 67,061 млн долларов. Всего в январе-апреле Украина 
импортировала ядерного топлива на 114,543 млн долларов. Таким образом, за 4 месяца 
2016 года в денежном исчислении на поставки российского топлива пришлось 41,45%, на 
поставки топлива Westinghouse - 58,55%. Как сообщалось, в 1 квартале Украина 
импортировала ядерного топлива на 80,528 млн долларов. Из России (компания “ТВЭЛ”) 
было импортировано топлива на 47,482 млн долларов, из Швеции (Westinghouse) - 33,046 
млн долларов. Таким образом, в 1 квартале в денежном исчислении на поставки 
российского топлива пришлось 59%, на поставки топлива Westinghouse — 41%. 

 

Читать полностью >>>  
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ТВЭЛ готов вернуться к реализации проекта топливного  
завода в Украине на прежних условиях 

01.07.2016 
АО "ТВЭЛ" готово вернуться к реализации проекта 

фабрикационного завода в Украине на прежних условиях, следует из 
годового отчета компании. Об этом сообщает interfax.com.ua 

"В течение 2015 года практические мероприятия не осуществлялись в связи с 
отсутствием финансирования у украинского партнера. АО "ТВЭЛ" готово продолжить его 
реализацию на ранее согласованных условиях", - говорится в документе. Ранее в феврале 
2016 года украинская госинспекция ядерного регулирования (ГИЯРУ) не удовлетворила 
заявление ЧАО "Завод ядерного топлива" (СП украинского госконцерна "Ядерное топливо" 
и ТВЭЛ) на получение лицензии для проведения работ по сооружению топливного завода. 
"На протяжении 2015 г. работы вообще не проводились, эксплуатирующая организация не 
предоставляла нам никаких документов. В связи с этим поданное два года назад заявление 
на строительство и эксплуатацию нами не было удовлетворено в связи с отсутствием 
оснований для рассмотрения и выдачи лицензии", - говорил директор департамента по 
вопросам ядерных установок ГИЯРУ Борис Столярчук на коллегии Госинспекции. Как 
сообщалось, в октябре 2015 года экс-министр энергетики и угольной промышленности 
Украины Владимир Демчишин сообщал, что Украина планирует разорвать отношения по 
совместному проекту сооружения завода по производству ядерного топлива в 
Кировоградской области. По его словам, российская сторона "не выполняет свои 
обязательства". В свою очередь в ТВЭЛ заявляли, что проект простаивает два года из-за 
отсутствия финансирования с украинской стороны. ТВЭЛ выиграл тендер по отбору 
технологий строительства завода по фабрикации ядерного топлива в 2010 году. Под 
сооружение объекта было выделено 6,8 га возле поселка Смолино (Кировоградская 
область). Украинскому госконцерну "Ядерное топливо" принадлежит 50% + 1 акция ЧАО, 
ТВЭЛ - 50% минус 1 акция. Акционеры должны были вложить в проект около $100-120 млн 
равными долями. В дальнейшем, исходя из финансово-экономической модели 
предприятия, после внесения средств в рамках эмиссии акционеры предполагали привлечь 
кредитные средства. В то же время украинская сторона в конце 2013 года не успела 
своевременно оплатить свою часть эмиссии из-за отсутствия средств в госбюджете. 
Госконцерн "Ядерное топливо" вернул ТВЭЛ $42 млн, перечисленных на счет ЧАО "Завод 
ЯТ". ТВЭЛ за свой счет уже изготовил оборудование для первой очереди завода, оно 
принято украинской стороной, "но из-за невозможности его поставки в Украину по 
причине неоплаты находится на хранении на Новосибирском заводе химконцентратов". 
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 АТОМНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 

 
Tractebel Engineering і "Енергоатом" обмінялися досвідом щодо  

продовження експлуатації енергоблоків АЕС 
22.06.2016 

Представники бельгійської інжинірингової компанії Tractebel 
Engineering і фахівці НАЕК «Енергоатом» обмінялися досвідом 
інженерно-технічного супроводу проектів продовження експлуатації 
енергоблоків АЕС.  

Семінар на тему «Інженерно-технічний супровід продовження експлуатації 
енергоблоків АЕС у понадпроектний термін» за участю бельгійських та українських 
експертів відбувся 16 червня в Києві в приміщенні «Енергоатома». «Семінар був 
організований в рамках реалізації положень протоколу про наміри співпраці між НАЕК 
«Енергоатом» та бельгійськоюю інжиніринговою компанією Tractebel Engineering», - 
уточнюють у прес-службі. Також повідомляється, що від «Енергоатома» в семінарі брали 
участь представники дирекції з міжнародного співробітництва, виконавчої дирекції з 
виробництва, відокремленого підрозділу «Атомремонтсервіс», Запорізької АЕС, Південно-
Української АЕС та Хмельницької АЕС. «Українські фахівці представили бельгійським 
колегам досвід компанії в реалізації інженерних проектів високої складності у рамках 
реалізації Комплексної зведеної програми підвищення безпеки експлуатації енергоблоків 
українських АЕС і проектів продовження термінів експлуатації енергоблоків атомних 
електростанцій», - відзначають в «Енергоатомі». У свою чергу, експерти Tractebel 
Engineering представили власний досвід у країнах ЄС з інженерно-технічного супроводу 
проектів продовження експлуатації енергоблоків АЕС. «Презентація бельгійської сторони 
охоплювала досвід реалізації проектів продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС 
у Бельгії. Українським атомникам була надана інформація про впровадження системи 
примусового скидання тиску захисної оболонки енергоблоків АЕС, застосування 
програмних кодів і програми управління старінням основного обладнання енергоблоків 
АЕС», - йдеться в повідомленні. Прес-служба нагадала, що 28 жовтня 2015 року в офісі 
представництва НАЕК «Енергоатом» у Брюсселі (Королівство Бельгія) відбулося 
підписання Протоколу про наміри співпраці між НАЕК «Енергоатом» та бельгійською 
інжиніринговою компанією Tractebel Engineering. Зокрема, сторони домовилися провести 
серію двосторонніх технічних семінарів з метою обміну досвідом сучасної інженерно-
технічної підтримки експлуатації та модернізації енергоблоків АЕС. 
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Счета "Энергоатома" разблокированы –  
глава Минэнергоугля   

28.06.2016 
Счета госпредприятия "НАЭК "Энергоатом", арестованные еще в 

марте этого года, разблокированы, сообщил министр энергетики и 
угольной промышленности Игорь Насалик. 

"Удалось разблокировать счета НАЭК "Энергоатома" (благодаря премьер-министру), 
что дает возможность стабилизировать работу", - написал он в комментариях к посту на 
своей странице в Фейсбуке. Напомним, в марте 2016 г. Государственная исполнительная 
служба Украины арестовала счета и имущество "Энергоатома" на общую сумму 200 млрд 
грн, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в 
Украине энергогенерирующей компании. Арест счетов был проведен по делу о взыскании 
задолженности в 127,3 млн грн в пользу ЗАО СП "Укрэлектроват", которую "Энергоатом" 
считает сомнительной. Данная сумма долга была сформирована путем индексации долга в 
2,5 млн грн по единоличному решению судебного эксперта. Из-за блокирования счетов и 
проблем с платежами со стороны "Энергоатома" "Росатом" отложил вывоз первой в этом 
году партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из Украины. "Энергоатом" является 
оператором всех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует Запорожскую, Южно-
Украинскую, Ривненскую и Хмельницкую станции, оснащенные водо-водяными 
энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.  
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 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 

 
Приватизация "Центрэнерго" перенесена  

на I кв. 2017г   
21.06.2016 

Срок приватизации 78,3% акций энергогенерирующей компании 
ПАО "Центрэнерго" перенесен на первый квартал 2017 года. Об этом 
сообщили в Фонде госимущества (ФГИ) Украины 

Глава ФГИ Игорь Билоус, в рамках прошедшего в Торонто 20 июня т.г. украинско-
канадского бизнес-форума, напомнил, что рассматривается возможность продажи 
"Центрэнерго" тремя отдельными тепловыми электростанциями (ТЭС), входящими в 
состав предприятия. Согласно презентации, в третьем квартале 2016 года планируется 
выставить на продажу госпакеты акций "Хмельницк-" и "Тернопольоблэнерго", а также 
Одесскую и Херсонскую ТЭЦ. В четвертом квартале 2016 года планируется выставить на 
торги госпакеты акций "Харьков-", "Запорожье-", "Николаев-", "Черкассыоблэнерго", а 
также Днепродзержинскую и Николаевскую ТЭЦ и "Сумыхимпром". По словам И.Билоуса, 
интерес к облэнерго уже проявили венгерские, австралийские, индийские и украинские 
компании. Он призвал подключиться к процессу приватизации в Украине и канадских 
инвесторов. Отметим, внеочередное собрание акционеров энергогенерирующей компании 
ПАО "Центрэнерго" планирует 22 июля рассмотреть вопросы о смене главы и членов 
наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества. Согласно обнародованной в 
прессе повестке собрания, акционеры также планируют утвердить размер дивидендов по 
результатам деятельности генкомпании в 2014-2015 гг., внести изменения в устав и 
внутренние положения предприятия. Собрание акционеров ПАО "Центрэнерго", 
запланированное на 28 апреля 2016 г. и с аналогичной повесткой, длилось всего 25 минут. 
Акционеры не смогли принять решение об утверждении состава счетной комиссии, в связи 
с чем дальнейшее рассмотрение повестки и проведение собрания стало невозможным по 
организационно-техническим причинам и последующей неправомочности. … 
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"Донбассэнерго" с концами отдали бывшему 
 владельцу "Межигорья" 

22.06.2016 
Коллегия судей Судебной палаты по административным делам 

Верховного Суда отказала Генпрокуратуре в пересмотре решения 
Высшего административного суда от 2 февраля 2016 года. 

Тем самым, коллегия подтвердила законность продажи 60,77% "Донбассэнерго" ЧАО 
"Энергоинвест Холдинг" в августе 2013 г. Об этом говорится в определении Верховного 
суда от 24 мая. С просьбой отменить продажу 60,773% "Донбассэнерго" Генпрокуратура 
обратилась в суд 4 февраля 2014 г. Напомним, 21 августа 2013 года Фонд государственного 
имущества Украины признал "Энергоинвест Холдинг" победителем приватизационного 
конкурса по продаже 60,77% госпакета акций "Донбассэнерго". "Энергоинвест Холдинг" 
предложил за пакет акций наивысшую цену в 718,92 млн грн, что на 77,9 млн грн больше 
его начальной цены. Бизнесмен Игорь Гуменюк является мажоритарным акционером 
Energoinvest Holding BV, которой принадлежит 91% компании "Энергоинвест Холдинг". Как 
сообщал экс-народный депутат от "Партии регионов" Сергей Клюев, на следующий день 
после приватизации "Донбассэнерго", 22 августа 2013 года, он приобрел за 146 млн гривен 
у Игоря Гуменюка компанию "Танталит", которая владела рядом объектов недвижимости 
на территории резиденции "Межгорье" Виктора Януковича. "Донбассэнерго" объединяет 
Старобешевскую (временно неконтролируемая территория Донецкой области) и 
Славянскую ТЭС (контролируемая часть Донецкой области) суммарной установленной 
мощностью 2 890 МВт. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dsnews.ua 
 

В Київенерго готуються зупинити підготовку 
до опалювального сезону 

23.06.2016 
Арешт рахунків ПАТ "Київенерго" призведе до призупинення до 

підготовки тепломереж до опалювального сезону. Про це повідомив 
виконавчий директор ПАТ "Київенерго" Юрій Магера. 

"Ситуація не вирішується та обтяжує підготовку до опалювального сезону. Ми 
просили допомоги та самі зверталися в різні інстанції, виконавчу службу – питання не 
вирішується. Тут потрібно підключення Президенту. Якщо ситуація до кінця тижні не 
вирішиться, процес підготовки до опалювального сезону буде призупинено", - сказав він. 
Юрій Магера додав, що рахунки підприємства арештовані через те, що були нараховані 
певні штрафи за використання газу в 2013-2014 рр. "Ніхто не дає звіт, чому ця 
заборгованість з’явилася. Якщо минулого року та позаминулі періоди була компенсація 
різниці в тарифах, яка компенсувала економічно обґрунтовані тарифи та дотований тариф 
для населення, цю дотацію мала сплачувати держава. Нажаль, вона її не платила, відповідно 
ми не розрахувалися за газ", - пояснив виконавчий директор Київенерго. Представник 
підприємства зазначив, що арештовані зарплатні рахунки, що може спричинити й соціальне 
хвилювання. "Працівники не будуть працювати і при тих пошкодженнях, які будуть 
виникати на електромережах та теплових мережах, нажаль, ліквідовувати в належні строки 
не будуть", -  сказав Юрій Магера. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pravda.press 
 

Державна перевірка знайшла на ДТЕК «Східенерго»  
низку порушень 

23.06.2016 
Під час планової перевірки у ТОВ ДТЕК «Східенерго» НКРЕКП, 

виявила порушення трьох видів діяльності. Про це йшлося під час 
засідання НКРЕКП у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу. 

«Під час планової перевірки у ТОВ ДТЕК «Східенерго» виявлено порушення з трьох 
видів  діяльності: умов та правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва 
електричної енергії, ліцензійних умов провадження господарської діяльності 
централізованого водопостачання та водовідведення та ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності транспортування теплової енергії магістральним та місцевим 
тепломережам та постачання теплової енергії», - заявили під час засідання. Зокрема, під час 
планової перевірки підприємства було встановлено, що інвестиційна програма на 2015 і 
2016 роки на розгляд і схвалення комісії не подавалась. Водночас кошти, отримані в тарифі 
як виробничі інвестиції, акумулювалися на спеціальному рахунку для виконання 
інвестиційної програми. Крім того, у рамках перевірки підприємства було визначено, що 
через провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери діяльності 
природних монополій, підприємством було отримано збиток (від провадження інших видів 
діяльності) у розмірі 13 млн 624 тис. НКРЕКП прийняла рішення, яким зобов'язала подати в 
місячний термін на схвалення Комісії інвестиційну програму на 2016 рік, а також накласти 
штраф у розмірі 34 тис. грн за порушення ліцензійних умов транспортування та 
ліцензійних умов з постачання теплової енергії.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Украинские ТЭЦ возобновили работу 
26.06.2016 

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины 
приняло решение о возобновлении работы ряда крупных 
теплоэлектроцентралей для генерации дефицитной электроэнергии. 

Такое решение принято на совещании по уточнению баланса производства и 
потребления электроэнергии, которое состоялось 22 июня. Так, выпуск электроэнергии 
возобновился на киевской ТЭЦ-6, а также ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5 в Харькове. Кроме того, для 
покрытия дефицита в энергосистеме запущены в работу газомазутные энергоблоки на 
Трипольской и Запорожской ТЭС. Ранее замглавы Минэнергоугля Александр Светелик 
сообщил, что в связи с резким ростом энергопотребления, вызванного жарой и расходом на 
охлаждение помещений, в Украине возможно возобновление веерных отключений. 
Минэнергоугля не способно обеспечить производство дефицитной электроэнергии на 
угольных блоках украинских ТЭС, работающих на угле из шахт, расположенных на 
неподконтрольной территории Донбасса. Это, в свою очередь, вызвано неспособностью 
руководства "Укрзализныци" и Министерства инфраструктуры согласовать в 
правительстве порядок выплаты зарплаты украинским железнодорожникам на 
неподконтрольной территории. В результате грузовое железнодорожное сообщение с 
неподконтрольными территориями блокируется. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 

Белоцерковская ТЭЦ Жеваго просит суд восстановить  
лицензию на производство электроэнергии 

29.06.2016 
ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" просит Окружной 

админсуд Киева признать незаконным и отменить постановление НКРЭКУ 
№911 от 6 июня, которым регулятор аннулировал ТЭЦ лицензию на 
производство электрической и тепловой энергии. 

Кроме этого, как говорится в определении суда от 21 июня, ТЭЦ просила суд принять 
меры обеспечения иска путем приостановки действия соответствующего постановления 
НКРЭКУ. Суд отказал ТЭЦ в таком ходатайстве. Основанием для аннулирования лицензии 
стал недопуск уполномоченных представителей НКРЭКУ к осуществлению внеплановой 
проверки соблюдения ТЭЦ правил и условий деятельности по производству электрической 
и тепловой энергии, которая была назначена комиссией приказом от 18 апреля. Напомним, 
в сентябре 2015 года Генеральная прокуратура начала расследование возможного хищения 
государственных средств должностными лицами ГП "Энергорынок" и Белоцерковской ТЭЦ 
при оплате в течение 2015 года поставленного в апреле-декабре 2014 года газа для нужд 
ТЭЦ. В ходе расследования установлено, что по договору от 1 апреля 2014 года № 572/115-
р на поставку газа с апреля по декабрь 2014 ООО "Скела Терциум" поставила 
Белоцерковской ТЭЦ газ в объеме 97,36 млн куб. м, за что в течение 2015 года получило от 
ТЭЦ денежные средства в сумме 607 млн грн. Следователи Генпрокуратуры, подозревая, 
что указанный объем газа может не соответствовать фактически поставленному на ТЭЦ, 
запросили у суда доступ к соответствующим данным НАК "Нафтогаз Украины". Ранее 
Национальный банк Украины выдавал стабилизационные кредиты неплатежеспособному 
банку "Финансы и Кредит" в 2015 году под залог Белоцерковской ТЭЦ. 17 сентября 2015 
года НБУ признал неплатежеспособным банк "Финансы и Кредит".Основным 
бенефициаром "Финансы и Кредит" является Константин Жеваго. ТЭЦ также 
контролируется Жеваго. Установленная электрическая мощность Белоцерковской ТЭЦ 
составляет 120 МВт, при этом тепловая - 745 Гкал/ч. 

 

Читать полностью >>>  
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 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 
 ГЕС & ГАЕС 

 

Малі ГЕС скоротили виробництво  
електроенергії 

26.06.2016 
Попри дощові травень і червень виробництво електроенергії на 

малих ГЕС у порівнянні з 2014 роком значно скоротилося. Про це 
повідомляє служба новин порталу dr.ck.ua 

"У травні цього року Кривоколінська ГЕС виробила 19 тисяч кіловат електроенергії. 
А в травні 2014 – 44 тисячі кіловат. Лисянська ГЕС на Гнилому Тікичі виробила 23 тисячі в 
цьому році, а в травні 2014 – аж 83 тисячі", – розповів виданню «Вісті Черкащини» 
заступник директора ТОВ «Гідроресурс-К» Михайло Атаманюк. "Однак нарікати на погоду 
не слід. Так у 2011 році Лисянська ГЕС виробила всього-лише 7 тисяч кіловат". Даних за 
червень цього року ще немає. Але судячи з рівня води в басейнах річок Гірський і Гнилий 
Тікич можна сподіватися, що виробництво електроенергії в цьому місяці якщо буде не 
рекордним, то дуже близьким до цих показників. 
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Кабінет міністрів України затвердив фінплан  
"Укргідроенерго" на цей рік 

01.07.2016 
Кабмін затвердив фінансовий план державної компанії 

"Укргідроенерго" на 2016 рік з розміром доходів 4,84 мільярда гривень, 
чистим прибутком 1,2 мільярда гривень та тарифом на відпуск 
електроенергії 0,61 гривні/кВт.  

“Коротко за фінансовими показниками. Середній тариф - на рівні 61 копійки. Розмір 
запланованих доходів становить 4,836 млрд грн. Чистий прибуток в 2016 р. складе 1,221 
млрд грн", - сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Прем'єр-
міністр Володимир Гройсман зазначив, що Кабмін на наступному засіданні розгляне план 
розвитку гідроенергетики на 10 років, метою якого буде збільшення частки галузі в 
енергетичному балансі. "Гідроелектростанції можуть дати те, що потрібно Україні, - дешеву 
енергію", - сказав глава уряду. Нагадаємо, оператор українських гідроелектростанцій 
державна компанія "Укргідроенерго" в травні поточного року виробила 1,017 мільйона 
кВт-год електроенергії, що на 67,5% більше аналогічного періоду 2015 р.. Раніше Гройсман 
заявляв, що Україна має намір майже в два рази збільшити частку гідроелектростанцій у 
виробництві електроенергії - до 15,5% з нинішніх 8,6%. За словами прем'єра, акцент на 
виробництві енергії з відновлюваних джерел є одним з головних пріоритетів роботи уряду, 
а українські підприємства можуть забезпечити процес підвищення енергоефективності 
країни необхідними технічними засобами. В Україні експлуатується 9 ГЕС на рр. Дністрі та 
Дніпрі: Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська, Дніпровська, Каховська 
ГЕС, Київська гідроакумулююча електростанція, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС. 
Оператором гідроелектростанцій є державна компанія "Укргідроенерго". Загальна 
встановлена потужність дев'яти гідроелектростанцій становить 5007,6 МВт.  
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 ВЕС 

В Приазовском районе планируют построить  
еще около 30 ветротурбин 

23.06.2016 
Ботиевская вэтроэлектростанция (Приазовский район Запорожской 

области) - самая большая ветроэлектростанция в Украине. Кроме того, она 
входит в топ-5 крупнейших ВЭС Центральной и Восточной Европы.  

Сегодня Ботиевский ветропарк - это 65 турбин, общей мощностью 200 МВт. Уже 
через два-три года ДТЭК планирует увеличить мощность ветропарка до 300 МВт. Как 
рассказал начальник станции Геннадий Жуков, Ботиевская ВЭС сегодня работает на 
полную мощность. Среднегодовой ветер 7,9 м/с - это хороший класс ветров. «В марте 2014 
года станция выработала 76 млн. кВт в – это рекорд нашей станции», - говорит Геннадий 
Жуков. По его словам такой ветропарк без труда может обеспечить электроэнергией 
Приазовский район. В течение полугода ветростанция смогла бы «напитать» энергией всю 
область (правда, без учета промышленных потребностей). Строительство ВЭС началось в 
2011 г. Общая стоимость проекта – около €340 млн. Одна турбина (с учетом фундамента) 
обошлась компании в €3,5 млн. Окупиться станция должна в течение 8-10 лет. Как уже 
писал «Первый запорожский», на территории ВЭС состоялось выездное заседание Совета 
оптового рынка электроэнергии. Участники которого обсудили перспективы развития 
альтернативной энергетики в Украине, а глава области Константин Брыль отметил, что 
намерен обратиться к центральной власти с просьбой предоставить региону спецтариф. 
После совещания губернатор ознакомился с работой Ботиевской ВЭС: посетил 
диспетчерский центр управления, а также поднялся на одну из турбин.  

 

Читать полностью >>>  
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 СЕС 

Минэкологии анонсировало строительство 34-х  
солнечных электростанций 

24.06.2016 
Зарубежные и отечественные инвесторы планируют построить в 

Украине 34 новых солнечных электростанций общей мощностью более 120 
МВт,- сообщает пресс-служба Минэкологии.  

По словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, в 2015 году в 
Украине ввели в эксплуатацию 3 новые крупные электростанции. Министр напомнил, что 
согласно обязательствам Украины перед ЕС уже к 2020-му году доля возобновляемых 
источников энергии в отечественном энергобалансе должна достичь 11%. «Эти важные 
шаги на пути реформирования отечественной энергетики и стимулирования производства 
электрической энергии из возобновляемых источников подтверждают ориентацию 
Украины на энергетическую безопасность и независимость», - сказал Семерак. По данным 
Минприроды, в селе Раливка Самборского района на Львовщине завершается 
строительство 3-й очереди солнечной электростанции, которая сможет производить до 5 
млн КВт/ч в год. Кабинет министров Украины уже в июле 2016 года представит 
десятилетнюю программу развития гидроэнергетики, которая вдвое увеличит количество 
вырабатываемой электроэнергии страны. 
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Российские рейдеры - конечные собственники  
10 облэнерго Украины 

23.06.2016 
Команда «Нового Региона» совместно с нашими западными коллегами 

в течении нескольких месяцев проводили расследование, которое откроет 
все карты о реальных собственниках украинских облэнерго.  

Сразу отметим, что каждое «звено», подтверждающее тот факт, что именно 
россияне - контролируют основную часть облэнерго нашей страны, мы будем подкреплять 
конкретными документами. На основании открытых реестров, а также уже всем известных 
   panamapapers, нам удалось установить всю схему, которая доказывает: Александр 
Бабаков, Михаил Воеводин и Евгений Гинер - российские олигархи, рейдеры и мафиози, как 
пишут о них СМИ, контролируют 10 основных облэнерго Украины: «Миколаївобленерго», 
«Херсонобленерго», «Одесаобленерго», «Житомиробленерго», «Хмельницькобленерго», 
«Кіровоградобленерго», «Севастопольенерго», «Чернівціобл-енерго», «Київобленерго», 
«Рівнеобленерго». То есть, в условиях продолжения военной агрессии Кремля, аннексии 
Крыма, тысяч смертей на Донбассе, российские собственники продолжают не просто 
зарабатывать миллиарды на украинцах. В связке с провластными органами, они повышают 
тарифы на электроэнергию вдвое, не представляя ни каких на то вразумительных 
объяснений и расчетов. На этом фоне вся бравада власти о том, что Украина стала более 
энергонезависимой от России, стала меньше покупать газа у россиян, - выглядит как 
минимум издевательством и замыливанием глаз для недалеких люмпенов, которыми нас с 
вами считают. ПО ТЕМЕ Депутат подозревает связь окружения Порошенко с российским 
рейдером Бабаковым Ведь россияне давно уже в Украине! Они посредством коррупции, 
подставных компаний, своих жен, - купили все основные облэнерго, диктуя нам с вами свои, 
да, кремлевские, правила. Вашему вниманию мы публикуем первую схему, где четко 
показана вся цепочка, ведущая от реальных собственников до 10-ти наших облэнерго. 
Знакомьтесь. «Номер первый»: Александр Бабаков - экс-вице-спикер Государственной 
Думы России, в Украине известный как лидер рейдерской «Лужниковской группы», 
которая со времен Виктора Ющенко незаконно захватила целый ряд объектов (начиная с 
ТЦ «Метроград», гостиница «Славутич», «Русь» - и это только в столице); «Номер два» - 
Михаил Воеводин - вор в законе, по кличке «Миха», «Потап», лидер «Лужниковской» ОПГ, 
проживает в Москве. В 2005-2006 годах неоднократно приезжал в Украину. С 2004 года 
находился в разработке Московского уголовного розыска. И «номер три» - Евгений Гинер - 
уроженец Харькова, проживающий в Москве и Харькове, по кличке «Женя Харьковский». 
Частным бизнесом занимается с 1991 года. … 
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Группа «Энергетический стандарт» реорганизует  
бизнес в зоне АТО 

01.07.2016 
На днях Кабмин поручил энергопредприятиям из зоны АТО - 

«Луганское энергетическое объединение» и «Донецкоблэнерго» - взять на 
себя расчет за потребителей из оккупированных регионов.  

Пока в стане Рината Ахметова думают над этой почетной миссией, у Константина 
Григоришина уже от нее отказались. Подопечные бизнесмена вовсю ведут корпоративную 
реформу, в результате которой основные активы луганской компании будут переданы 
новому юрлицу. Из всего ТЭК стать непосредственными участниками военного конфликта 
на Донбассе повезло трем дистрибуторам: «Луганское энергетическое объединение» 
Константина Григоришина, «Донецкоблэнерго» Рината Ахметова и государственным 
«Региональным электрическим сетям». Проблема триады однотипна: каждая из компаний 
потеряла контроль над основной частью своей производственной инфраструктуры, а 
вместе с ней – и возможность собирать деньги с местных потребителей. Косметическое 
решение этой проблемы появилось весной 2015 г., когда КМУ принял постановление №263 
«Об особенностях регулирования отношений в сфере электроэнергетики на территории, 
где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий». Его 
суть в том, что дистрибуторам разрешили напрямую (без посредника ГП «Энергорынок») 
покупать электроэнергию у производителей из зоны АТО и сбывать ее там же. При этом им 
параллельно поручили вести отдельный учет поставок электроэнергии на свободной и 
оккупированной частях территории. Что это изменило? Только одно: аккумулирование 
долгов потребителей из зоны военных действий перенеслось со счетов упомянутого 
«Энергорынка» на счета местных поставщиков электричества. Понятно, что последних это 
не устраивало, но особых вибраций от них на этот счет не исходило, потому что 
государство в категорической форме не требовало полного расчета. Ситуация поменялась 
две недели назад, когда правительство постановлением №368 внесло корректировки в 
упомянутое постановление №263. Ним власть обязала «ЛЭО» и «Донецкоблэнерго» 
проводить расчеты с ГП «Энергорынок» за весь объем принимаемой от него 
электроэнергии. Сейчас потребители из оккупированной части Донецкой области 
ежемесячно аккумулируют перед местным «облом» около 200 млн. грн., а потребители из 
зоны АТО в Луганской области – до 150 млн. грн. перед «ЛЭО». Соответствующие долги эти 
энергокомпании собирают перед «Энергорынком», но, по новым правилам Кабмина, они 
должны будут покрывать эту разницу из собственных резервов. ДТЭК, контролирующий 
донецкого дистрибутора, относится к этому нововведению философски. Во многом его 
спокойствие объясняется тем, что он давно живет в режиме почти полных сборов за 
электроэнергию на неконтролируемой территории (эту высоту энергохолдингу удалось 
взять за счет достижения негласных договоренностей с «властью» «ДНР» об оплате тока 
бартером – поставками угля из зоны АТО на свободную от оккупации территорию 
Украины). У владельца «ЛЭО» Константина Григоришина дела грустнее. Во-первых, потому 
что он не задействован в бартерных операциях с энергоносителями. Во-вторых, недавно 
почти вдвое вырос объем перетока между остатками Луганской области и «ЛНР». Это 
связано с подключением на днях к энергосистеме второго блока Луганской ТЭС ООО 
«Востокэнерго» Ахметова, чья энергия сбывается в «ЛНР», тем самым компенсируя 
дефицит тока в этом регионе, обусловленный недавним отключением украино-российской 
ЛЭП «Победа-Шахты». В абсолютных цифрах это означает, что теперь ЛЭО должно будет 
компенсировать «Энергорынку» не 150 млн. грн./месяц, как сейчас, а вдвое больше. 
Публично комментировать свое мнение по этому поводу в «Энергетическом стандарте» 
отказываются, но UAprom все-таки удалось узнать отношение подопечных Константина 
Григоришина к произошедшему. По данным наших источников, до последнего у 
бизнесмена рассматривали минимум два варианта дальнейшего развития событий. 
Первый – продажа «ЛЭО». На покупку компании уже даже были потенциальные 
претенденты от группы, представляемой экс-замглавы Минэнерго Эдуардом Бондаренко, 
который планировали использовать ее в стиле Ахметова для построения бартерной схемы 
«электроэнергия в обмен на уголь». Но так как за луганского дистрибутора пока никто 
больше символических $10 млн. не предлагал, у Григоришина сосредоточились а 
реализации второго сценария. Его суть – реорганизация «Луганского энергетического 
объединения» путем выделения реально контролируемых ею активов в новое юрлицо. 
Работа в этом направлении уже идет полным ходом, так что скоро на энергорынке 
появится новый игрок, расцвет которого перенесет проблему погашения АТО-шных 
энергетических долгов из офиса «Энергетического стандарта» в здание Кабмина. 
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У Луценка обіцяють не проґавити фігурантів  
справи Курченка 

22.06.2016 
Фігуранти газової схеми Сергія Курченка не встигнуть втекти з 

України. Про це запевнив перший заступник генерального прокурора 
Дмитро Сторожук, повідомляє портал depo.ua 

"Це досить малоймовірно (втеча - ред.). Вони можуть, звичайно, готувати документи, 
можуть кудись виїхати, але я впевнений, що той ритм, який взяли правоохоронці і 
прокурори у веденні слідства, тобто вже вони прораховують на декілька кроків вперед свої 
дії. У нас вже передбачені застережні заходи з приводу цього. Тому впевнений, що їм це не 
вдасться", - сказав Сторожук. На його переконання, невдовзі корупційний ланцюжок газової 
схеми Курченка буде повністю викритий слідчими. "Після того, як генеральним прокурором 
справа Курченка була передана іншому підрозділу, за 10 днів ми побачили конкретні 
результати і вони будуть продовжуватись. Робота з цих кримінальних проваджень іде, 
постійно допитуються свідки, допитуються затримані, вони дають покази. На підставі тих 
показів приймаються оперативні рішення прокурорами. І я думаю, що ланцюжок цієї 
корупційної схеми невдовзі буде повністю викритий", - сказав заступник генпрокурора. 
Нагадаємо, 12 червня на кордоні з Польщею був затриманий Андрій Кошель - колишній 
топ-менеджер компанії СЄПЕК Сергія Курченка. Кошель є фігурантом кримінальної справи 
щодо продажу зрідженого газу на спецаукціонах. 17 червня був затриманий екс-заступник 
глави "Нафтогазу" і екс-керівник "Чорноморнафтогазу" ОлександраКацуба. 18 червня 
Голосіївський райсуд Києва арештував його, однак призначив альтернативний запобіжний 
захід - заставу в розмірі 450 млн грн. Кацубу затримали за підозрою у вчиненні злочину за 
статтями 255 (створення злочинної організації) та 191 (привласнення майна шляхом 
зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Слідство стверджує, 
що він причетний до привласнення коштів "Нафтогазу" на суму 450 млн грн.  
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Стали відомі імена всіх заарештованих  

в справі Онищенка 
22.06.2016 

Стали відомі імена 10 фігурантів "газової справи Онищенка", яких 
нещодавно суд арештував на 60 днів. Про це йдеться у статті на 
"Українській правді" на порталі pravda.com.ua   

Постний Валерій Миколайович: Був представником юридичної особи – нерезидента 
України Ведестіма Трейдинг ЛТД (VEDESTIMA TRADING LTD), що є однією із засновників 
фірми "ХАС". Остання має договір про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням". Розмір 
застави -  1 млн грн; Рябошапка Олег Мстиславович: Офіційно не працює. Відповідав за 
створення фіктивних фірм, через які виводились гроші УГВ. Розмір застави – 1,5 млн грн; 
Кравченко Дмитро Сергійович: Займався веденням бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності спільної діяльності фірм "ХАС", "Карпатнадраінвест", "Надра Геоцентр" з 
"Укргазвидобуванням". Розмір застави – 200 млн грн; Сергієнко Олександр Петрович: 
Адвокат, здійснював юридичний супровід діяльності фірм "ХАС", "Карпатнадраінвест", 
"Надра Геоцентр" та представляв компанію Остексперт Лімітед, яка підконтрольна 
Онищенку. Помічник Онищенка в парламенті на громадських засадах. Розмір застави – 200 
млн грн; Іванов Микита Сергійович: Директор біржі "ЦЕНТР", яка проводила фіктивні 
аукціони з продажу природного газу. Розмір застави – 50 млн грн; Пігуляк Василь 
Миколайович: Директор біржі "Львівська універсальна", що проводила фіктивні аукціони з 
продажу газу. Розмір застави – 50 млн грн; Гречанюк Мар’яна Петрівна: Представник 
"Нафтогаз Трейду" та "Газтранспроекту", які купували природний газ на фіктивних 
аукціонах. Основним обов’язком був пошук та координація із покупцями газу. Розмір 
застави – 200 млн грн; Купріяненко Владислав Станіславович: Був директором ТОВ 
"Київпромзбут", яке купувало природний газ на фіктивних аукціонах з подальшим 
перепродажем. Розмір застави – 50 млн грн; Желєзняк Леся Володимирівна: Займалась 
діяльністю, пов’язаною із створенням фіктивних фірм, основним завданням яких було 
виведення грошей, отриманих від перепродажу газу. Розмір застави – 50 млн грн; Смаглюк 
Юрій Миколайович: Директор "Газтранспроекту", який здійснював купівлю газу на 
фіктивних біржах. Розмір застави – 200 млн грн. Як відомо, 19 червня суд арештував на 60 
днів всіх 10 осіб, затриманих 15 червня у "газовій справі", в якій фігурує нардеп Олександр 
Онищенко. За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було 
завдано збитків на рівні 3 млрд грн. З яких 1,6 млрд. – це кошти, отримані в результаті 
перепродажу газу посередниками та виведені через фіктивні підприємства. 1,3 млрд. грн – 
це несплачена сума ренти за користування надрами. Раніше "Українська правда" писала, що 
серед співучасників злочинів, у яких звинувачується депутат від "Волі народу" Олександр 
Онищенко, фігурують близько 20 людей. 

 
 
 

Читати повністю >>>                Читайте також: Сезон полювання на корупціонерів >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

Деталі розслідування «газової схеми»  
О.Онищенка 

01.07.2016 
Від самого початку розслідування у кримінальному провадженні 

щодо так званої «газової схеми Онищенка» чиниться спротив як під час 
проведення слідчих дій, так і при розгляді клопотань у судах. 

«Враховуючи  такі факти, а також достатні докази, переконаний, Верховна Рада 
України має прийняти рішення і підтримати подання Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури в повному обсязі», – зазначив під час брифінгу директор Національного 
антикорупційного бюро України Артем Ситник. Як повідомлялося, 29 червня, Комітет 
Верховної Ради України з питань регламенту та організаційної роботи задовольнив 
подання САП, погоджене з Генеральним прокурором України, щодо притягнення до 
кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа. Разом із тим, Верховна Рада 
має голосувати окремо по кожному із пунктів подання: за притягнення до кримінальної 
відповідальності, за затримання та за арешт. Національне антикорупційне бюро України та 
Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організаторів схеми з розкрадання 
коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну 
діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на 
суму близько 3 мільярдів гривень. Встановлено причетність до організації даної схеми 
народного депутата Олександра Онищенка. Деталі організації «газової схеми», а також 
основні моменти досудового розслідування детективів Національного антикорупційного 
бюро України, дивіться в інфографіці. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру НАБУ 
 
 
 

 НПЗ & ГПЗ / БІОЕТАНОЛ & БІОГАЗ 

 
Украина возобновила импорт нефти из  

Казахстана в июне 
23.06.2016 

Украина в июне возобновила импорт сырой нефти из Казахстана для 
нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (Полтавская обл.). Об 
этом сообщили в Государственной фискальной службе. 

"Приват" возобновил импорт нефти. Танкер еще в начале июня зашел и уже 
разгрузился", - сообщил собеседник. Подробностей об объеме импортированной нефти 
собеседник не сообщил. Украина прекратила импорт нефти из Казахстана в апреле. Как 
сообщалось, в 2015 г. Украина импортировала из Казахстана сырой нефти на сумму 88,943 
млн долларов. В 1 квартале "Укртатнафта" импортировала у компании Tengizchevroil 
(Казахстан) порядка 175 тыс. тонн нефти марки СРС Blend. По данным ГФС, в 1 квартале 
Украина импортировала казахскую нефть на сумму 42,4 млн долларов: в январе - на 20,3 
млн долларов, в феврале - на 12,3 млн долларов, в марте - на 9,8 млн долларов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам un.ua 
 

Баланс рынка нефтепродуктов вырос  
на 10% в мае 2016 г. 

24.06.2016 
В мае 2016 г. баланс украинского рынка светлых нефтепродуктов (без 

учета оккупированной АР Крым) составил 630,8 тыс. т, что на 10,4% выше 
показателя аналогичного периода 2015 г.  

Рост баланса отмечается по дизтопливу за счет увеличения импортных поставок, а 
также существенного роста производства на Кременчугском НПЗ (ПАО «Укртатнафта») и 
Шебелинском ГПЗ (ПАО «Укргаздобыча»). Импорт ДТ вырос на 17,7%, до 394 тыс. т. Три 
четверти всего дизтоплива поступило из Беларуси, которая нарастила поставки до 253 тыс. 
т (+77%). PKN Orlen увеличил поставки со своего литовского завода на 91% (34,54 тыс. т). 
При этом импорт из Польши (11 тыс. т) сократился на 70%. В отличие от дизтоплива, 
импорт бензинов снизился на 4,8%, до 127,4 тыс. т. Основное сокращение пришлось на 
поставки из Литвы (-57,1%) и Польши (-70%). С этих двух направлений было завезено всего 
12,7 тыс. т бензинов. В то же время Беларусь нарастила поставки до 111 тыс. т, заняв 91% 
доли импорта бензина в Украину. Рост производства бензинов и ДТ на Кременчугском НПЗ 
стартовал в сентябре 2015 г., когда завод возобновил импорт казахской нефти. В мае 2016 г. 
выпуск бензинов на Кременчугском НПЗ вырос на 20%, до 43,2 тыс. т, ДТ - на 23%, до 50,5 
тыс. т. Подчеркнем, что показатель производства «Укртатнафты» рассчитывается с учетом 
среднего выхода светлых нефтепродуктов и поставок нефти на завод. ПАО прекратило 
отчитываться о выпуске продукции в конце 2014 г. Стоит отметить, что в мае текущего 
года произошел существенный спад производства бензинов (-20%, до 14,3 тыс. т) на 
Шебелинском ГПЗ. При этом производство дизельного топлива на этом НПЗ выросло на 
30%, до 12 тыс. т. Напомним, в 2015 г. баланс украинского рынка светлых нефтепродуктов 
составил 7,44 млн т, что на 5% (375 тыс. т) ниже аналогичного показателя за 2014 год.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

На держзаводі, очолюваному мільйонером, організували  
нелегальне виробництво неякісного бензину 

27.06.2016 
У 2014-2015 рр. службові особи ДП «Павлоградський хімічний завод» 

спільно з директором ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», та 
особами, що стоять за цією фірмою, організували на території 
держпідприємства діяльність цеху по переробці нафти у низькоякісне 
паливо. Про це свідчить ухвала Жовтневого райсуду Дніпропетровська від 10 червня. 

Надалі це паливо купили, зокрема, ТОВ «Альянс Синтез», ТОВ «Нафтохімтрейд», ТОВ 
«Трейд Комодіті», ТОВ «Східна нафтогазова компанія», які реалізували його юр- і фізособам 
та державним установам Дніпропетровської області. Стосовно ТОВ «Східна нафтогазова 
компанія» у матеріалах справи відзначається, що офіційно ця компанія імпортує паливно-
мастильних матеріалів із-за кордону. Під виглядом імпортованої продукції фірма 
реалізувала виготовлене на павлоградському хімзаводі неякісне пальне бюджетним 
установам області – КП ДОР «Спецавтобаза», КП ДМР «Міськзеленбуд», КЗ 
«Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова», Державна організація 
«Комбінат Салют». Протягом 2014-2016 рр фірма виграла тендери загалом на суму 13,88 
млн грн. ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» офіційно орендує на 
держпідприємстві приміщення площею 19 кв м. Однак, як встановило слідство, фірма за 
домовленістю з керівництвом заводу насправді використовує набагато більші потужності 
для виготовлення суміші, яка за своєю якістю не призначена для використання за 
призначенням як пальне. Неякісні паливно-мастильні матеріали реалізували через ТОВ 
«Джалон». За місцем реєстрації слідчі фірму не знайшли. Транспортуванням нафти на завод 
і сумішей з нього проводило ТОВ «Плаза Транс». Справу веде військова прокуратура 
Дніпропетровського гарнізону. ДП «Павлоградський хімічний завод» займається 
виробництвом твердого виду вибухових речовин, буро-вибухові роботами, утилізацією 
різних видів боєприпасів, твердого ракетного палива. З 1990-х рр. ДП НВО «Павлоградський 
хімічний завод» є Леонід Шиман, екс-депутат Дніпропетровської облради від Партії 
регіонів. У 2014 році Шиман задекларував 8,56 млн грн доходів, ще 5,56 млн грн – у його 
дружини. При цьому на рахунках у банках у них лежало понад 93 млн грн. Засновниками 
ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» є ТОВ «ЕСК» (85%) і ТОВ «Дніпро-
Контракт» (15%). Засновником «ЕСКу» є Станіслав Смирнов, а «Дніпро-Контракту» – 
Мирослав Залунін. Керівником ТОВ «ПНЗ» з 2013 року є Андрій Устяк. Зауважимо, що ТОВ 
«ЕСК» у 2003р. заснували Станіслав Смирнов і Євгенія Шиман, дочка директора держзаводу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

ХНПЗ будет работать по убыточному  
контракту 

28.06.2016 
Хepcoнcкий нeфтeпepepaбaтывaющий зaвoд зaключил кaтacтpoфичecки 

убытoчный кoнтpaкт c ПAТ «Укpтpaнcнaфтa». Об этом сообщает служба 
новостей портала naberejna.com.ua  

Пo этoму дoгoвopу, пoдпиcaннoму нaкaнунe, pукoвoдcтвo ХНПЗ coглacилocь хpaнить 
40 тыc. тeхнoлoгичecкoй нeфти нa мoщнocтях пpeдпpиятия зa гpoшoвую цeну. Изнaчaльнo 
дoгoвop был пoдпиcaн нa взaимoвыгoдных уcлoвиях. Eщё 10 июня цeнa зa хpaнeниe нeфти 
cocтaвлялa 3 гpн 20 кoп. зa тoнну в cутки. Нe пpoшлo и тpёх днeй, кaк хepcoнcких пapтнёpoв 
пpинудили пepeпиcaть кoнтpaкт и coглacитьcя нa 1,7 гpн в cутки. Кaк извecтнo 
«Укpтpaнcнaфтa» пpинaдлeжит «Пpивaту», и мoнoпoлиcты paнee никoгдa нe пpитecняли 
cлaбых пapтнёpoв и тeм бoлee гocудapcтвeнныe cтpуктуpы. ХНПЗ пoлучит в 4 paзa мeньшe 
cтaндapтнoй cуммы. Видимo, вcё дeлo в тoм, чтo хepcoнcкoe пpeдпpиятиe тpeщит пo швaм и 
явнo ждёт пpивaтизaции, a пoтeнциaльныe пoкупaтeли caми уcтaнaвливaют выгoдныe им 
уcлoвия. A вeдь eщё пoлгoдa нaзaд тoпливный гигaнт зa тe жe уcлуги плaтил 6,4 гpивны зa 
cутки. Пo cлoвaм,гeнepaльнoгo диpeктopa публичнoгo aкциoнepнoгo тoвapищecтвa Aндpeя 
Пacишникa, кoнтpaкт paccчитaн вceгo дo кoнцa этoгo гoдa. 

 

Читать полностью >>>  
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Баку предложил Киеву принять конкретные шаги в вопросе поставок 
азербайджанской нефти на украинские НПЗ 

 

01.07.2016 
Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев считает необходимым 

принятие конкретных шагов в вопросе поставок азербайджанской нефти на 
украинские НПЗ и ее транзита в Европу. 

Перспективы углубления азербайджано-украинских отношений в сфере энергетики 
Н.Алиев обсудил с вице-премьером Украины, сопредседателем азербайджано-украинской 
межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Геннадием Зубко, отмечает пресс-
служба Минэнерго. "Азербайджан играет важную роль в качестве производителя 
энергоресурсов, Украина - в качестве их потребителя и транзитного государства. 
Углубление энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной усилит 
роль обеих стран в Каспийско-Черноморском регионе", - отметил Н.Алиев. Он подчеркнул, 
что озвученные в рамках заседания азербайджано-украинской МПК предложения дадут 
толчок для нового этапа сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики. По 
словам Н.Алиева, интерес Киева к вопросу поставок азербайджанской нефти на украинские 
НПЗ и ее транзиту в страны Европы "выгоден обеим странам и следует принять 
конкретные шаги в этом направлении". "Подчеркнув высокий спрос на нефть в Украине, 
Н.Алиев отметил, что дополнительное снабжение нефтью со стороны Азербайджана будет 
выгодным. Глава Минэнерго Азербайджана также отметил необходимость разработки 
программы энергетического сотрудничества между двумя странами на следующие 10 лет", 
- указывается в информации. Г.Зубко, в свою очередь, подчеркнул, что Украина считает 
приоритетным направлением для развития энергетического сотрудничества транзит 
азербайджанской нефти через территорию Украины в Европу, диверсификацию 
источников поставок газа и строительство газового терминала. "Для реализации этих 
проектов существуют необходимые возможности", - считает Г.Зубко. По итогам встречи 
стороны договорились об организации двухсторонних встреч с целью активизации 
сотрудничества в энергетической сфере между Азербайджаном и Украиной. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 ПАЛИВНІ ТРУБОПРОВОДИ & НАФТОБАЗИ 

 
Украинская компания отсудила  

нефтебазу в Крыму 
27.06.2016 

Арбитражный суд Севастополя обязал вернуть украинской 
компании нефтебазу, оказавшуюся после аннексии полуострова в 
распоряжении правительства Крыма. 

"Иск ООО Стемв-Груп к правительству Севастополя, к Государственному унитарному 
предприятию "Городской автозаправочный комплекс" удовлетворить. Признать за ООО 
Стемв-Груп право собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные по 
адресу: г. Севастополь, ул. Нефтяная, 2", - сказано в решении суда. Решение суда вступает в 
силу по истечении месяца со дня его принятия. Однако его можно обжаловать. ООО Стемв-
Груп согласно украинскому законодательству приобрела нефтебазу в Севастополе в 2013 г. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам korrespondent.net 
 

 
 МЕРЕЖІ АЗС 

 
IFC предоставит сети заправок "Надежда"  

$15 млн займов   
23.06.2016 

Международная финансовая корпорация (IFC) предоставит ЧП 
"Компания "Надежда" (Полтава) долговое финансирование на общую 
сумму $15 млн для расширения и модернизации существующей сети более чем 50 
заправок. 

"Наша стратегия заключается в том, чтобы создать большую сеть многотопливных 
станций с акцентом на LPG. Это приведет к улучшению уровня обслуживание и улучшит 
доступность высококачественных топлив", - приводятся в сообщении слова генерального 
директора и совладельца "Надежды" Виктора Батраченко. По его словам, финансовая 
поддержка поможет компании расширить ее сеть в Киевской и других областях Украины. 
Руководитель регионального офиса IFC в Украине и Беларуси Руфат Алимарданов добавил, 
что данный проект является частью более широкой работы IFC, нацеленной на содействие 
развития инфраструктуры по всей Украине и расширение доступа к высококачественным и 
экологически чистым видам топлива. Как сообщалось, впервые о возможности этого 
проекта IFC сообщил в конце 2013 г. Тогда предполагалось, что финансирование будет 
состоять из $10 млн прямого кредита и $10 млн субординированного займа и позволит 
расширить существующую сеть заправок с 80 примерно до 97, а также заменить 
краткосрочное финансирование долгосрочным. Компания "Надежда", согласно 
информации на ее сайте, была основана в 1988 г. и сейчас в ней занято около 1200 
сотрудников. Ее главный офис и управление базируется в Полтаве. Компания владеет 
региональной сетью АЗС, представленных в Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой, 
Черкасской и Закарпатской областях. Ее автозаправочные станции представлены 
брендами: "Нефтегаз", "ТНК", "Пропан бутан" и "Надежда". Среди активов "Надежды" – 29 
АЗС, 23 АГЗС, 34 мини-маркета, 4 СТО по установке газобалонного оборудования (ГБО), 28 
бензовозов и 24 газовоза, а также 8 газонаполнительных станций (ГНС) и 4 пункта (ГНП) и 
5 нефтебаз. В структуре группы также ООО "Надежда Ритейл" – сеть АЗС, ООО "Союз 2000" - 
оптовая торговля нефтепродуктами, ООО "Евростандарт Автогаз" - оптовая торговля 
сжиженным газом, ООО "Автогаз Груп" - установка ГБО и ООО "Альпари XXI" - производство 
газозаправочных модулей. Согласно украинскому госреестру, конечными бенефициарами 
ЧП "Компания "Надежда" через сеть компаний, в том числе созданные в 2014 году 
полтавскую "БВС 2014" и британскую Nadezhda Limited, являются Виктор и Станислав 
Владимировичи Батраченко, а также Сергей Александрович Самиков. В британском 
госреестре уточняется, что непосредственными владельцами Nadezhda Limited выступают 
BSV Holdings Limited – 47,3%, BVV Holdings Limited – 51% и SSO Holdings Limited – 1,7%, а 
директорами Nadezhda Limited являются Анна (1992 г.р.) и Виктор (1960 г.р.) Батраченко. 
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Донецкий метзавод возобновил работу, Алчевский МК работает  
на минимальных оборотах 

21.06.2016 
На выходных Донецкий металлургический завод (ДМЗ) возобновил 

работу после вынужденного простоя, связанного с частичной остановкой 
железнодорожного сообщения в зоне АТО, пишет портал UAprom. 

«Где-то в воскресенье задули доменную печь №1. Уже вчера выдали 1,5 тыс. т 
чугуна», - сообщил Бизнес-порталу UAprom источник в Объединении предприятий 
«Укрметаллургпром». По его словам, Алчевский металлургический комбинат уже неделю 
продолжает работать на минимальных оборотах. «20 июня предприятие произвело 2,2 тыс. 
т чугуна, тогда как нормальный режим – около 7 тыс. т в сутки», - отметил собеседник. 
Представитель «Укрметаллургпрома» подчеркнул, что ситуация с железнодорожным 
сообщением в регионе, можно сказать, сдвинулась с мертвой точки. «Уже частично 
разблокирована доставка сырья, а также отгрузка готовой продукции», - сказал он. Отвечая 
на вопрос, насколько реальны ожидания по годовому производству стали в 29 млн. т, 
собеседник отметил, что данный прогноз является оптимистическим. «Наш базовый, 
умеренный сценарий – это 25 млн. т. Сейчас, если проецировать показатели пяти месяцев 
на весь год, то мы выйдем на 25-25,5 млн. т, в лучшем случае на 26 млн. т. И то, если будет 
стабильной загрузка мощностей и ценовая конъюнктура внешних рынков», - сказал 
представитель «Укрметаллургпрома». По его словам, сейчас во время Рамадана продажи 
метпродукции практически замерли. При этом собеседник затруднился оценить, какие 
будут показатели по выплавке стали в июне в связи со сбоем ж/д сообщения в зоне АТО и 
фактической остановкой трех метпредприятий – ДМЗ, АМК и Енакиевского метзавода. Как 
сообщалось ранее, в начале марта «Укрзализныця» перенесла дирекцию Донецкой 
железной дороги из неподконтрольного Донецка в Красный Лиман, приостановив все 
выплаты сотрудникам в зоне АТО. С 20 апреля УЗ перевела диспетчеризацию 
железнодорожного движения в зоне АТО из Донецка на подконтрольную Украине 
территорию. В первой декаде июня железнодорожное сообщение в зоне АТО было частично 
прекращено в связи с забастовкой железнодорожников, которые требуют погасить 
задолженность по зарплате за три месяца. С 1 по 13 июня 2016 года из-за отсутствия 
подвоза сырья был остановлен Алчевский меткомбинат, с 10 июня - Донецкий метзавод. 
Енакиевский МЗ не останавливался, продолжал по очереди работать одной домной на 
малой загрузке, в то время как вторая переводилась на «тихий ход».  
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Итоги работы предприятий ГМК  

в январе-мае 2016 г. 
22.06.2016 

Показатели работы отрасли в мае, по сравнению с апрелем этого года,  
улучшились. Это характерно для большинства предприятий ГМК, 
независимо от их территориальной принадлежности, за исключением тех, 
которые производят трубы.  

Увеличился рост поставок железорудного сырья на внутренний рынок. Однако его 
складские запасы продолжают оставаться значительными и составляют около 2,6 млн. 
тонн. Доля внутреннего рынка в географической структуре поставок железорудного сырья 
увеличилась с 31 до 39 %, а доля экспорта уменьшилась с 69 до 61 % по сравнению с 5 
месяцами 2015 г. За январь-май 2016 г. уровень производства по всем видам продукции 
выше,  чем в январе-мае прошлого года, за исключением  производства труб и поставок 
лома. С начала 2016 г. ряд металлургических предприятий ощущает дефицит лома черных 
металлов. По состоянию на 1 июня текущего года в работе находились 23 из 28 (или 82%) 
действующих доменных печей, 8 мартеновских печей из 9 (89%), 17 конвертеров из 21 
(81%) и 6 электропечей из 16 (38%). Кроме того, 7 доменных печей не работают больше 
года (находятся на длительной консервации). Забастовка железнодорожников в конце мая 
– начале июня парализовала поставку технологического сырья и отгрузку готовой 
продукции на ряде металлургических и коксохимических предприятий, что привело к 
значительному снижению объемов их производства, вплоть до  полной остановки. Так, на 
Алчевском меткомбинате металлургическое производство простаивало с 30 мая по 13 
июня, на «Донецкстали» - полностью остановлено производство с 9 июня, на Енакиевском 
меткомбинате производство снизилось в 3 раза по сравнению с маем текущего года.  
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В Украине обвалилась выплавка стали в июне  
до полугодового минимума 

01.07.2016 
В 1 полугодии 2016 г. украинские металлургические предприятия 

увеличили производство углеродистой стали по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 11%, до 12,459 млн. т.  

Такие предварительные оперативные данные приводит Объединение предприятий 
«Металлургпром». Кроме того, производство чугуна в Украине возросло на 17%, до 11,949 
млн. т, общего проката - на 12%, до 10,909 млн. т. При этом выпуск металлургического 
кокса подскочил на 24%, до 6,489 млн. т, в то время как стальных труб снизился на 7%, до 
398 тыс. т. Таким образом, согласно данным «Металлургпрома», показатели по выплавки 
стали впервые упали после шести месяцев роста подряд в годовом исчислении. Более того, 
показатели в июне 2016 года оказались минимальными с ноября прошлого года, то есть, 
когда глобальные цены на метпродукцию достигли дна. Естественно, что обвалилось 
среднесуточное производство стали: в июне – 62,4 тыс. т (в мае – 73,2 тыс. т, в апреле – 71,8 
тыс. т, в марте – 71,0 тыс. т, в феврале – 67,9 тыс. т, в январе – 62,5 тыс. т, в декабре – 62,1 
тыс. т). Среднесуточное производство чугуна в июне составило 59,6 тыс. т, тогда как в мае 
этот показатель был на уровне 72,4 тыс. т. В 2015 году украинские металлургические 
предприятия сократили производство общего проката по сравнению с 2014 годом на 16%, 
до 20,017 млн. т, стали - на 16%, до 22,935 млн. т, чугуна - на 12%, до 21,878 млн. т. 
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В Лиепайский суд Подан иск о банкротстве  
"KVV Liepаjas metalurgs" 

 

21.06.2016 
В Лиепайский суд Латвии подан иск о неплатежеспособности 

металлургического завода «KVV Liepаjas metalurgs», свидетельствует запись 
на сайте Администрации неплатежеспособности. 

Дело возбуждено 17 июня. Иск подало АО «G4S Latvia». Напомним, что на заседаниях 
17 и 24 мая правительство рассмотрело доклад о ситуации на «KVV Liepаjas metalurgs», 
подготовленный Агентством приватизации и «FeLM» в сотрудничестве с министерствами 
финансов и экономики. Правительство считает условия реструктуризации обязательств, 
предложенные владельцем завода - «KVV Group», неприемлемыми, так как они 
предусматривают существенное участие государства. «KVV Group» считает, что при 
нынешней ситуации на металлургическом рынке производство возобновлено быть не 
может. Отметим, украинская компания KVV Group создана в октябре 2010 г., ее основным 
владельцем является британская Gefest Investments Limited. Основные направления 
деятельности компании - переработка металлолома, строительство и металлургия. 
Владельцы компании - Валерий Кришталь и Евгений Казьмин.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам metaltorg.ru 
 

 
ArcelorMittal Кривой Рог вывел из набсовета  

О.Рыбачука и двух иностранцев 
22.06.2016 

ПАО “AMКР” досрочно прекратило полномочия трех членов 
наблюдательного совета компании по их заявлениям, в том числе экс-
главы секретариата президента Виктора Ющенко Олега Рыбачука. 

Помимо О.Рыбачука, прекращены полномочия Франтишека Хованиеца (Frantisek 
Chowaniec) и Герхарда Ренца (Gerhard Renz). Решение о прекращении полномочий принято 
17 июня текущего года. Кроме того, по информации компании, с 17 июня прекращены 
полномочия члена набсовета ПАО “ArcelorMittal Берислав” Вильхельмера Михаэля по его 
заявлению. Как сообщалось, акционеры “ArcelorMittal Кривой Рог” на общем собрании 28 
апреля 2016 года обновили набсовет компании, сменив трех его членов и переизбрав 
остальных на новый срок. При этом из НС были отозваны вице-президент и главный 
юрисконсульт группы Саймон Френсис Эванс (Simon Francis Evans), исполнительный вице-
президент, глава по стратегии, член управляющего комитета группы Вильям Алан 
Скоттинг (William Alan Scotting), а также исполнительный вице-президент, глава по 
финансам, член управляющего комитета Бхикам Чанд Агарвал (Bhikam Chand Agarwal). В НС 
переизбраны на новый срок член правления ArcelorMittal, ответственный за сегмент стран 
Азии, Африки и СНГ, Давиндер Чуг (Davinder Chugh), председатель набсовета ArcelorMittal 
Gamburg Герхард Ренц (Gerhard Renz), консультант по вопросам менеджмента и 
металлургии Франтишек Хованиец (Frantisek Chowaniec), экс-глава секретариата 
президента Украины, руководитель общественной организации “Центр UA” Олег Рыбачук, 
управляющий партнер юридической фирмы “Бейкер и Маккензи” (Baker&McKenzie) Сергей 
Пионтковский, исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна 
Деревьянко. Кроме того, в НС введены региональный юрисконсульт ArcelorMittal 
гражданин Ирландии Пол Кернс (Paul Kearns), финансовый директор сегмента стран Азии, 
Африки та СНГ ArcelorMittal гражданин Бельгии Котхари Рамеш Кумар (Kothari Ramesh 
Kumar) и технический директор, глава по стратегии ArcelorMittal гражданин Австралии 
Кларк Девид Джорж (Clarke David George). На заседании НС 10 июня-2016 председателем 
совета ПАО “ArcelorMittal Кривой Рог” был избран Д. Чуг. “ArcelorMittal Кривой Рог” - 
крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске 
длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки. ArcelorMittal владеет в Украине 
крупнейшим горно-металлургическим комбинатом “ArcelorMittal Кривой Рог” и рядом 
малых компаний, в частности, ПАО “ArcelorMittal Берислав”. 
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Суди зобов’язали "ІСД" сплатити 8,5 млрд грн для "Метінвесту",  
який хотів утричі більше 

28.06.2016 
26 травня Київський апеляційний госпсуд прийняв до провадження 

апеляційну скаргу ТОВ «Метінвест Холдинг» (бенефіціари – Р. Ахметов і В. 
Новинський) на рішення Госпсуду м. Києва від 28 квітня, яким було частково 
задоволено позов компанії до ПАТ «Алчевський меткомбінат» (входить в 
корпорацію «ІСД», підконтрольну російському Внєшекономбанку): суд першої 
інстанції вирішив стягнути з відповідача 1,5 млрд грн. (тоді як позивач вимагав 7,3 
млрд грн., з яких 3,67 млрд грн. - основного боргу; 1,65 млрд грн. - інфляційних втрат; 
166,9 млн грн. – 3% річних; 2,06 млрд грн. – пені). 

Як писав Finbalance, раніше суди першої інстанції задовольнили вимоги «Метінвест 
Холдинг» до структур, що входять у корпорацію «ІСД», по двом позовам на 6,95 млрд грн. 
Таким чином, сукупний обсяг зобов’язань «ІСД» по трьом рішенням судів сягає 8,45 млрд 
грн, тоді як обсяг позовних вимог «Метінвест Холдинга» був 24,2 млрд грн. Згідно з 
матеріалами судової справи, борг виник на підставі договору поставки від 29.12.2010, за 
яким «Метінвест Холдинг» мав передати у власність АМК залізорудний концентрат 
виробництва ВАТ «Центральний ГЗК», ВАТ «Північний ГЗК», ВАТ «Інгулецький ГЗК», ВАТ 
«Південний ГЗК». За даними позивача, на виконання умов договору в період з жовтня 2012 
року по серпень 2014 року (включно) ним здійснено поставку товару загальною кількістю 
5,3 млн тонн на загальну суму 565,7 млн дол. На 21.01.2016 покупець сплатив 
постачальнику за поставлений товар 427,3 млн дол., а 09.03.2016 сума заборгованості 
відповідача була 138,4 млн дол., або 3,67 млрд грн за офіційним курсом НБУ на вказану 
дату. Водночас як констатував суд, в матеріалах справи є акт звірки взаємних розрахунків 
станом на 01.03.2015 року з якого вбачається, що заборгованість ПАТ "Алчевський 
металургійний комбінат" перед ТОВ «Метінвест Холдинг» по договору від 29.12.2010 року 
становить 1,4 млрд грн. Крім того, суд серед іншого відхилив вимоги позивача щодо 
нарахування пені в розмірі 2,06 млрд грн. у зв`язку із спливом позовної давності. Щодо 
вимог про стягнення 1,65 млрд грн. інфляційних втрат, то суд визначив їх як 
«необґрунтовані та такі, що не підлягають задоволенню», оскільки індекс інфляції в Україні 
розраховується лише стосовно національної валюти України (гривні), тоді як борг 
номінований в іноземній валюті. Але зрештою задоволено вимоги в частині стягнення 
трьох процентів річних в розмірі 102,6 млн грн. – за розрахунком наданим відповідачем в 
межах строків позовної давності. Відзначимо, 16 травня Господарський суд Донецької 
області частково задовольнив позов «Райффайзен Банку Аваль» до Корпорації 
«Індустріальна спілка Донбасу» (м. Краматорськ) та вирішив стягнути з відповідача 92,3 
млн дол. і 98,4 млн грн. заборгованості на підставі кредитного договору №010/06/00188 
від 27.03.2009. Позивач вимагав 92,3 млн дол. боргу за тілом кредиту та відсотками за 
користування позикою, а ще 1,97 млрд грн пені. … 

 

Читати повністю >>> 
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Держатели евробондов "Метинвеста" одобрили  

продление моратория на выплату 
29.06.2016 

Держатели еврооблигаций Metinvest B.V. (Нидерланды) одобрили 
продление до 30 сентября 2016 года временного моратория на расчеты 
по ценным бумагам общей номинальной стоимостью $1,134 млрд. 

Как сообщает группа на веб-сайте Ирландской фондовой биржи, собственники 100% 
ценных бумаг провели собрание 28 июня. Если мораторий будет санкционирован Высоким 
судом Англии и Уэльса, он вступит в силу. Слушание суда по этому делу назначено на 30 
июня 2016 г. Мораторий также могут продлить и до 30 ноября 2016 г. Во время действия 
моратория "Метинвест" намерен завершить реструктуризацию еврооблигаций, а также 
предэкспортного финансирования на $1,07 млрд. Напомним, "Метинвест" ранее согласовал 
с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и предэкспортного 
финансирования. Соглашение касается еврооблигаций на $85,5 млн со сроком обращения 
до 2016 г, на $298,6 млн со сроком обращения до 2017 г. и на $750 млн со сроком обращения 
до 2018 г., а также предэкспортного финансирования на $1,07 млрд. "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, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными 
акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), 
совместно управляющие компанией.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

ИНТЕРПАЙП уплатил 1,045 млрд грн.  
налогов и сборов в 2015 г. 

29.06.2016 
ИНТЕРПАЙП продолжает подтверждать статус одного из крупнейших 

налогоплательщиков страны. В 2015 г. компания перечислила в бюджет и 
внебюджетные фонды 1,045 млрд грн. налогов и сборов. 

 В 2015 году 45% налоговых отчислений ИНТЕРПАЙП (469 млн грн.) направлено в 
госбюджет, 22% (237 млн грн.) – в городские бюджеты Днепропетровска, Новомосковска и 
Никополя, 30% (309 млн. грн.) перечислены на счета соответствующих фондов как ЕСВ. 
Объем военного сбора, уплаченного сотрудниками ИНТЕРПАЙП, составил 17,6 млн грн. На 
фоне существенного падения объема производства (- 29% относительно 2014 года) объем 
налоговых отчислений практически не изменился, уменьшившись лишь на 7% 
относительно предыдущего года. Так, в 2014 ИНТЕРПАЙП уплатил 1,124 млрд грн. налогов 
и сборов. При этом сумма налогов, уплаченная на одну тонну готовой продукции, выросла с 
1228 грн./т в 2014 году до 1616 грн./на т в 2015 г. Весь прошлый год ИНТЕРПАЙП работал в 
условиях дефицита основного сырья – лома черных металлов. Объем недополученных 
заказов на готовую продукцию – трубы и колеса, по причине дефицита металлолома 
оценивается Компанией более чем в 100 тыс. т. Выполнение данных заказов могло 
увеличить налоговые отчисления компании на 160 млн. грн. «В прошлом году Компания 
боролась за выживание. Но даже в такой тяжелый год ИНТЕРПАЙП оставался примером 
ведения легального бизнеса. Объем налоговых отчислений сохранился практически на 
уровне 2014. Заводы Компании, расположенные в трех городах Днепропетровской области, 
прямо или опосредованно генерировали существенную часть доходов местных бюджетов и 
поддерживали, тем самым, финансовую стабильность Днепропетровского региона», – 
комментирует Олег Розенберг, Генеральный директор ИНТЕРПАЙП. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании «ИНТЕРПАЙП» 
 
 
 
 
 
 
 

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 

 

Подтверждение гарантийных параметров работы  
КБ №11 ИИСКО Стил Плант 

 

29.06.2016 
SAIL, IISCO STEEL PLANT выдал Международному Консорциуму 

Сертификат подтверждения гарантийных параметров работы коксовой 
батареи №11 на коксохимическом производстве ИИСКО Стил Плант (Индия). 

Это стало возможным благодаря согласованным усилиям членов Международного 
Консорциума, где ГП «ГИПРОКОКС» выступал в качестве Поставщика Технологии. Коксовая 
батарея стала первой 7 метровой батареей на новом фундаменте (GREENFIELD PROJECT), 
введенной в эксплуатацию Международным Консорциумом. Руководство ГП “ГИПРОКОКС” 
и Руководство Международного Консорциума выражаем благодарность всем сотрудникам 
ГП «ГИПРОКОКС» за вклад в реализацию этого престижного проекта на индийском рынке.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ГП «ГИПРОКОКС» 
 

 

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ 
 

УПЭ прогнозирует летнее снижение цен на металлолом  
на внутреннем и внешних рынках 

21.06.2016 
Госпредприятие «Укрпромвнешэкспертиза» прогнозирует в летний 

период снижение закупочных цен на металлолом со стороны украинских 
меткомбинатов, а также экспортных котировок в Турции. 

Согласно пресс-релизу ГП, цены внутреннего рынка лома будут находиться в 
диапазоне: с средины июня до середины июля – 3300-4100 грн./т., с середины июля до 
средины августа – 3300-3800 грн./т. Прогнозируемые диапазоны цен при импорте лома 
HMS 1&2 (80:20) Турцией на условиях CIF: с середины июня до средины июля – $210-250/т, 
с середины июля до средины августа – $210-250/т. В УПЭ напомнили, что на протяжении 
мая – начала июня 2016 года котировки металлолома марки HMS 1&2 (80:20) Турция на 
условиях CIF на мировых рынках снижались с 325 долл./т. в начале мая до 280 долл./т. в 
середине июня. Падение цен происходило на фоне стагнации спроса на всех внешних 
направлениях, в т.ч. на длинный и плоский прокат. Следом за обвалом мировых котировок 
на прокат и лом в мае, украинские металлургические комбинаты также активно снижали 
закупочные цены с 4239 грн./т. в начале мая до 3974 грн./т. в середине июня. «Кроме 
влияния нисходящего внешнего тренда для отечественных ломозаготовителей 
негативным фактором стал запрет на экспорт их продукции, что позволило металлургам 
диктовать более жесткие ценовые условия в отношениях с поставщиками. Как следствие, 
среднерыночная цена составила 3974 грн./т. или $161/т, что на 270 грн. меньше, чем в 
апреле», - говорится в пресс-релизе. Несмотря на запрет экспорта украинского лома в мае 
недопоставки металлолома составили 79 тыс. т. … 
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Дефицит лома на внутреннем рынке в мае  
составил 20% от потребности 

22.06.2016 
В мае на внутренний рынок Украины поставлено 301 тыс. т. лома 

черных металлов при расчетной потребности в 375 тыс. т. Об этом 
сообщаеться на сайте компании «ИНТЕРПАЙП» 

Дефицит лома чермета согласно данным Объединения Металлургпром вырос вдвое 
относительно прошлых месяцев 2016 г. Он составил 74 тыс. т или 20% от потребности 
металлургов. Обострение дефицита сырья в мае обусловлено активизировавшимся 
экспортом. В нарушение решения суда за границу вывезено 113 тыс. т металлолома, что 
составило 27% от общей заготовки месяца. «Вывоз 113 тысяч тонн лома вопреки решению 
суда – насмешка над законом со стороны экспортеров сырья и содействующих им 
чиновников. Мы видим, что теперь ломозаготовителям позволено не только уклоняться от 
уплаты налогов, но и игнорировать судебные решения, – комментирует ситуацию Денис 
Морозов, директор по экономике и финансам ИНТЕРПАЙП. – Перерабатывающая 
промышленность остается не у дел, а планы МЭРТ по инициированию законов для вывода 
ломозаготовки из тени, по-прежнему, лишь слова». Заготовка металлолома в мае 2016 г. 
составила согласно данным Объединения Металлургпром 414 тыс. т. Этот показатель 
выше, чем в предыдущих месяцах года, что связано с сезонностью, однако ниже показателя 
аналогичного периода прошлых лет. Так, в мае 2015 г. было собрано 430 тыс. т. (-4%), в мае 
2014 г. – 505 тыс. т. (-18%). В январе-мае 2016 г. собрано 1377 тыс. т., в то время как в 
январе-мае 2015 года – 1872 тс. т. (-26%), а в январе-мае 2014 года – 2160 тыс. т. (- 36%). 
Данные за 5 месяцев текущего года позволяют скорректировать прогноз годовой 
заготовки лома черных металлов до 2,9 – 3,3 млн т в 2016 г. Систематическая нехватка 
металлолома на внутреннем рынке стала причиной резкого роста импорта заменителя 
этого сырья – ГБЖ. Согласно данным, опубликованным ГФС, в январе-мае 2016 года в 
страну ввезено 44 тыс. т., что в 7,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого год 
(5,7 тыс. т). Импорт ГБЖ осуществляется из России. 

 

Читать полностью (инфографика) >>>  
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 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 

 
У ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» освоєно виробництво нового  

виду продукції – арматури діаметром 6 мм 
21.06.2016 

У прокатному цеху №3 прокатного департаменту ПАТ «AMКР» 
освоєно виробництво нового виду продукції – арматури періодичного 
профілю діаметром 6 мм класу А400 за держстандартом ДСТУ 3760:2006.  

Арматурний прокат діаметром 6 мм застосовується в житловому та промисловому 
будівництві. Отримати такий профіль в прутках не представляється можливим. Під час 
розкрою арматурного прокату діаметром 6 мм практично виключаються відходи. 
Олександр Макаренко, заступник директора прокатного департаменту з валкового 
господарства та якості прокату ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: «Ринок металопродукції 
диктує свої жорсткі умови, і ми готові відповідати на конкурентні виклики. За останні роки 
сортамент арматурного прокату збільшено більше ніж в два з половиною рази – від 22-ох 
профілерозмірів до 56-ти на даний момент. Спільно з технічним управлінням підприємства 
ми успішно освоїли виробництво арматури діаметром 6 мм класу А400, орієнтуючись на 
попит і побажання наших споживачів. Освоєно нові для прокатного цеху стандарти 
Нідерландів, Німеччини, Румунії, Лівану і багатьох інших країн. Тепер цех випускає катанку 
для виготовлення зварювального дроту, дроту для наплавлювальних машин і іншу 
продукцію з підвищеними вимогами до якості. Такий стрибок в розширенні сортаменту 
сприяє підвищенню конкурентоспроможності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».  

 

Читати повністю >>> 
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ДМК им. Дзержинского остановит  
домну на капремонт 

23.06.2016    
Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского 

(ДМК им. Дзержинского) планирует остановить доменную печь №9 на 
капитальный ремонт 25 июня. Об этом говорится в сообщении предприятия. 

"Будет остановлена ДП №9. Работы по ее восстановлению запланировано проводить 
с 25 июля", – говорится в нем. В ходе капремонта 3-го разряда, помимо замены 46 
холодильных плит, будут выполнены замена засыпного аппарата, замена машин вскрытия 
и закрытия чугунной летки, ремонт кожуха печи. 2015 год ДМК им. Дзержинского, согласно 
международным стандартам финотчетности, закончил с убытком 1389,476 млн грн. За 
прошлый год комбинат сократил выплавку чугуна на 3,7%, до 2,256 млн тонн. 99,4% акций 
комбината принадлежит корпорации "Индустриальный союз Донбасса".  

 

Читать полностью (инфографика) >>>  
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Запорожсталь увеличила полугодовое  
производство металла 

01.07.2016 
В январе-июне 2016 года на ПАО "Запорожсталь" отмечен рост 

производства чугуна на 2,7%, стали – на 2,2%, проката – на 3,5% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года.  

При этом с января по июнь 2016 года произведено 1846,8 тыс. тонн чугуна, 1987,8 
тыс. тонн стали, 1736,2 тыс. тонн проката, говорится в сообщении предприятия. В нем 
также указывается, что в июне 2016 года произведено 323,9 тыс. тонн чугуна, 346,7 тыс. 
тонн стали, 286,2 тыс. тонн проката. По сравнению с июнем 2015 года производство чугуна 
снизилось на 3,9%, стали – на 1%, проката – на 3,8%. ПАО "Запорожсталь" – одно из 
наиболее крупных промышленных предприятий Украины. Комбинат специализируется на 
производстве стального г/к рулона, г/к листа, х/к листа, х/к рулона из углеродистых и 
низколегированных сталей, а также стальной ленты, черной жести и гнутых профилей. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 
 

 
 
 
 
 

 ПРОКАТ & ЛИТТЯ 
 ТРУБО-КОЛІСНА ПРОДУКЦІЯ 

 
Трубний завод «Трубосталь» – впевнений  

крок у майбутнє 
21.06.2016 

Досить молоде підприємство в Коростені, яке розпочало випуск своє 
продукції у 1993 р., на сьогоднішній день є одне з небагатьох металургійних 
підприємств такого напрямку в Україні.  

Спеціалізація заводу – випуск зварної металевої труби різного профілю. Обсяги 
виробництва складають 3,5 тис. тонн продукції на місяць, а в галузевих рейтингах завод 
входить до п`ятірки кращих трубних виробників України. Приватне акціонерне товариство 
«Трубний завод «Трубосталь» за результатами своєї роботи в 2015 році отримало 
престижну міську нагороду «Гордість міста 2015» в номінації «Краще підприємство». Про 
успіхи та перспективи підприємства розповів генеральний директор  ПрАТ «Трубний завод 
«Трубосталь» Володимир Спариняк. «Наша основна продукція: стальна кругла і профільна 
труба, ми випускаємо весь її асортимент. Внутрішній ринок для нас є важливим, але він все 
ще нестабільний, тому «Трубосталь» експортує приблизно 50% своєї продукції в такі 
країни, як: Польща, Литва, Словакія, Молдова, Германія. На 2016р укладані контракти на 
постачання труб з такими відомими світовими корпораціями як «ThyssenKrupp» та  
«ArcelorMittal Poland». «Вікно у Європу» відкрити було не легко і насамперед необхідно було 
забезпечити якість продукції у відповідності до стандартів європейського ринку та 
завоювати довіру західних партнерів. Трубосталь наполегливою працею та постійним 
прагненням до розвитку і вдосконалення довела, що український виробник дійсно має що 
запропонувати європейському споживачу. Сьогодні ми гідно представляємо Україну на 
зовнішніх ринках», - говорить Володимир Спариняк. ... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zhitomir.info 
 

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Прибыль Объединенной горно-химической компании 

в І квартале превысила 177 млн грн 
01.07.2016 

Первый квартал 2016 г. государственное предприятие “Объединенная 
горно-химическая компания” завершило с доналоговой прибылью в размере 
177,3 млн гривен, сообщает пресс-служба ОГХК. 

Чистый доход компании от реализованной продукции за этот период превысил 400 
млн грн, чистая прибыль достигла почти 144 млн грн. EBITDA составила 168,9 млн грн. 
“Таких положительных результатов нам удалось достичь, существенно нарастив добычу, 
производство и реализацию продукции в сравнении с первым кварталом прошлого года. 
Тем не менее, надо учесть, что добычную деятельность компания начала только в феврале 
2015 г. По этой причине прошлогодний период не является подходящей базой для 
сравнения финпоказателей”, - рассказывает первый заместитель генерального директора 
ГП “ОГХК” Александр Гладушко. В первом квартале 2015 г чистый доход компании 
составлял всего 215 млн грн, чистая прибыль - 44,9 млн грн, EBITDA - 65,7 млн грн. 
Александр Гладушко уточняет, что компания еще далека от выхода на потенциально 
возможные объемы производства и реализации продукции, хотя и демонстрирует 
позитивную динамику. Так, на складах предприятия нереализованными остаются объемы 
на сумму около 413 млн грн. “К сожалению, пока мы не наблюдаем увеличения спроса и 
улучшения ценовой коньюктуры на мировом титановом рынке. По этой причине ситуация 
со сбытом остается сложной”, - комментирует Гладушко. Невзирая на трудности с 
реализацией, компания не планирует прибегать к таким мерам по сокращению издержек, 
как выведение производства в простой, уверяет Гладушко. “Наша компания - 
государственная. И пока нам удается сформировать финансовую подушку, смягчающую 
удары кризиса, мы не будем нарушать обязательства перед трудовыми коллективами”, - 
говорит он. В условиях мирового перепроизводства титановых руд лидеры рынка 
поступают именно так - уменьшают предложение продукции, сокращая производственные 
мощности. Эти действия предпринимаются в надежде на рост спроса и цен. ГП “ОГХК” в 1 
кв. 2016 г увеличило отчисления различных налогов и сборов в бюджеты всех уровней до 
64 млн грн. В аналогичном периоде прошлого года эта сумма составляла 47,9 млн грн без 
учета стоимости лицензий и разрешений на добычу полезных ископаемых.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 
 

 МЕТАЛОТОРГІВЛЯ 

 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» відкрило власний склад  

металопродукції в центральному регіоні України 
01.07.2016 

У червні 2016 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» відкрило новий 
власний склад металопродукції в центральному регіоні України (м. 
Дніпро). Про це повідомляє прес-служба компанії 

Зі свого нового, восьмого за рахунком, складського майданчика в Україні ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг»  планує відвантажувати понад 3 000 тонн металопродукції на 
місяць. Власний склад підприємства в м. Дніпро містить увесь асортимент металопродукції, 
що виробляє ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» відкрило 
новий склад в центральному регіоні України відповідно до стратегії з розвитку власної 
дистриб'юторської мережі, яку підприємство почало впроваджувати в 2013 р. Новий склад 
підприємства містить понад 10 тис. тонн металопродукції, займає площу 7 тис. кв. метрів, 
розташований на відкритому та критому складських майданчиках. У розпорядженні складу 
в Дніпрі – три крани вантажопідйомністю від 10 до 15 тонн, власна залізнична колія, а 
також можливість обслуговування автоперевезень.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НЕРЕЗИДЕНТАМ: 
 Регистрация торговых марок, патентов и прочее 
 Регистрации иностранных представительств 
 Регистрация юридического лица 
 Разрешения на трудоустройство 
 Получения вида на жительство 
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Завершена реконструкция системы очистки 
пылегазовоздушной смеси  

 

17.06.2016 
Специалисты УкрНТЦ «Энергосталь»  завершили реконструкцию 

системы очистки пылегазовоздушной смеси, удаляемой от установки 
помола в главном производственном корпусе ПАО «Криворожский 
суриковый завод».   

В качестве второй ступени очистки использован рукавный фильтр с импульсной 
регенерацией ФРИР-350Ц, разработанный и  изготовленный  ГП «УкрНТЦ «Энергосталь».     
Отличительная особенность фильтра - его цилиндрическая форма.  Преимущество такой  
формы перед традиционной прямоугольной в том, что она обеспечивает большую 
компактность и упрощает монтаж рукавного фильтра.     До реконструкции окончательная 
очистка пылегазовоздушной смеси перед выбросом в атмосферу осуществлялась мокрым 
способом и не соответствовала современным нормативным требованиям по остаточной 
концентрации пыли. В результате проведенных работ достигнуты проектные показатели 
работы газоочистки. Получена высокая степень улавливания пыли, улучшено санитарное 
состояние рабочей зоны в районе источников пылевыделения.  

 

Читать полностью >>>  

 

ЧАО «Криворожский суриковый завод» является одним из крупнейших предприятий 
химической промышленности Украины с более чем полувековым опытом работы на внутреннем и 
внешнем рынках. Предприятие специализируется на производстве и реализации: лакокрасочных 
материалов (эмали, масляные краски, лак битумный, грунтовки, шпатлевки, олифа, уайт-спирит, 
водно-дисперсные краски); сухих пигментов и наполнителей (сурика железного, охры, талька 
технического, молотого шлака доменного, доломитовой и известняковой муки) и обращается к Вам с 
предложением о сотрудничестве. Ассортимент выпускаемой продукции в настоящее время состоит из 
более чем 50 наименований. 

 

По материалам пресс-центра ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» 
 

 
Американские инвесторы заинтересованы  

в приватизации ОПЗ 
21.06.2016 

Американские инвесторы заинтересованы в приватизации ПАО 
«Одесский припортовой завод». Об этом сообщил премьер-министр 
Украины Владимир Гройсман. 

«У нас есть большие возможности по привлечению американских инвестиций. 
Американский бизнес имеет большую заинтересованность в Украине... Также есть 
заинтересованность в приватизации Одесского припортового завода», - сказал он. 
Напомним, ранее глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус озвучил условия 
процесса приватизации ОПЗ. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 

Компания «Лукойл» ищет покупателя  
на «Карпатнефтехим» 

21.06.2016 
Российский «Лукойл» изучает возможность продажи завода «Карпат-

нефтехим» в Украине. Об этом рассказал во вторник 21 июня директор 
подразделения «Лукойла» «Рынки капиталов и M&A» Павел Жданов. 

«Завод стоит в законсервированном виде уже два года. Мы активно изучаем 
различные предложения как от украинских инвесторов, так и от европейских 
относительно [продажи] этого предприятия», – цитирует Жданова издание Reuters. 
Нефтехимическое предприятие «Карпатнафтохим», производящее этилен, полиэтилен, 
винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ, находится в Ивано-
Франковской обл. Украины. Как сообщает OilNews, производство на «Карпатнефтехиме» 
было прекращено в сентябре 2012 г. Формальным поводом для такого шага стала 
«неблагоприятная ситуация на рынке нефтехимической продукции». В апреле 2013 г. 
украинский Кабинет министров и «Лукойл» подписали меморандум о реализации ряда мер 
для вывода предприятия на рентабельный уровень производства. В ноябре того же года 
российская компания заявила о планах возобновить производство на украинском заводе, 
однако вскоре они были приостановлены в связи с известными событиями.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

На «Ривнеазот» начали модернизацию 
 аммиачного производства 

22.06.2016 
ПАО «Ривнеазот», входящее в холдинговую компанию OSTCHEM 

(объединяет предприятия азотной химии Group DF), начало ежегодную 
кампанию по модернизации производственных мощностей на предприятии.  

В ходе кампании отремонтированы промышленные площадки, технологическое 
оборудование, а также непосредственно основные производства: производство аммиака, 
неконцентрированной азотной кислоты, аммиачной селитры и известково-аммиачной 
селитры. Об этом сообщил Председатель Правления ПАО «Ривнеазот» Михаил Заблуда. 
«Воплощая ежегодную программу модернизации предприятия, мы обращаем внимание как 
на качественное высокопрофессиональное выполнение ремонтных работ, так и на 
тщательное соблюдение действующего законодательства и требований по охране труда. 
Некоторые восстановительные работы, которые наши ремонтники выполняют, например, 
в цехе Аммиака-2, требуют особенно тщательного соблюдения этих требований, поскольку 
работы проводятся на высоте и являются газоопасными», – прокомментировал Михаил 
Заблуда, Председатель Правления ПАО «Ривнеазот». Все работы являются плановыми и 
выполняются работниками ремонтных подразделений и техническим персоналом 
соответствующих подразделений «Ривнеазота» без привлечения подрядных организаций. 
Перед началом проведения капремонтов в цехах были проведены специальные работы по 
технической диагностике и обследованию технологического оборудования. В частности, в 
цехе Аммиака-2 уже выполнили перемонтаж теплообменника, заменили трубопроводы 
входа и выхода, а также футеровку реактора вторичного риформинга. По словам Михаила 
Заблуды, такие мероприятия в первую очередь направлены на повышение надежности 
технологической схемы производства. На участке №4 выполняется комплекс 
восстановительных работ абсорбера агрегата подготовки синтез-газа №3. Работа 
абсорбера непосредственно влияет на производительность агрегата подготовки синтез-
газа и, соответственно, на объемы выпуска аммиака предприятием. Напомним, ПАО 
«Ривнеазот» вошло в состав OSTCHEM в 2011 г. С момента приобретения Д.Фирташем 
завода, в модернизацию предприятия было вложено более 1,3 млрд грн.  Крупнейшими 
проектами стали модернизация агрегатов в цехе Аммиака-2 с инвестициями 43,2 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  
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Минэкономразвития уволило гендиректора  

"Укрхимтрансаммиака"    
22.06.2016 

МЭРТ 15 июня освободило от должности директора ГП 
"Укрхимтрансаммиак" Виктора Бондика в связи с нарушением 
законодательства и обязанностей по контракту, а также за невыполнение 
требований Государственной финансовой инспекции. 

"До проведения открытого конкурса временно исполнять обязанности директора 
УГП "Укрхимтрансаммиак" будет его заместитель. Минэкономразвития уже сформировало 
комиссию и начало процедуру подготовки к конкурсу на назначение нового руководителя 
предприятия", – говорится в сообщении ведомства в среду. Согласно информации в 
госреестре, "Укрхимтрансаммиак" с 16 июня возглавляет в качестве и.о. Виктор Полозов. 
УГП "Укрхимтрансаммиак" - один из крупнейших транспортировщиков аммиака в СНГ. 
Предприятие создано в 2001 году путем объединения трех транзитеров аммиака: 
Приднепровского и Николаевского управлений и УГВЭП "Укрвнешхимпром". Экс-глава 
Минэкономразвития Айварас Абромавичус еще в сентябре 2015 года пожаловался, что ему 
уже больше месяца не удается добиться отставки главы "Укртрансхимаммиака" Виктора 
Бондика. В начале февраля 2016 года А.Абромавичус заявил, что народный депутат Игорь 
Кононенко (БПП) активно лоббировал своих людей на должность гендиректора 
"Укрхимтрансамиака". "Кононенко имел непосредственный интерес в этой компании, где, 
вместо того чтобы помочь мне свергнуть регионала Бондика, завел своих людей, которые 
совместно управляют этим предприятием", - утверждал глава МЭРТ. … 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Суд продлил санацию «Сумыхимпрома»  
до конца года 

23.06.2016 
Хозяйственный суд Сумской области 22 июня 2016 года продлил 

санацию ПАО «Сумыхимпром» на 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба 
известной юрфирмы «Ильяшев и Партнеры». 

Также суд обязал ФГИ рассмотреть проект плана санации предприятия. Напомним, 
план санации был согласован комитетом кредиторов и общим собранием кредиторов еще в 
2014 году. «Рассмотрение Фондом госимущества проекта плана санации – это необходимое 
условие перед утверждением его судом, – заявил распорядитель имущества ПАО 
«Сумыхимпром», старший партнер известной юрфирмы «Ильяшев и Партнеры» Роман 
Марченко. – Данный этап станет началом реализации комплекса мер по возобновлению 
платежеспособности ПАО, полного расчета с кредиторами и, как следствие, выхода 
предприятия из кризиса». План санации ПАО «Сумыхимпром» предусматривает сохранение 
его целостного имущественного комплекса и рабочих мест, продолжение выплаты налогов 
и сборов, наращивание объемов производства продукции. В тоже время, план не 
предусматривает участия внешнего инвестора – предприятие останется в государственной 
собственности. За период нахождения в банкротстве в бюджеты всех уровней и 
социальные фонды предприятие перечислило более 500 млн грн. налогов и сборов. 
Напомним, Хозяйственный суд Сумской области в январе 2012 года начал производство по 
делу о банкротстве "Сумыхимпром", а в октябре того же года ввел процедуру санации. 
Управляющим санацией должника был назначен председатель правления "Сумыхимпром" 
Игорь Лазакович, бывший топ-менеджер из Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

Группа DS просит защиты у премьера и правоохранителей  
в связи с информвойной против нее   

23.06.2016 
Группа компаний DS (Diamond Sphere Group), бенефициаром которой 

является сын экс-владельца концерна "Стирол" Игорь Янковский просит 
защиты у премьер-министра Владимира Гройсмана и правоохранителей. 

"С подачи отдельных народных депутатов в прессе публикуются ложные сведения о 
бенефициарах группы компаний, звучат абсурдные обвинения в нарушениях 
законодательства, якобы имевших место 6-10 лет назад при продаже концерна "Стирол", – 
указано в заявлении группы DS в четверг. В нем подчеркивается, что все предприятия 
группы работали и продолжают работать исключительно в соответствии с требованиями 
законодательства Украины и добросовестно платят налоги в бюджет. "Обращаемся к 
премьер-министру, руководству Генпрокуратуры и СБУ, другим правоохранительных 
органам встать на защиту добросовестного бизнеса", – отмечается в заявлении. Согласно 
ему, по всем имевшим место фактам давления на должностных лиц компаний группы ее 
юридическая служба подготовила и подала заявления в правоохранительные органы и 
готовит иски о защите чести, достоинства и деловой репутации. Группа DS указывает, что 
будет защищать свое честное имя и деловую репутацию в судебном порядке. Как 
сообщалось, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев 21 
июня сообщил об обращении в Генпрокуратуру с заявлением, в котором обвиняет экс-
владельцев концерна "Стирола" в уклонении от уплаты налогов и выведении средств за 
пределы Украины, которые затем использовались для покупки активов и финансирования 
предвыборной кампании экс-президента Виктора Януковича. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ПАО "Сумыхимпром" выбрал "ДнепрАзот" для поставки 3 тыс. тонн  
гидроксида натрия до июня 2017 за 46,7 млн грн 

23.06.2016 
ПАО "Сумыхимпром" выбрало производителя аммиака и азотных 

удобрений предприятия "ДнепрАзот" для поставки до июня 2017 г. 3 тыс. 
тонн гидроксида натрия (NaOH) за 46,746 млн гривен. 

Акцепт состоялся 22 июня. Кроме ДнепрАзота заявку на участие в тендере подало 
общество с ограниченной ответственностью "Титан Украины", предложение которого 
составляет 49,551 млн грн (на 6%, или на 2,805 млн грн дороже предложения "Днепр-
Азота"). ООО "Титан Украины" является основным поставщиком сырья (фосфатов, 
ильменитового концентрата, серы) для "Сумыхимпрома". Оно основано в сентябре 2003 г. и 
принадлежит компании "Фебри трейдинг лимитед" (Кипр). Руководителем ООО "Титан 
Украины" с марта 2016 г. числится Петр Дишловой. Как сообщалось, 2015г. "Сумыхимпром", 
согласно национальным стандартам бухгалтерского учета, закончил с чистой прибылью 
7,619 млн грн, при этом в 2014 убыток предприятия составлял 99,414 млн грн. За отчетный 
период "Сумыхимпром" увечил доход от реализации продукции и предоставления услуг на 
28%, или на 548,825 млн грн, до 2 508,632 млрд грн, по сравнению с 2014 г. (тогда доход 
составил 1 959,807 млн грн). 24 октября 2011 г. Хозсуд Сумской области по заявлению ОО 
"КУА "Промышленные инвестиции" открыл производство по делу о банкротстве 
"Сумыхимпрома". 30 октября 2012 г. на предприятии было введена процедура санации, 
которая в последующем продлевалась. 4 марта 2015 г. ФГИ подал в суд ходатайство о 
прекращении производства по делу о банкротстве "Сумыхимпрома". … 
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 МАШИНОБУДУВАННЯ 

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
МЗТМ накопил 2,4 млн грн долга за потребленную  

электроэнергию 
22.06.2016 

ПАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» (МЗТМ) 
не оплачивает потребленную электроэнергию своих ведомственных 
соцобъектов более полутора лет.  

С января 2015 по июнь 2016 г. предприятие накопило перед ДТЭК Донецкоблэнерго 
долг свыше 2,4 млн грн. Учитывая, что в результате отключения без электроэнергии 
останется ряд важных социальных объектов, ДТЭК Донецкоблэнерго прилагает максимум 
усилий к разрешению ситуации и призывает все государственные органы подключиться к 
ее решению. В результате длительных переговоров 2 июня была достигнута 
договоренность, согласно которой ПАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» 
гарантировал оплату задолженности по согласованному графику, а также текущего 
потребления. Взятые на себя обязательства МЗТМ не выполнил. Согласно Закону Украины 
«Об электроэнергетике» должник должен быть отключен от электроснабжения. Подача 
электроэнергии на соцобъекты МЗТМ будет вынужденно прекращена уже с 22 июня 2016 
года. Об этом своевременно уведомлены руководители завода и ведомственных 
соцобъектов, а также Госэнергонадзор. 
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Суд не вернул «Электротяжмашу» директора,  
причастного к ущербу в 20 млн 

23.06.2016 
Экс-директор госпредприятия «Электротяжмаш» Владимир 

Глушаков проиграл судебный спор с Министерством экономики, в котором 
требовал восстановить его в должности. 

Судьи признали, что причина увольнения –невыгодный контракт с привлечением 
посредников – была достаточным основанием для разрыва контракта. Об этом стало 
известно из судебного решения от 7 июня 2016 года, размещенного в Едином реестре 
судебных решений. Как известно, Владимир Глушаков был уволен по решению 
Министерства экономики в августе прошлого года. В судебном документе всплыли 
подробности. Как оказалось, решению предшествовало совещание  в Минэкономики (с 
участием министра Абромавичюса и директора завода Глушакова), где обсуждалось 
применение непрозрачных «схем» при поставке в Казахстан оборудования 
«Электротяжмаша». Речь шла о контракте ценой 1,4 млн. долларов с британской компанией 
CONOR TRADING L.P. (от 30 сентября 2014 года) о разработке, изготовлению и вводе в 
эксплуатацию электрооборудования. Как выяснилось позже, CONOR TRADING L.P. продала 
это же оборудование через фирму «ТД «Электротяжмаш» в Казахстан - для местного 
филиала группы «АрселорМиттал». Причем цена этой сделки составляла уже 2,987 млн 
долларов. Глушаков, присутствовавший на упомянутой выше совещании объяснил, что 
такая «схема» взаиморасчетов была навязана контрагентом и добавил, что своими 
действиями он даже обеспечил предприятию «небольшой доход». Однако представители 
министерства экономики продемонстрировали письмо от ПАО «Арселор Миттал Кривой 
Рог», в котором отмечалось, что привлечение фирмы «Торговый Дом «Электротяжмаш» 
было инициировано руководителем предприятия - Глушаковым, который представил эту 
фирму как своего официального дистрибьютора. Привлечение посредника - «Торгового 
дома «Электротяжмаш» - в министерстве охарактеризовали как соглашение с признаками 
проявления коррупции со стороны директора завода, что привело к убыткам в размере 1,6 
млн долларов. Министр Абромавичус отреагировал мгновенно, заявив о потере доверия к 
директору, как руководителю ГП завод «Электротяжмаш» и предложил ему уволиться по 
собственному желанию. Глушаков пообещал подумать над этим. Факт грубого нарушения 
законодательства и обязанностей, предусмотренных контрактом подтвердили и в СБУ.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 1i.com.ua 
 

 МЕТАЛООБРОБКА & ЛИТТЯ  

 
Завод «Центролит» продан, а бывшие сотрудники  

до сих пор без зарплат 
23.06.2016 

Завод «Центролит» продан на электронных торгах, а бывшие 
сотрудники до сих не могут получить зарплату. Они добиваются 
вернуть заработанное через суд. Дело длится 15 долгих лет. 

Судебное заседание, которое назначено на 23 июня, тоже перенесли. На этот раз уже 
по двум причинам: из-за нехватки документов и неявки истца. Глава профсоюза завода 
Геннадий Сазонов борется с арбитражным руководителем завода всеми возможными 
способами, но продажу «Центролита» остановить ему так и не удалось. Геннадий Сазонов 
сообщил: «Хозяйственный апелляционный суд остановил это дело и вернул наш иск 
обратно. То есть коллегия апелляционного одесского хозяйственного суда прекрасно знает 
о том, что торги не должны были начаться, электронные торги. Потому что не вошли, до 
сих пор не рассмотрен реестр требований кредиторов». К слову, следующее заседание 
назначили на 9 августа. Напомним, арбитражный глава предприятия подал иск в суд, чтобы 
регистрационные документы профсоюза завода были признаны незаконными. Таким 
образом, Геннадий Сазонов не сможет довести дело до конца, и задолженность уже в 9 
миллионов гривен никогда не будет выплачена рабочим. Открытое акционерное общество 
"Одесский завод "Центролит" изготовляет литые изделия из стали и чугуна.  

 

Читать полностью >>>  
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Энергомашспецсталь поставит в Данию оборудование для  
ветровых энергетических установок 

24.06.2016 
По заказу датской компании AH Industries Энергомашспецсталь, 

крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых 
изделий, изготовит партию валов роторов для ветроэнергетических 
установок мощностью 2 МВт.  

Оборудование предназначено для крупнейшего немецкого производителя 
ветрогенераторов компании Senvion SE (раньше REpower Systems). В рамках выполнения 
контракта, ЭМСС поставит в Данию 18 заготовок вала ротора для ВЭУ общим весом 159,3 
тонны. Заказ уже выдан в производство. Заготовки должны быть поставлены заказчику 
уже в августе этого года. Весь процесс изготовления валов роторов - от выплавки стали до 
мехобработки - проходит под наблюдением ведущих специалистов Энергомашспецстали. 
Детали выполняются в соответствии со всеми европейскими нормами. Ветроэнергетика - 
одно из перспективных направлений альтернативной энергетики. Это направление 
динамично развивается во многих странах мира. Ведущими производителями ВЭУ в мире в 
настоящее время являются фирмы Германии, Дании, Испании.  

 

Читать полностью >>> 
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 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ & СТАНКОБУДУВАННЯ 
 НАСОСИ & ГІДРАВЛІКА 

 
Прошли испытания насосов для  

Южно-Украинской АЭС 
23.06.2016 

В июне 2016 г. в АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» успешно 
проведены приемочные испытания электронасосных агрегатов АЦНА 4000-
95/8-2, предназначенных для поставки на Южно-Украинскую АЭС.  

Доказано, что параметры  полностью соответствуют установленным требованиям. 
На испытаниях присутствовали представители заказчика - Южно-Украинской АЭС, а также - 
Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и ГП НАЭК «Энергоатом». 
АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» продолжает сотрудничество с ГП НАЭК 
«Энергоатом» по поставке оборудования и запчастей для украинских АЭС. Напомним, АО 
«Сумский завод «Насосэнергомаш», входящее в Группу ГМС, успешно завершило 
выполнение договора с Корпорацией по атомной энергии Цзянсу (JNPC) и Атомной 
энергетической корпорацией Китая (CNEIC). В июне 2016 г. отгружена финальная партия 
агрегатов типа АЦНА 150-60  для III  и IV блоков Тяньваньской АЭС (2-ая очередь 
строительства). В рамках договора изготовлено и отгружено 36 насосных агрегата типа 
АЦНА и АЦНСА. Насосы изготовлены в соответствии с правилами и нормами в области 
использования атомной энергии, относятся ко второму классу безопасности и первой 
категории сейсмостойкости. 
 

Читать полностью >>>  
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 ДВИГУНИ & АКУМУЛЯТОРИ 

 
Харьковский аккумуляторный завод «ВЛАДАР» на выставке  

INTERSOLAR EUROPE 2016 
26.06.2016 

Харьковский аккумуляторный завод (ХАЗ) «ВЛАДАР» принял 
активное участие в международной выставке INTERSOLAR EUROPE 
2016, которая прощла 22-24 июня в Мюнхене, Германия. 

В ходе выставки «Владар» представил свою продукцию, в том числе герметичные 
батареи OPzV SOLAR, малообслуживаемые батареи OPzS, а также новинку - 
энергопитающий комплекс для домашних и офисных электросистем VLADAR SOLARBOX. 
Данный комплекс, состоящий из комплекта герметичных батарей, встроенного инвертора, 
специальной системы балансировки и мониторинга, является оптимальным решением для 
обеспечения энергонезависимости дома или небольшого офиса, а также может 
использоваться в качестве накопителя энергии, получаемой из альтернативных 
источников (солнечной и ветроэнергетики и т.п.). Мы благодарим всех посетителей нашего 
стенда за интерес, проявленный к нашей продукции.  

 
 

Читать полностью >>>  

 
 

По материалам пресс-центра ХАЗ «ВЛАДАР» 

 
 

 ЕЛЕКТРОНІКА & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
 КАБЕЛЬ & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

 
Одесити продали «Волиньобленерго» проводів  

на 27 млн за секретними цінами 
27.06.2016 

ПАТ «Волиньобленерго» за результатами тендерів замовило ТОВ «ТД 
Одеського кабельного заводу «Одескабель» кабелів та проводів на 27,35 млн 
грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

Поставлять 69,5 км ізольованого кабелю та 158,5 т неізольованого алюмінієвого 
проводу різних марок. Всупереч вимогам Мінекономрозвитку, ціни на окремі види товарів 
не оприлюднили. Єдиним конкурентом було ТОВ «Укрспецкабель». Фірмою «ТД Одеського 
кабельного заводу «Одескабель» володіють родини екс-депутата Одеської облради Дмитра 
Іоргачова та Миколи Меркулова. Останні двоє увійшли до рейтингу найбагатших одеситів 
за версією «Forbes». Харківський «Укрспецкабель», який не вигравав тендерів, належить 
Андрію Балицькому і Сергію Світайлу. Вони також є власниками ТОВ «Техпроект-1», 
прописаного там само. Нагадаємо, «Волиньобленерго» на 75% належить ТОВ «Укрістгаз», 
яке ЗМІ  пов’язували з оточенням Юрія Бойка та Дмитра Фірташа.  

 
 

Читати повністю >>> 

 
 

За матеріалами nashigroshi.org 
 
 
 КОМП'ЮТЕРНА & ПОБУТОВА ТЕХНІКА 

 
За 141 млн. грн. у Тернополі хотіли продати завод "Оріон",  

але покупців не знайшлося 
01.07.2016 

У Тернополі мав відбутися аукціон із продажу контрольного пакету 
акцій державного підприємства ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»… 
Мав, та не відбувся. У зв’язку з відсутністю охочих придбати його. 

У регіональному відділенні Фонду Держмайна кажуть, що попередньо ціна пакета 
акцій, що виставили на продаж (96,129 % статутного капіталу) становила 140 мільйонів 
750 тисяч гривень. Те, що покупців на придбання заводу не знайшлося, у профільному 
відділенні ФДМУ Тернопільської області пояснюють тим, що однією з обов’язкових умов 
для покупця після придбання радіозаводу було збереження профілю підприємства, яке, до 
слова, аж ніяк не є збитковим, а навпаки – прибутковим. Відтак, після підготовки 
необхідного пакета документів, буде оголошено про проведення повторного аукціону. Про 
дату його проведення буде повідомлено згодом. ПАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон” – 
одне з провідних підприємств України по виробництву професійних засобів радіозв’язку.  

 
 

Читати повністю >>> 

 
 

За матеріалами ternopoliany.te.ua 
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 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
С помощью Офиса Харьковщины в Вашингтоне машиностроители  

нашли партнеров в Канаде 
28.06.2016 

Группа компаний «ХАРЬКОВМАШ», один из ведущих украинских 
производителей оборудования для нефтедобычи и нефтепереработки, 
достигла договоренности о создании совместного предприятия с 
компанией «Tundra Oil & Gas» (Канада).  

Как сообщил заместитель директора Департамента экономики и международных 
отношений ХОГА Александр Лукашов, площадкой для поиска партеров и проведения 
переговоров выступил Офис Харьковской области в Вашингтоне. По договоренности, на 
базе «ХАРЬКОВМАШ» также будет создан сервисный центр по сборке и обслуживанию 
оборудования марки «Tundra» нового поколения. Проект предусматривает обновление 
производственной базы харьковского предприятия с привлечением инновационных 
технологий и инвестиций партнеров. Как отметил председатель совета директоров 
«ХАРЬКОВМАШ» Константин Дегтяренко, реализация проекта позволит повысить качество 
и снизить стоимость продукции. Это усилит конкурентные позиции харьковского 
производителя на традиционных для него рынках Восточной Европы и Азии, а также 
позволит закрепиться на перспективных рынках Ближнего Востока и Северной Америки. 
«Мы обратились к Вашингтонскому офису в начале года и с тех пор сотрудничаем 
практически в ежедневном режиме. За пять месяцев сделан огромный объем работы. Это 
анализ североамериканского рынка и определение стоимости выхода на него, анализ 
конкурентов, подбор возможных партнеров для совместной деятельности и пула 
профильных инвестиционных фондов, определение маркетинговой и бизнес стратегии, 
профессиональное юридическое сопровождение переговоров», - отметил Константин 
Дегтяренко. По словам председателя совета директоров, создание совместного 
предприятия с известной канадской компанией является составной частью плана по 
выходу на рынок США и значительно упрощает реализацию этого плана. Среди следующих 
шагов, которые отрабатываются вместе с Вашингтонским офисом, - проведение 
ребрендинга и подбор агентства по контролю качества для обеспечения соблюдения 
промышленных стандартов и технических условий США, а также дальнейшая 
модернизация производства. Для этого ведутся переговоры с рядом американских 
компаний о технологическом инвестиционном сотрудничестве и размещении 
производства брендовой продукции на харьковских мощностях. В частности, уже на стадии 
завершения переговоры о закупке за средства американских инвесторов технологического 
оборудования такого флагмана отрасли, как корпорация «Ariel» (США). В свою очередь, 
координатор работы Офиса Харьковской области в Вашингтоне с американской стороны 
Шай Франклин подчеркнул, что промышленный потенциал в сочетании с высокой 
международной активностью открывает перед Харьковщиной реальную перспективу 
утверждения в качестве «премьерного международного игрока» (premier international 
player). «Харьковская область остается единственным украинским регионом с таким 
беспрецедентным представительством и донесением своих интересов до американских 
официальных лиц и корпораций, без каких-либо затрат для бюджета региона на условиях 
полной прозрачности и подотчетности в соответствии с требованиями Департамента 
Казначейства США. Несмотря на понятное нетерпение, нашим приоритетом остается по-
прежнему, позиционирование Харькова для последующего бизнес-цикла - как в Украине, 
так и в Соединенных Штатах, - который начнется во второй половине 2016 года и будет 
продолжаться в период президентства нового Президента США. Но пока отдельные 
харьковские компании уже получают существенные выгоды, и мы видим все возможности, 
чтобы развивать этот успех», - отметил господин Франклин.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам glavnoe.ua 
 
 

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТУ  

 
Дубневичі продали залізниці нових  

рейкових скріплень на 14 млн 
24.06.2016 

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська 
залізниця» 17 червня за результатами тендеру замовила ТОВ 
«Експозиція» рейкові скріплення за 13,55 млн грн. Про це повідомляється 
у «Віснику державних закупівель». 

Поставлять 47 100 пружних рейкових скріплень типу КПП-5К для рейок Р65 та 
залізобетонних шпал по 287,64 грн. До комплекту скріплення, яке дозволяє регулювати 
ширину колії, входять дві пружні клеми, два ізолюючі вкладиші, дві регулювальні втулки та 
підрейкова прокладка. Із червня 2015 р. центр купує пружні рейкові скріплення лише в 
«Експозиції». Цих підрядів фірма вже отримала на 293,85 млн грн. При цьому раніше 
замовляли дешевший тип КПП-5, що унеможливлює порівняння цін. Виробником обох 
видів скріплень є “Корпорація КРТ” народних депутатів від «Блоку Петра Порошенка» 
братів Дубневичів. Єдиним конкурентом традиційно було ПП «Єврооснова-СМ». 
Засновником «Експозиції» є Андрій Бохенок, а директором – Михайло Врублевський. Фірма 
зареєстрована у м. Городок Львівській обл. по вул. Комарнівська, 66. Там же прописане ТОВ 
«Квадрохім», співвласницями якого є Наталія Дубневич, дружина Ярослава Дубневича, і 
Тетяна Дубневич, дружина Богдана Дубневича. Львівська «Єврооснова-СМ», створена у 
2015 р., належить Сергію Бабаєву та Мирославу Шотику. Тендерів не вигравала, але часто 
конкурує з «Експозицією». Нагадаємо, на керівних посадах в «Укрзалізниці» працює низка 
пов’язаних із Дубневичами людей. Нинішній член правління Сергій Михальчук у 2009-2011 
рр.. був заступником гендиректора «Укрзалізниці» Михайла Костюка. Останній відомий 
тим, що запатентував разом із Дубневичами рейкові скріплення, за які УЗ щороку 
сплачувала мільйони гривень. Заступник директора «Центру забезпечення виробництва» 
Едуард Пушкаренко є помічником Ярослава Дубневича. Головний інженер Департаменту 
колії та споруд «Укрзалізниці» Василь Яковлєв є помічником нардепа Ярослава 
Дубневича.Заступник начальника департаменту з матеріальних ресурсів «Укрзалізниці» 
Таїса Олійник є співзасновницею ТОВ «Регіональна консалтингова компанія». У цій фірмі її 
партнеркою є Наталія Пушкаренко, колишня юристка «Укрзалізничпостачу», яка 
представляє у судах інтереси дубневичівської «Експозиції» і числиться у штаті 
очолюваного Ярославом Дубневичем транспортного комітету Верховної Ради.  

 

Читати повністю >>> Читайте також: Залізниця купила у Дубневичів 
металу на 63 млн.  >>> 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 

 
 ВПК 

 
Українська оборонка рухається вперед двома шляхами –  

еволюційним та революційним 
17.06.2016 

У столичному «Парку експозицій Вільпенте» під Парижем 
завершується одна з найбільших міжнародних виставок озброєння, 
оборонних і безпекових технологій Eurosatory-2016.  

Свої зразки озброєнь на ній представляють 1571 іноземна компанія з 94 держав, у 
тому числі й з України. Наша держава представлена на Eurosatory-2016 національним 
павільйоном (поруч з іншими 36-ма павільйонами інших держав) та стендами приватних 
компаній. Глобальні гравці збройного ринку та компанії «меншого калібру» цього року 
привезли до Франції більше 600 одиниць військової техніки й оборонного обладнання та 
представили більше 450 нових продуктів. Генеральний директор Державного концерну 
«Укроборонпром» Роман Романов під час зустрічі з вітчизняними та іноземними 
журналістами розповів, що саме Україна представила на Eurosatory-2016, дозволив 
зазирнути за лаштунки нашої «оборонки», розповів про реформування галузі, нові кластери 
та відповів на запитання Укрінформу.  

 

Держконцерн «Укроборонпром» у Франції представляє можливості понад 100 держпідприємств 
військово-промислового комплексу України. Компанії та підприємства, що входять до ДК і 
представлені на Eurosatory-2016, спеціалізуються на системах ППО, ракетному озброєнні класу 
«повітря-повітря», бойових танках і бронемашинах вагою від 30 т, а також на броньованих 
транспортних засобах вагою від 8 до 30 тон, електронних системах, захисних комплексах, зброї, 
тренажерних комплексах та іншої продукції військового та подвійного призначення. 

 

Читати інтерв'ю повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

ДК «Укроборонпром» успішно розвиває співпрацю  
з канадськими компаніями 

23.06.2016 
Держконцерн «Укроборонром» презентував існуюче співробітництво 

з канадськими компаніями та перспективи його розширення на Українсько-
канадському бізнес-форумі, що відбувся 20-21 червня в Торонто.  

Також на Форумі було задекларовано амбітні цілі Концерну: сприяння залученню 
інвестицій в українську оборонну промисловість та розвиток міжнародної кооперації задля 
запуску в Україні нових високотехнологічних проектів, запровадження інновацій та 
остаточне відновлення стратегічної ролі вітчизняної оборонної галузі в економіці. Як 
повідомив заступник Генерального директора з розвитку ДК «Укроборонпром» Артур 
Херувімов, авіація – це основний напрямок співпраці з підприємствами канадського 
оборонно-промислового комплексу на даному етапі. За його словами, завдяки нещодавнім 
позитивним зрушенням в українській оборонній сфері партнерство України та Канади в 
літакобудуванні перейшло в активну фазу і має значний потенціал зростання. Підвищений 
інтерес до українських розробок в авіаційній галузі проявляють канадські компанії, так 
само й українські виробники зацікавлені у застосуванні канадських технологій у 
вітчизняному авіапромі. До спільних проектів з канадської сторони залучені виробники зі 
світовими іменами: Pratt & Whitney Canada (постачання двигунів PW150A для нового 
транспортного літака Ан-132), канадський підрозділ Esterline, CMC Electronics, IMP 
Aerospace, L3 Wescam. На черзі розвиток й інших напрямків українсько-канадської співпраці 
в оборонній галузі – це насамперед космічна і ракетна промисловість, суднобудування, 
виробництво морської техніки, високоточної зброї, систем ППО, радіолокаційних і 
радіоелектронних засобів, бронетехніки, машин спецпризначення та боєприпасів. 
Відповідні проекти співпраці з Канадою були представлені українськими зброярами в 
Торонто, в тому числі у рамках секторальної панелі «Нова Україна – розквітаюча нація 
нових технологій». Поряд із цим, дедалі більше підприємств «Укроборонпрому» беруть 
участь у тендерах на канадському ринку озброєнь. «Український ОПК стрімко рухається 
вперед, впроваджуючи міжнародні стандарти. Ми пропонуємо потужну науково-технічну 
школу розробки і виробництва аерокосмічної, бронетанкової техніки, двигунів. Ми маємо 
чималі напрацювання і досягнення у сфері суднобудування та морської техніки, систем 
ППО, високоточного озброєння. Українська військова техніка має попит на світовому 
ринку», – заявив Артур Херувімов. Доволі оптимістичною виглядає і довгострокова 
перспектива стратегічного партнерства України та Канади з огляду на високий рівень 
представництва обох країн, продемонстрований на Форумі. На заході мали слово прем’єр-
міністр Канади Джастін Трюдо, Віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів й інші урядовці, 
парламентарі, дипломати та представники ділових кіл та громадськості України й Канади.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДК «Укроборонпром» 
 

ДК «Укроборонпром» представлений в  
робочих групах НАТО 

29.06.2016 
ДК «Укроборонпром» тісно співпрацює з Офісом зв’язку НАТО в 

Україні в рамках реалізації Трастових фондів НАТО, зокрема  з питань 
логістики та стандартизації.  Про це розповів Заступник гендиректора 
Концерну Юрій Пащенко. 

«Більше 60 працівників Концерну пройшли навчання з напрямком стандартизації, 
про що  отримали відповідний сертифікат НАТО. Крім того, 32 підприємства «Укроборон-
прому» мають досвід роботи з Головним каталогом НАТО з логістики», – сказав Ю.Пащенко. 
За його словами, фахівці ДК «Укроборонпром» та підприємств-учасників беруть участь у 
проекті «Захист портів» концепції НАТО «Розумна оборона». «Проект передбачає створення 
системи захисту портів та гаваней, як добре обладнаних, так і непідготовлених, особливо 
під час виконання завдань у складі експедиційних сил. В його основі лежить модульна 
побудова, яка буде спроможною до швидкого перекидання (розгортання) сил та 
відповідала б вимогам НАТО щодо взаємосумісності», – розповів Пащенко. «Укроборон-
пром» взяв курс переходу на високотехнологічне виробництво, яке засноване на вимогах  
міжнародних стандартів, в тому числі нормативних документів НАТО, що дозволить 
оснастити ЗСУ сучасними системами та зразками озброєння. Концерн максимально 
розширює співпрацю з країнами НАТО і ЄС, як це визначено стратегічними програмними 
документами держави. Нагадаємо, що у 2015 р. за сприяння робочої групи НАТО 
Національних директорів з кодифікації (АС/135) підприємства ДК «УКРОБОРОНПРОМ» 
отримали доступ до Головного каталогу НАТО з логістики (NATO Master Catalogue of 
References for Logistics), який допомагає підприємствам українського ОПК вирішувати 
питання імпортозаміщення та диверсифікації закупівель оборонної продукції, а також 
створити умови щодо поглиблення міжнародної кооперації у виробництві ОВТ.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДК «Укроборонпром» 
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 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
Как "Козаки" Париж покоряли: Репортаж с выставки  

Eurosatory-2016 
24.06.2016 

В Париже завершила работу крупнейшая военная выставка 
Eurosatory-2016. В этом году участие в ней приняло и киевское 
предприятие ПАТ "НПО Практика", которое представило бронетехнику 
собственного производства. 

На стенде "НПО Практика" были представлены бронированные автомобили "Козак-
ІІ», «Козак-ІІІ», а также разработанный совместно с корпорацией "Богдан" легкий 
бронеавтомобиль "Барс-6". Все образцы бронемашин относятся к классу легких 
бронированных тактических автомобилей, которые могут использоваться для широких 
целей и задач. В частности, бронетехника "НПО Практики" предназначена для перевозки 
боевых подразделений, разведки и патрулирования, огневой поддержки, связь и 
координация, эвакуация раненых и подвоз грузов и топлива. Участие в выставке 
Eurosatory-2016 показало, что интерес к такой технике сейчас огромный. Украинскую 
экспозицию посетили сотни делегаций и разных стран и активно интересовались 
характеристиками представленной техники. Более того, украинская бронетехника 
выполнена на уровне лучших образцов, представленных на выставке, но имеет и свои 
преимущества. В частности, стоимость украинских бронеавтомобилей в разы меньше, чем 
европейских аналогов. В этом году парижская Eurosatory-2016 стала рекордной. Здесь было 
представлены производители из 140 стран мира. За время работы выставку посетило 57 
тысяч человек, 214 официальных делегаций из 94 стран мира.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
Шепетівський ремонтний завод в 4 рази збільшив  

виробництво продукції для ЗСУ 
24.06.2016 

ДП «Шепетівський ремонтний завод», що входить до складу ДК 
«Укроборонпром», виготовив продукції та надав послуг на суму понад 248 
млн грн у 2015 р. У 2013 році це показник сягав 61 млн грн.  

«Серед усіх підприємств, що входять до Державного концерну «Укроборонпром», 
«Шепетівський ремонтний завод» має свою унікальну особливість – це повний замкнутий 
цикл ремонту, відновлення і продовження ресурсу ракетно-артилерійського озброєння. За 
останні 3 роки обсяг виробництва зріс більш як учетверо. Тут працюють професіонали, які 
оснащують наших військових першокласною технікою», – заявив Генеральний директор 
«Укроборонпрому» Роман Романов вітаючи підприємство з 75-річчям. За його словами, 
підприємство системно розширює спектр своєї діяльності, відновлює різноманітне 
озброєння для українського війська, освоює виробництво нових деталей в рамках програми 
імпортозаміщення. Колектив заводу одним із перших розпочав ремонт та відновлення 
озброєння і військової техніки безпосередньо у зоні АТО силами спеціалізованих виїзних 
бригад. Починаючи з березня 2014 р. по сьогодні фахівцями підприємства у складі 10 
виїзних бригад відновлено 224 одиниці озброєння, ще 19 виробів знаходиться в роботі. У 
2014-2016-му роках випуск продукції для українських силових структур «Шепетівський 
ремонтний завод» став одним із бюджетоутворюючих платників податків у Хмельницькій 
області. Цілком закономірно, що видатні досягнення «Шепетівського ремонтного заводу» 
визнані на національному рівні – у 2014-му році він здобув статус «Кращого підприємства 
року» у своїй галузі за підсумками загальнодержавного статистичного рейтингу.  

 

ДП «Шепетівський ремонтний завод» здійснює ремонт реактивних систем залпового вогню 
РСЗВ БМ-21 «Град», 9П140 «Ураган», самохідних артилерійських установок 2С3М «Акація», 2С5 
«Гіацинт-С», 2С19 «Мста-С», машин управління вогнем артилерії, артилерійських гармат і мінометів, 
засобів управління військами, комплексів ПТУР, стрілецької зброї та військових приладів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДК «Укроборонпром» 
 

Українське підприємство постачатиме ракети 
для польських МіГ-29 

29.06.2016 
Український «СпецТехноЕкспорт», що входить до консорціуму з 

польською «WB Electronics», поставить польським повітряним силам ракети 
«повітря-повітря» середньої дальності Р-27Р1 для винищувачів МіГ-29.  

Інспекція з озброєння оголосила тендер на закупівлю 40 ракет «повітря-повітря» 
дальністю 50-80 км для винищувачів МіГ-29 в жовтні минулого року. Ідеться про першу 
закупівлю керованих ракет «повітря-повітря» для цих машин, не рахуючи закупівель 
паралельно з їх впровадженням більш ніж 20 років тому і придбанням старих запасів ракет 
від німецьких винищувачів. Замовлені ракети повинні бути новими, зробленими 
щонайпізніше роком раніше перед запланованим постачанням. Інспекція з озброєння 
Міноборони оголосила переможцем торгів польсько-український консорціум. Він виконав 
умови Специфікації істотних умов замовлення з результатом 80 балів. Поставки зазначених 
в тендері 40 ракет повинні бути реалізовані до кінця листопада. Озброєння надійде в 23-у 
базу тактичної авіації в Мінську-Мазовецькому. Компанія «СпецТехноЕкспорт» - єдиний за 
межами Росії постачальник ракет Р-27Р1, вироблених державним холдингом «Артем», що 
мало істотний вплив на результати торгів. Відзначимо, «СпецТехноЕкспорт» – 
торговельний агент у структурі ДК "Укроборонпром", який продає українську техніку на 
експорт і закуповує за кордоном відсутні в Україні зразки. Обсяг його контрактів виріс у 
зв'язку з війною на Донбасі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
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 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК 

 
О.Турчинов: Відновлення виробництва «Кольчуг» - 

одне з пріоритетних завдань 
24.06.2016 

Секретар РНБО України відвідав ДП «Радіовимірювач» ДК 
«Укроборонпром», де провів нараду з питань забезпечення Збройних Сил 
України засобами радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби.  

У нараді взяли участь керівники Міністерства оборони України, Генерального штабу 
ЗС України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та оборонно-
промислового комплексу. За словами О.Турчинова, Російська Федерація на окупованих 
територіях активно застосовує проти України потужні системи радіотехнічної розвідки та 
радіоелектронної боротьби. «В умовах бойових дій вони випробовують та тестують свої 
нові розробки», - підкреслив він. «Тому, - зазначив Секретар РНБО України, - забезпечення 
ЗСУ, Головного управління розвідки та інших військових формувань сучасними 
радіоелектронними засобами дозволить ефективно протидіяти російській військовій 
агресії». Водночас О.Турчинов констатував, що нині «завдання з радіоелектронного захисту 
військ і об‘єктів від ураження системами високоточної зброї ворога вирішуються 
недостатньо ефективно». «Це ж стосується і захисту радіоелектронних засобів управління 
ЗСУ від нових розробок ворога», - зазначив він, додавши, що ведення ефективних бойових 
дій в сучасних умовах неможливе без широкого застосування засобів радіотехнічної 
розвідки та інтенсивної радіоелектронної протидії. «Наявність в ЗСУ таких сучасних засобів 
радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби дозволить своєчасно викривати 
наміри противника, подавляти його електронні засоби зв'язку та управління, блокувати 
застосування БПЛА, приймати швидкі рішення в складних умовах ведення сучасного бою та 
досягати перемоги», - сказав О.Турчинов. Під час наради Секретар РНБО України наголосив, 
що одним з першочергових завдань є відновлення у стислі терміни виробництва на 
евакуйованому з Донецька до Запорізької області ПАТ "Топаз" сучасних комплексів 
дальньої радіотехнічної розвідки "Кольчуга КЕ", а також виробництва на київських 
підприємствах універсальних станцій контролю радіоелектронної і цільової обстановки 
нового покоління розробки НІІ «Квант-радіолокація». «Перед нашими конструкторами, 
вченими та виробниками стоїть завдання забезпечити створення широкого спектру 
сучасних радіоелектронних систем як на підприємствах концерну «Укроборонпром», так і в 
недержавному секторі», - сказав О.Турчинов, зазначивши, що цей пріоритет має бути 
відображений у новому Державному оборонному замовленні. «В Україні є науковий та 
виробничий потенціал, який необхідно максимально ефективно задіяти для досягнення 
поставлених завдань. Безумовно, для прискорення налагодження виробництва сучасних 
засобів радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби необхідно зламати супротив 
організації військово-технічної співпраці та кооперації з провідними світовими 
виробниками відповідної продукції», - підсумував він. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби РНБО України 
 

 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ 

 
«Укроборнпромівці» перерахували 44 мільйона за вигадані  

агентські послуги з продажу патронів арабам, – слідство 
01.07.2016 

НАБУ підозрює посадовців ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в закупівлі у 
«Fuerteventura Inter LP» фіктивних агентських послуг на суму майже $1,95 
млн. Про це стало відомо з ухвали Солом’янського  районного суду міста 
Києве, який розглядав звернення детективів НАБУ в рамках 
розслідування кримінальної справи №52016000000000081 від 23.03.2016 

З матеріалів судового засідання відомо, що 20 травня 2015 року дочірнє 
підприємство ДП «Укрспецекспорт» – ДГЗІФ «Укрінмаш» та «Fuerteventura Inter LP» (Велика 
Британія) було укладено агентську угоду. Вона передбачала, що британська фірма буде 
посередником при продажі ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» 1 мільйона патронів калібру 23 мм 
Генеральному штабу Збройних сил Об’єднаних Арабських Еміратів. Загальна вартість 
контракту з ОАЕ склала $14,82 млн, а винагорода  «Fuerteventura Inter LP» була понад 12% – 
близько $1,92 млн. На виконання угоди в жовтні та грудні 2015 року «Укрінмаш» 
перерахував на рахунок фірми у Versobank AS всю суму комісії. Але слідство встановило, що 
«Fuerteventura Inter LP» відповідні послуги не надавала. Більш того,за даними слідчих, саме 
«Укрінмаш» надавало агентські послуги при експорті зброї українських виробників. Тому 
службові особи «Укрінмашу» достовірно знали, що Fuerteventura Inter LP не виконало умови 
агентської угоди, але з корисливих мотивів перерахували кошти на її рахунок. 
«Fuerteventura Inter LP»  була зареєстрована в Шотландії на початку лютого 2015 року – за 
три місяці до підписання угоди з «Укрінмаш». В матеріалах засідання Солом’янського 
районного суду м. Києва сказано, що фірма порівну належить двом особам. Але в реєстрі 
Великої Британії їх імена не розкрито. «Укрінмаш» – одне з підприємств концерну 
«Укроборонпром», яке займається торгівлею зброї. В кінці жовтня кадрова комісія 
держконцерну «Укроборонпром» вибрала генеральним директором «Укрінмаш» Сергія 
Слюсаренка. До цього призначення Слюсаренко був одним з топ-менеджерів компанії 
BRAIN Computers, яка займається торгівлею ІТ-технікою. На момент укладання угоди з 
британцями в.о. гендиректора «Укрінмашу» був Володимир Омельянчук, а його 
заступником – Леонід Крючков. Останній відомий як власник офшора «Бейрок Файненс 
Лімітед», на який виводилися кошти колишнього міністра енергетики Едуарда 
Ставицького. Крючков – брат Дмитра Крючкова, який  займає посаду голови правління ПАТ 
«ХК «Енергомережа» і його оголошено в розшук в справі про крадіжку на 
«Запоріжжяобленерго» 346 млн грн. Учасники ринку неофіційно пов’язують Крючкова з 
віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом, представники якого входили до керівних 
органів «Енергомережі». Відмітимо, що минулого року президентом Федерації футболу 
України року став народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Андрій Павелко, а його 
заступниками стали представники групи Суркіса. У парламенті Павелка пов’язують з 
замголови фракції ББП Ігорем Кононенком, який є давнім бізнес-партнером Порошенка. За 
даними нардепа від БПП Сергія Лещенка, саме Кононенко допомагає Суркісам і Крючкову з 
призначення своїх людей в керівництво обленерго, де держава має контрольний пакет. 
Відмітимо також, що торгівля зброєю знаходиться у сфері відповідальності першого 
заступника секретаря РНБО України Олег Гладковський. За його словами, масштабні 
контракти на постачання зброї до ОАЄ було підписано під час виставки IDEX-2015, яку 
відвідав президент Петро Порошенко. За середнім курсом обміну валют в жовтні-грудні 
2015 року сума виплачених агентських «Fuerteventura Inter LP»  склала 43,94 млн грн.  
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 

 
Діяльність «Заводу 410 ЦА» перевірять ДФІ та  

Аудиторська служба 
24.06.2016 

Діяльність ДП «Завод 410 ЦА» перевірять Державна фінансова 
інспекція і Аудиторська служба України. Про це повідомляє прес-
служба ДК «Укроборонпром», передає ukrinform.ua 

На концерні пояснюють, що підприємство систематично відмовляло 
«Укроборонпрому» в наданні необхідних документів для роз’яснення його діяльності, що 
викликали підозру. «Наприклад, минуле керівництво не надало підтверджень щодо 
заборгованості 410 заводу ЦА перед ТОВ «Центрбудмеханізація» на суму 33,87 млн грн за 
ремонтні роботи. Питання виникають й по самому підприємству. Із офіційних джерел 
відомо, що дана юридична особа відсутня за зареєстрованою адресою, має податковий борг 
перед бюджетом, а її засновник двічі притягався до кримінальної відповідальності», - 
зауважують у ДК. Там додали, що новий керівник ДП «Завод 410 ЦА» Віктор Ганькевич уже 
звернувся до уповноважених органів з проханням перевірити прозорість фінансово-
господарської діяльності підприємства за останні роки. За попередніми перевірками 
комісій ДК «Укроборонпром», виявлені підозри стосовно мільйонних незаконних оборудок 
із коштами підприємства. «Незважаючи на опір адміністрації заводу, комісія 
«Укроборонпром» виявила низку й інших можливих порушень фінансово-господарської 
діяльності: ймовірне завдання збитків через безоплатну передачу інозамовнику виробів на 
суму 5,4 млн дол. США попри заборону таких дій законом (ч. 5 ст. 75 Господарського кодексу 
України); надання з 2013 року заводом послуг із стоянки повітряних суден за заниженими 
тарифами, можливе недоотримання доходу в сумі 2,5 млн грн; штучне завищення 
фінансового результату підприємства через неповне висвітлення у фінансовій звітності 
фактичних господарських операцій; недотримання фінансового плану», - відзначають на 
концерні. Окремої уваги, додають на ДК, заслуговують результати вибіркового моніторингу 
платежів 410 заводу ЦА: «За три місяці встановлено значні завищення ціни у закупівлі 
товарно-матеріальних цінностей, у деяких випадках ціни завищенні на понад 50%». 
Враховуючи ці факти та відсутність спростувань цих підозр із боку минулого керівництва 
«Завод 410 ЦА», ДК «Укроборонпром» призначив нового керівника свого підприємства-
учасника. Віктору Ганькевичу доручено у максимально короткі терміни здійснити 
внутрішній та зовнішній аудит фінансово-господарської діяльності підприємства, залучити 
фахових юристів і фінансистів задля налагодження його роботи та забезпечити прозорість 
функціонування авіаційного заводу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Ан-178 улетит в Великобританию 
25.06.2016 

ГП "Антонов" возьмет участие в авиационной выставке Фарнборо, 
которая состоится с 11 по 17 июля в одноименном городке неподалеку от 
Лондона. Об этом сообщила пресс-служба компании 

На авиашоу будет показан транспортный самолет Ан-178. Ан-178 уже принимал 
участие в двух авиавыставках. В ноябре 2015 украинский самолет был продемонстрирован 
на Dubai Air Show, а в июне этого - на выставке в Берлине. Первый полет Ан-178 состоялся в 
мае 2015 г. На данный момент интерес к самолету проявили покупатели из Азербайджана, 
Ирака, Саудовской Аравии и Китая. Напомним, что выставка в Фарнборо является одной из 
крупнейших в мире. Она проводится с 1948 года. Ожидается, что на авиасалоне Boeing 
подпишет соглашение на 4 млрд долларов с российской авиакомпании "Волга-Днепр", 
которая является конкурентом "Авиалиний Антонова".  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

ПАО «Мотор Сич» внедряет замкнутый цикл  
производства вертолетов 

28.06.2016 
АО «Мотор Сич» представила военным из Киевской ассоциации 

военных атташе (КАВА) планы по основным направлениям деятельности 
компании, в рамках которых в Украине будет внедряться замкнутый цикл 
производства вертолетов. 

Презентация представлена в рамках визита сотрудников Департамента 
международного военного сотрудничества Министерства обороны Украины с делегацией 
Киевской ассоциации военных атташе в Запорожье. «Военных дипломатов ознакомили с 
новым наработками запорожцев в области двигателестроения, однако основная часть 
программы визита была посвящена ознакомлению с достигнутыми АО «Мотор Сич» 
рубежами в области вертолетостроения», – говорится в сообщении. Кроме презентации 
вертолетной программы, гостям было показано вертолетный тренажерный центр по 
подготовке летного состава, вертолетное редукторное производство, вновь созданный 
испытательный стенд вертолетных редукторов, а также производство вертолетов. 
Отметим, что запорожские моторостроители представили результаты проведенной в 
течение последних лет работы. Работа направлена на то, чтобы сделать Украину 
независимым вертолетостроительным государством. Как ранее сообщалось, генеральный 
штаб Украины заказал государственному предприятию «Антонов» разработку 
отечественного боевого самолета с двигателями от ПАО «Мотор Сич».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.eizvestia.com 
 

«Русланы» «Авиалиний Антонова» будут оснащены  
модернизированными двигателями 

30.06.2016 
ГП «АНТОНОВ» и ГП «Ивченко – Прогресс» при участии ПАО 

«Мотор Сич» подписали Протокол о совместных действиях по 
модернизации двигателей Д−18 серии 3. 

В рамках программы  усовершенствования самолетов типа Ан−124−100 «Руслан», 
доработанные двигатели обеспечат снижение уровня шума на местности и выброса 
вредных веществ в атмосферу (эмиссии). Кроме того, такая доработка позволит 
эксплуатировать двигатели по техническому состоянию в пределах назначенного ресурса 
от 12 000 до 14 000 л.ч. В настоящее время двигатели новой серии проходят стендовые 
испытания. Начать работы по их установке и проведению летных испытаний на самолетах 
авиакомпании «Авиалинии Антонова» планируется в следующем году. "Модернизация 
двигателей является одним из основных приоритетов обеспечения соответствия 
Ан−124−100 современным требованиям. Это очень важно для таких машин, как 
Ан−124−100, которые выполняют полеты по всему миру и не имеют равных на рынке 
воздушных перевозок крупногабаритных и нестандартных грузов. Отмечу, что география 
полетов «Русланов» охватывает более 900 аэропортов. Будут модернизированы все 
двигатели самолетов типа Ан−124−100 авиакомпании  «Авиалинии Антонова», –
прокомментировал Президент ГП «АНТОНОВ» А.А.Коцюба.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ГП «АНТОНОВ» 
 

 
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  

 
Европейский суд по правам человека начал рассматривать дело  

по незаконной национализации "Моря" 
21.06.2016 

Европейский суд по правам человека начал рассматривать дело 
по незаконной национализации самопровозглашенными властями 
аннексированного Россией Крыма "Феодосийской судостроительной 
компании "Море". 

"Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу ОАО 
"Феодосийская судостроительная компания "Море" о нарушении прав компании в 
результате незаконной национализации ее имущества на территории Крыма", - говорится 
в сообщении юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры". Согласно сообщению, судом 
впервые, по сути, будут рассмотрены вопросы законности вмешательства в право 
собственности на активы "Моря" самопровозглашенными властями Крыма без 
компенсации их стоимости, а также нарушения права компании на справедливое судебное 
разбирательство. Как сообщалось, в июне 2014 года государственный совет не признанной 
Украиной Республики Крым (РК) национализировал "Феодосийскую судостроительную 
компанию "Море". "Море" является открытым акционерным обществом, основные виды 
его деятельности - строительство и ремонт судов, производство санитарно-технического 
оборудования, монтаж и установка сборных конструкций. 100% акций предприятия ранее 
принадлежало государству и управлялось Фондом государственного имущества.  

 

Читать полностью >>> 
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 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ / ВАГОНОБУДУВАННЯ & ТРАМВАЇ  

 
Скоростные межрегиональные электропоезда «Тарпан» производства КВСЗ –  

два года успешной эксплуатации 
24.06.2016 

В пятницу, 24 июня, исполняется два года с того дня, как украинские 
межрегиональные скоростные двухсистемные электропоезда ЕКр1 «Тарпан» 
пришли на Укрзализныцю.  

Именно с 24 июня 2014 г. они начали трудиться на железной дороге в категории 
поездов «Интерсити+», перевозить пассажиров, зарабатывая Украинской железно-
дорожной скоростной компании деньги, а себе и своему создателю – Крюковскому 
вагоностроительному заводу - славу. По версии информационного агентства «Центр 
транспортных стратегий» (ЦТС) этот факт вошел в пятерку самых главных и заметных 
событий в железнодорожной сфере Украины в 2014 году. Причем среди других названы 
война на территории одной из ключевых железных дорог страны – Донецкой, торможение 
реформ в УЗ,  сокращение пассажиропотока. К сожалению, это события со знаком минус. И 
только «Тарпаны» стали огромным красивым плюсом. Экс замминистра инфраструктуры, 
известный эксперт Александр Кава назвал это событие прорывом в отечественном 
машиностроении. Этот прорыв позволил Украине войти в список, состоящий менее чем из 
10 государств, которые могут создавать и производить скоростные электропоезда. 
«Тарпаны» могли бы прийти на железную дорогу намного раньше. Правительство 
Януковича-Азарова неоднократно заявляло о намерениях покупать подвижной состав у 
отечественного производителя, но средств не выделяло. И только благодаря Майдану, 
смене руководства в стране, Министерстве инфраструктуры и Укрзализныце стало 
возможным изыскать на это средства. И «Тарпаны»  успешно освоили маршруты, которые 
связали столицу Украины Киев с такими городами как Львов, Харьков, Одесса, Кривой Рог, 
Запорожье. Критериями оценки их работы стали комфортабельность и скорость движения 
в пути следования. Немаловажно: отечественные поезда в основном эксплуатируются на 
маршрутах, которые в меньшей степени прошли модернизацию верхнего строения пути  и 
контактной сети. «Бархатные маршруты» на Харьков, Днепропетровск, Львов обслуживают 
импортные поезда. Количество перевезенных двумя «Тарпанами» пассажиров на 
сегодняшний день составляет более 700 тысяч человек. С каждым днем цифра возрастает. 
Летом этого года электропоезда серии ЕКр1 перевозят пассажиров к берегу Черного моря в 
Одессу. Пусть же на этом маршруте, равно как и на любом другом, электропоезда КВСЗ 
ассоциируются у пассажиров только с хорошими эмоциями и впечатлениями. На 
Крюковском вагоностроительном заводе не почивают на лаврах. Два года эксплуатации 
«Тарпанов» - это постоянная совместная работа с УЖСК, Укрзализныцей, поставщиками 
комплектующих из Украины и Европы, проведение совещаний, анализ рейсов, обсуждение 
замечаний и пожеланий с целью доведения техники до совершенства. А сравнительный 
анализ свидетельствует, что отечественные поезда были в полтора раза дешевле 
импортных при их покупке, они дешевле в ремонте и эксплуатации.  

 

Читать полностью >>> 
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"Укрзализныця" отказалась от закупки двух скоростных поездов –  
Крюковский вагонзавод 

30.06.2016 
ПАО "Укрзализныця" (УЗ) отменило закупку двух скоростных 

пассажирских поездов. Об этом говорится в письме председателя 
правления ПАО " КВСЗ" Анатолия Шабалы к Министру инфраструктуры 
Украины Владимиру Омеляну. 

В письме говорится, что не выполняется утвержденный Кабинетом Министров 
Украины план закупки пассажирских вагонов на 2016 год. В текущем году "Укрзализныця" 
планировала приобретение двух пятивагонных межрегиональных поездов локомотивной 
тяги за собственные средства. "Эти средства в размере 330 млн грн с НДС предусмотрены 
консолидированным финансовым планом "Укрзализныци" на 2016 год. Он утвержден 2 
марта текущего года распоряжением № 231-р Кабинета Министров Украины. На основе 
финансового плана разработан годовой план закупок. Он в свою очередь утвержден 30 
марта решением комитета по конкурсным торгам ПАО "Укрзализныця", - говорится в 
сообщении компании. 31 марта УЗ объявила конкурсные торги, проведение которых было 
запланировано на 17 мая 2016 г. "Однако они неоднократно переносились: сначала на 10, 
потом на 30 июня. И вот 29 июня на сайте "Вестник государственных закупок" появилась 
информация, что конкурсные торги вообще отменены. Официальная причина - "отсутствие 
дальнейшей потребности в закупке (?!)", - высказывают недоумение на КВСЗ. При этом 
отмечается, что из общего парка в 5210 пассажирских вагонов в эксплуатации находятся 
3437 единиц. В апреле и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов 
(в настоящее время первый заместитель министра инфраструктуры Украины - Delo.UA) в 
качестве причины планов закупки пятивагонных скоростных поездов назвал то, что часто 
бывают ситуации, что спроса на 9 вагонов нет. "Приходится гнать их полупустыми, а 
себестоимость услуги в таком случае выше приблизительно на 30%", - сетовал топ-
менеджер. В настоящее время на маршрутах УЗ эксплуатируется два скоростных поезда 
"Тарпан" производства КВСЗ, а также 10 электропоездов Hyundai Rotem.  
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 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  

 
"Лозовские машины" по итогам "Агро-2016" заключили  

контракты на сумму более 50 млн грн   
22.06.2016 

"Лозовские машины", по результатам прошедшей в Киеве в 
июне выставки "Агро-2016", заключили контракты на поставку 
сельхозагрегатов на сумму более 50 млн грн, сообщил вице-президент по маркетингу 
и продажам ИГ УПЭК Роман Гиршфельд. 

"Мы заключили договоры о поставке украинским компаниям почвообрабатываю-
щих агрегатов на сумму 35 млн грн. Кроме того, заключены контракты на поставку техники 
дилерам из стран Восточной Европы более чем на 10 млн грн, Молдовы и Приднестровья – 
также на сумму более 10 млн грн", - сообщил Р.Гиршфельд, не конкретизируя компании, 
которым будет поставлена техника. По его словам, повышенный спрос на линейку техники 
"Лозовские машины" в компании объясняют рядом реализованных инновационных 
решений. В частности, дискаторы линейки "Дукат" позволяют экономить до 30% топлива и 
в 1,5 раза увеличить производительность по сравнению с традиционными дисковыми 
машинами, за счет применения пружинной стойки и необслуживаемых подшипниковых 
узлов HARP Agro Unit. Как сообщалось, по итогам 2016 г. "Лозовские машины" планируют 
увеличить объем продаж не менее, чем вдвое по сравнению с 2015 г., когда этот показатель 
составлял 170 млн грн, и уже по итогам января-мая продажи выросли более чем вдвое, при 
этом на внутреннем рынке продажи выросли вдвое, а на рынках стран Восточной Европы и 
Прибалтики – в четыре раза. "Аграрии все чаще задумываются над применением 
передовых агротехнологий и ресурсосберегающей техники в условиях снижения цен на 
сырьевых рынках. Одним из таких решений и является энергоэффективная техника 
"Лозовских машин", - отметил агентству Р.Гиршфельд. По его словам, компания намерена 
расширять линейку дискаторов и культиваторов. В частности, на Дне поля "Лозовских 
машин" 21 июля будут презентованы дисковая борона "Дукат -3" и роторная борона. "Старт 
продаж коротких дисковых борон "Дукат-3" запланирован на осень текущего года. 
Первоначально эта борона создавалась для европейского рынка, но сегодня видим 
заинтересованность в новинке и среди украинских аграриев. Также на Дне поля планируем 
представить еще одну новинку – роторную борону", - уточнил Р.Гишфельд. Также в 
ближайшее время планируется вывод на рынок бороны "Дукат-6" и тяжелой зубовой 
бороны "Лира". По его словам "Дукат-6" станет логичным продолжением линейки 
дискаторов и своего рода модификацией уже эксплуатируемого аграриями "Дукат-5". 
"Прогнозируем большой спрос на новинку как на отечественном, так и на зарубежном 
рынке", - отмечает вице-президент УПЭК.Он также сообщил, что продажи тяжелых зубовых 
борон "Лира" с шириной захвата 21 м запланирован на весну 2017 года. Также в разработке 
компании – техника для точного земледелия, позволяющая аграриям экономить до 50% 
вносимых удобрений. … 
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Украинские аграрии становятся все требовательнее к качеству продукции 
сельскохозяйственного машиностроения 

23.06.2016 
Национальный сельхозпроизводитель предъявляет все более 

высокие требования к качеству продукции машиностроителей, вопрос 
цены постепенно отходит на второй план, считает председатель 
правления ПАО «Завод Фрунзе» Александр Василенко. 

По его словам, эта тенденция отчетливо проявилась в ходе Международной 
агропромышленной выставки «Агро-2016», которая прошла в Киеве 8-11 июня. «Конечно, 
желание покупать суперкачественную продукцию по низким ценам никуда не делось, но 
сейчас уже все понимают, что таких чудес не бывает. И на выставке бросалось в глаза, что 
все основные вопросы, которые задают аграрии, связаны, прежде всего, с 
характеристиками изделий. Думаю, это новый тренд, говорящий о видимом подъеме 
сельскохозяйственного производства. И таким образом, сегодня неизбежно обострится 
конкуренция между отечественным и западным производителем техники для села», - 
отметил глава компании. По его мнению, это благотворно скажется на свойствах 
украинской продукции. Признаком того, что в АПК появилось больше средств, по его 
словам, является и то, что сегодня даже небольшие производители зерна стремятся не 
только производить, но и контролировать хранение продукции. «На выставке был 
отчетливо виден интерес к строительству новых элеваторов, причем даже со стороны не 
самых крупных хозяйств», - сказал он. Все это, по мнению А.Василенко, говорит о том, что 
сельское хозяйство в Украине вступает в пору своего расцвета. Он отметил в связи с этим, 
что продукция «Завода Фрунзе», связанная с оборудованием элеваторов, в том числе 
новинка – решета для напольной вентиляции зерна - пользовалась на выставке 
повышенным интересом. Еще одним популярным товаром стала просечно-вытяжная сетка, 
которая используется для внешней отделки зданий.  
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Суд наложил арест на имущество беглого гендиректора  
Харьковского тракторного завода 

27.06.2016 

Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство следователя 
об аресте имущества генерального директора ПАО “ХТЗ”, подозреваемого в 
подготовке к диверсии (ч.1 ст.14 ст.113 Уголовного кодекса Украины).  

“Наложить арест на имущество подозреваемого”, - говорится в определении 
следственного судьи Константина Садовского, опубликованном на сайте единого 
госреестра судебных решений. В документе указано, что арест наложен на земельный 
участок пл.10,19 га, дачный домик, 5 нежилых здания и один жилой дом, а также на 2 
автомобиля, 2 мотоцикла и прицеп. В мотивировочной части определения указано, что 
следователь просил арестовать имущество, принадлежащее подозреваемому на правах 
собственности, чтобы обеспечить возможную конфискацию имущества, т.к. санкция статей, 
которые инкриминируются подозреваемому, предусматривает такое наказание. Защита 
подозреваемого воспользовалась правом на апелляцию. Как указано на портале “Судова 
влада України”, апелляционный суд рассмотрит жалобу адвоката, поданную в интересах его 
подзащитного, 30 июня. Как сообщалось, пресс-центр СБУ 6 июня сообщил, что 
гендиректор ХТЗ, назначенный в марте 2016 г, осуществил подготовку к демонтажу 
оборудования литейных цехов с целью вывоза в РФ. Он уведомлен о подозрении в 
совершении диверсии и объявлен в розыск. В сообщении не указана фамилия гендиректора 
ХТЗ. Как сообщалось, в марте текущего года по решению наблюдательного совета ПАО 
должность гендиректора ХТЗ занял Андрей Коваль, руководивший заводом в 2006-2007 гг. 
В конце апреля президент и владелец группы компаний Александр Ярославский по 
предложению австрийского бизнесмена Зигфрида Вольфа, инвестора ПАО “Харьковский 
тракторный завод”, приобрел контрольный пакет акций этого предприятия. … 
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А.Олейник: Главная цель KhersonIndustrialPark –  
обеспечить возврат денег инвесторам 

29.06.2016 
Владелец Херсонского машиностроительного завода  Александр 

Олейник совместно с ФРУ, возглавляемой Дмитрием Фирташем, 
презентовали общественности проект индустриального парка в 
Херсонской области - KhersonIndustrialPark.  

Это событие произошло на III Балтийско-Черноморском экономическом форуме, 
который прошел 17 июня 2016 года в Херсоне. По данным Минэкономразвития и торговли, 
в Украине уже создано 13 индустриальных парков. При этом инициаторами лишь пяти из 
них был частный бизнес: физлица и компании. При этом, по данным министерства на 
начало июня, в парках почему-то значится лишь один участник. На презентации было 
оглашено, что KhersonIndustrialPark расположится на территории Херсонского 
машиностроительного завода, которая составляет ни много ни мало - 73 га. Стоит 
упомянуть, что в 2011-2012 годах эта земля и права на нее были одним из предметов спора 
между Александром Олейником и тогдашним главой Херсонской обладминистрации 
Николаем Костяком. Тогда Олейник через СМИ прямо обвинил областные власти в попытке 
рейдерского захвата предприятия. Конфликт тянулся около двух лет, но в конце концов 
владелец «Херсонмаша» пришел к мировому соглашению с областными властями. Сегодня 
создание технопарка на территории завода поддерживает Херсонская мэрия. Площадь 
производственных помещений завода, которые войдут в новый индустриальный парк, 
тоже впечатляет - 330 тыс кв. м. Инженерная инфраструктура парка включает автономное 
водоснабжение, газоснабжение электроснабжение – 154 кВт плюс три резервные 
подстанции мощностью по 35 кВт каждая, станцию сжатого воздуха, железнодорожную 
ветку, козловые краны, канализационные и ливневые системы. Также заводская 
территория находится в непосредственной близости с транспортными развязками. Так, 
железнодорожный  узел и вокзал «Херсон» всего в 500 м от территории будущего 
индустриального парка, в 15 км - аэропорт «Херсон», автовокзал «Херсон» - в 440 м, 
автомобильная трасса Р-47 - 50 м, речной вокзал - в 3 км, торговый морской и речной 
порты - в 3 км. Планируется, что ФРУ выполнит роль коммуникатора создателей парка с 
властями на всех уровнях, в том числе и с правительством и Верховной Радой, от которой 
ждут принятия законопроектов №2554а «О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Украины относительно развития отечественного производства путем стимулирования 
привлечения инвестиций в реальный сектор экономики через индустриальные парки» и 
№2554а-д «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно развития 
отечественного производства путем стимулирования привлечения инвестиций в реальный 
сектор экономики через индустриальные парки». Эти законы должны дать определенные 
преференции участникам индустриальных парков, без которых, как считают инициаторы 
создания KhersonIndustrialPark, развитие полноценных и успешных промышленных 
кластеров в Украине не имеет перспектив. Редакция предлагает вниманию читателей 
интервью с владельцем Херсонского машиностроительного завода Александром 
Олейником, в котором он ответил на вопросы Hubs и других журналистов относительно 
проекта KhersonIndustrialPark, а также о том, какими он видит перспективы самого завода в 
рамках нового индустриального парка. … 
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Справу екс-керівників Украгролізингу за підозрою в  
розтраті понад 114 млн грн передали в суд 

01.07.2016 

Прокурори антикорупційної прокуратури затвердили обвинувальний 
акт проти Миколи і Василя Шпаків, екс-керівників НАК «Украгролізинг», які 
завдали державі збитків на 114 млн грн.  

Про це на брифінгу розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
Назар Холодницький. Антикорупційний прокурор нагадав, що Василь Шпак протягом 2000-
2002 року очолював НАК «Украгролізинг», був народним депутатом 4 скликання, членом 
комітету Ради з питань бюджету та мав вплив на розподіл бюджетних коштів, у тому числі 
на бюджетне фінансування НАК «Украгролізинг». "Згідно зі злочинними умислом, 
розробленим Василем Шпаком, Украгролізинг, де директором на той час працював його 
син, Микола Шпак, повинен був укладати договори з підприємствами-виробниками 
сільськогосподарської продукції на поставку обладнання у значних обсягах за державні 
кошти. Такі операції мали бути фактично безтоварними. Микола Шпак як голова правління 
НАК, використовуючи службове становище, повинен був забезпечити укладання цих 
договорів, перерахування бюджетних коштів та приховування злочину. Згідно з висновком 
експерта від травня 2016 року, розмір матеріального збитку, завданого державі шляхом 
втрати активів, складає понад 114 млн грн", – розповів Холодницький. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
 

 
 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Суд вдруге відмовив Ощадбанку в порушенні справи  

про банкрутство "АВТОКРАЗА" 
25.06.2016  

07 червня Господарський суд Полтавської області відмовив 
Ощадбанку в порушенні провадження у справі про банкрутство ПАТ 
"АвтоКраз" (м. Кременчук; контролює К. Жеваго). 

Згідно з матеріалами справи, між Ощадбанком та ВАТ Холдингова компанія 
"АвтоКрАЗ" 09.10.2008 було укладено договір кредитної лінії №205/31/2. При цьому як 
забезпечення зобов’язань було укладено: договір іпотеки нерухомого майна №205/31/2-3 
від 09.10.2008, за умовами якого ПАТ «АвтоКрАЗ» передало ПАТ «Ощадбанк» в іпотеку 
нерухоме майно (будівлі промислового призначення), що знаходяться за адресою м. 
Кременчук, вул. Київська, 62 та вул. Київська 69-А. При цьому сторони погодили, приблизну 
заставну вартість предмету іпотеки у розмірі 119,3 млн грн.; договір застави товарів в 
обороті №205/31/2-4 від 14.10.2008, за умовами якого ПАТ «АвтоКрАЗ» передало ПАТ 
«Ощадбанк» в заставу товари в обороті (автомобілі КрАЗ у кількості 150 шт.). При цьому 
сторони погодили приблизну вартість предмету застави у розмірі 49,6 млн грн. Шляхом 
укладення додаткових договорів до договору застави товарів в обороті, зазначена 
приблизна вартість застави товарів в обороті, збільшувалась і була встановлена на рівні 
76,1 млн грн.; договір застави акцій №205/31/2-5 від 14.10.2008, за умовами якого ПАТ 
«АвтоКрАЗ» передало ПАТ «Ощадбанк» в заставу акції ВАТ «Полтавський авто агрегатний 
завод»; акції ВАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод»; акції ВАТ «Херсонський 
завод карданних валів»; акції ВАТ «Сімферопольський завод авторулів»; … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами finbalance.com.ua 
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 ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТУ 
 АВТОБУСИ & ТРОЛЕЙБУСИ  
 
 

 

Украинский электробус Богдан оснастили 
системой быстрой подзарядки 

29.06.2016 
В прошлом году Луцкий автозавод корпорации "Богдан" изготовил 

первый электробус для Польши Богдан А701.00. Разработать с нуля кузов 
электробуса заводчанам пришлось в кратчайшие сроки - всего за 2 месяца.  

Дооснащением электробуса занималась уже польская фирма, которая оборудовала 
его системой быстрой подзарядки. Теперь электробус Богдан А701.00 может заряжаться не 
только на конечных остановках, но и на маршруте. Изобретение просто в своей 
гениальности. На отдельных остановках, которые пересекаются с троллейбусной сетью, 
электробус с помощью подъемных пантографов запитывается энергией. Притом, 
пополнить запас энергии он может во время остановки, пока происходит посадка-высадка 
пассажиров. Такая быстрая подзарядка увеличивает пробег электробуса в автономном 
режиме, а также частоту выполняемых рейсов. Система пока проходит тестирование в 
Люблине, где эксплуатируется 38 троллейбусов Богдан-Ursus. Электробус Богдан А701.00 в 
Люблине пока один и он ездит по маршруте, который не электрофицирован. Если 
эксперимент удастся и система быстрой подзарядки себе оправдает, то власти Люблина 
готовы будут заменить автобусы на электробусы, пустив их по перпендикулярным 
маршрутам к существующей троллейбусной сети. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

Корпорація «БОГДАН» достроково в повному обсязі  
поставила тролейбуси в одесу 

30.06.2016 
ДП «Автоскладальний завод № 1» ПАТ «Автомобільна Компанія 

«Богдан Моторс», що входить до складу Корпорації «Богдан»,  достроково 
в повному обсязі виконала контракт із КП «Одесміськелектротранс» на 
постачання 5 тролейбусів Богдан Т70117.  

Загальна сума тендерного контракту склала 26,55 млн. грн. За словами Миколи 
Джули, директора виробничого майданчику корпорації у м. Луцьк, згідно з укладеним 
контрактом 26 травня 2016 року  передбачався термін постачання техніки кінець року, втім 
компанія виконала всі умови достроково. «На сьогодні виробничі потужності компанії не 
повністю завантажені, що дозволило нам раніше передати тролейбуси замовнику»,- 
підкреслив він.  Окрім того, він нагадав, що завод розпочав серійне виробництво «Шкільних 
автобусів» з екологічним стандартом Євро5 і лінії будуть завантажені цією технікою. 
Тролейбуси "Богдан" для КП "Одесміськелектротранс" обладнані кондиціонером в кабіні 
водія, системою відеоспостереження за переднім, середнім, заднім посадовим майданчиком 
та зоною позаду тролейбуса і системою бездротового зв’язку Wi-Fi. Тролейбуси 
пофарбовані у червоний, білий і золотистий кольори, що відповідає кольоровій гамі 
прапора м. Одеси. Згідно попереднього плану виробництва до кінця поточного року 
компанія розраховує виготовити понад 100 тролейбусів всіх модифікацій усіх класів. 
Корпорація «Богдан» - єдиний вітчизняний виробник автобусів та тролейбусів, який має 
моделі в абсолютно всіх класах. Крім того, «Богдан» - єдиний український виробник 
тролейбусів чия продукція експлуатується в країнах Європи.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Корпорації «БОГДАН» 
 

Партнер Порошенка продав прикарпатцям  
шкільних автобусів на 36 млн 

03.07.2016 
Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-

Франківської ОДА замовив ДочП «Автоскладальний завод №1» ПАТ 
«Автомобільна компанія «Богдан Моторс» автобусів на 36,40 млн грн.  

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». У липні поставлять 26 
спеціалізованих шкільних автобусів не раніше 2013 року випуску по 1,40 млн грн. за кожен. 
Автобуси екологічного класу не нижче Євро-3 на 27 місць будуть пофарбовані у жовтий 
колір із написами «Діти» з боків та оснащені проблисковими маячками на даху. Єдиним 
конкурентом було ТОВ «Авто-Регіон» із ціною 1,68 млн грн./шт. Співвласником «Богдан 
Моторс» раніше був Петро Порошенко, а тепер компанія належить його бізнес-партнеру 
Олегу Гладковському (Свинарчуку), першому заступнику секретаря РНБОУ. Київською 
фірмою «Авто-Регіон» володіє і керує Дмитро Гайдамаха. Усього з 2011 року вона виграла 
державних тендерів на 6,19 млн грн. 

 
 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 
 
 
 

 СПЕЦТЕХНІКА 

 
Приміщення ДП «171 Чернігівський ремонтний завод»  

повернуто державі 
23.06.2016 

Київський апеляційний господарський суд залишив без змін 
рішення суду першої інстанції, яким визнано недійсним договір купівлі-
продажу нерухомого складського об’єкту ДП «171 Чернігівський 
ремонтний завод». 

У липні 2014 р., всупереч забороні відчуження, вказаний нерухомий об’єкт площею 
700 м² та вартістю понад 818 тис грн директор заводу реалізував на аукціоні комерційному 
підприємству за заниженою ціною. Судом першої інстанції підтверджено законність та 
обґрунтованість вимог військового прокурора про визнання недійсними договору купівлі-
продажу та повернення майна державі. За результатом розгляду апеляційної скарги 
рішення суду першої інстанції залишено без змін. Нагадаємо, Антимонопольним комітетом 
за антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів аукціону з 
продажу майна ДП «171 Чернігівський ремонтний завод», проведеного 17.06.2014 
Українською універсальною біржею, накладено штраф на ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦПРОМРЕСУРС» (м. Чернігів),  ПП «СЕЛІНГАЛ» (м. Чернігів), ПП 
«ХОЛОДСЕРВІС-ПІВНІЧ» (м. Чернігів), ПП «ПІВНІЧНИЙ ОФІС-ПЛЮС» (м. Чернігів) і ТОВ 
«ПІВНІЧІНВЕСТБУД» (м. Чернігів). Державне підприємство «171 Чернігівський ремонтний 
завод» (надалі – ДП «171 ЧРЗ») відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 29 
грудня 2010 р. № 1221 «Про утворення Державного концерну «Укроборонпром» включено 
до складу ДК «Укроборонпром». Основним видом діяльності ДП «171 ЧРЗ» було виконання 
робіт по ремонту спеціальної техніки для потреб Міністерства оборони України, а також 
обслуговування спеціальної аеродромної техніки. Ухвалою Господарського суду 
Чернігівської області від 15 січня 2013 р. у справі № 927 /16/4б/ 13 порушено провадження 
у справі про банкрутство ДП «171 ЧРЗ». … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служб ГПУ, АМКУ 
 

 

 
 

Мерія Кам’янського купила чотири сміттєвози за 14 мільйонів,  
бо дешевша фірма не принесла сертифікат 

27.06.2016 
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

Дніпродзержинської міськради Дніпропетровської області 14 червня за 
результатами тендеру замовив ПрАТ «Укравтоінвест» сміттєвозів на 13,52 
млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

Для Кам’янського (Дніпродзержинськ) придбають два пресувальні сміттєвози 
заднього завантаження середнього класу вантажопідйомністю не менше 7,2 т для роботи з 
євро-контейнером та два – великого класу на 12,5 т. Замовник не оприлюднив ціни за 
окремі автомобілі. В середньому сміттєвоз коштує 3,38 млн грн. При цьому вартість 
пропозиції переможця майже дорівнює очікуваній вартості закупівлі. ТОВ «Торговий Дім 
«Комунальна техніка» пропонувало техніку на 18% дешевше. Заявку відхилили через 
відсутність копії дійсного сертифікату відповідності на сміттєвоз. Крім того, фірма надала 
листи-відгуки лише від двох замовників, тоді як довідці про досвід вказала двадцять 
замовників/договорів. Однак у документації торгів не сказано, що потрібні відгуки від усіх 
зазначених у довідці замовників/договорів, лише кількість одних та інших – не менше двох. 
Так єдиним конкурентом стало ТОВ «ТД Владар-Харків» із різницею в ціні 0,7%. Кінцевими 
бенефіціарами «Укравтоінвесту» є Віктор Миколайович та Євгеній Вікторович Шиденки. 
Останній також співволодіє ТОВ «Зовнішньо-торгівельна компанія «Укравтоекспорт» із 
Віталієм Тарасюком. Ця компанія продає подібні до придбаних сміттєвози Foton різної 
вантажопідйомності по 3,06-3,67 млн грн. До 2013 року фірмою-переможцем керував Олег 
Мастюк, який був директором ІП «АІС-Столиця» у 2008-2010 рр. Групу компаній «АІС» 
пов’язують з нардепом Дмитром Святашем (раніше – Партія регіонів, нині – 
(Відродження»), хоча сам він зв’язок спростовує. Фірма «ТД Владар-Харків» належить Ігорю 
Кіценку та Олександру Спаському. Вони також володіють ТОВ «Торговий дім 
Харківспецакумулятор» і ТОВ «Торговий дім Харківспецзапчастина».  

 

Читати повністю >>> 
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 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ  
 

В Херсоне будут производить автомобили –  
мэр города 

22.06.2016 
По словам мэра Херсона Владимира Миколаенко, достигнута 

договоренность о возрождении херсонского автосборочного завода 
"Випос". Об этом сообщает портал delo.ua  

Херсонские СМИ уже сообщили, что подписать меморандум с мэром Херсона приехал 
собственник завода Виктор Постельников. "Думаю, это огромное дело, которое мы делаем", 
- сказал Миколаенко, зачитывая предварительную резолюцию Балтийско-Черноморского 
форума. На предприятии будет создано 200 рабочих мест, однако конкретных сроков 
возобновления производства не названо. Также не сообщается о том, какие автомобили 
будут собирать в Херсоне. При открытии завода в 2007 году сообщалось, что его мощность 
составляет 40-45 тыс. машин в год. Но фактически здесь методом крупноузловой сборки 
собрали 190 шт. автомобилей Audi. Позже владельцы анонсировали производство в 
Херсоне автомобилей под собственным брендом Ostcar, которые внешне напоминали 
китайский Soueast. Но на рынке эти машины так и не появились. Были попытки наладить 
на заводе "Випос" сборку других китайских моделей: Fuqi, Baw, Brilliance. Но из-за низкого 
спроса эти проекты так и не были реализованы. В 2014г. помещение неработающего завода 
"Випос" было серьезно повреждено огнем. До пожара предприятие простаивало уже 5 лет.  

 

Читать полностью >>>  
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Темп прироста рынка легковых авто за 6 мес. 
сохранился свыше 50%  

01.07.2016 
Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне 

выросли на 52,8% по сравнению с тем же периодом 2015 года, почти до 27 
тыс. ед., сообщает AUTO-Consulting. 

Как сообщалось, по итогам января-мая прирост авторынка составлял почти 56%. По 
данным аналитиков, при этом в июне авторынок вырос на 40% к июню-2015, и на 6,6% - к 
маю текущего года, до 4,7 тыс. ед. "Таким образом, украинский авторынок продолжил 
положительный тренд, который AUTO-Consulting фиксирует с начала 2016 г.", - отмечается 
в сообщении. Лидерство в июне, по данным группы, сохранила Toyota, реализовав свыше 
500 авто, а на второе место вышла Renault, сумев оттеснить с этой позиции VW. Потеснили 
немецкий бренд и дилеры Skoda, выведя бренд на третью строчку (в мае – пятая позиция), 
которым удалось не только продемонстрировать "феноменальный показатель роста" в 
первой десятке (плюс 41%), но и выйти на ежемесячный объем более 400 авто. Пятое место 
досталось Kia, а на шестое вышли BMW, увеличив реализацию на 36%. На седьмое место 
сумел подняться Hyundai (с десятого в мае), восьмое место у Ford, а на девятом месте 
оказался украинский ЗАЗ. Замыкает ТОП-10 Nissan. В ТОП-20 доминировали Premium-
бренды, но расстановка их сил меняется. По данным AUTO-Consulting, наращивают объемы 
Mercedes-Benz, Lexus, Land Rover, а вот у Audi который месяц успехов не зафиксировано. 
Немецкая марка пропустила вперед Lexus. "И если в первый месяц это казалось 
случайностью, то второй месяц подряд - это уже тенденция", - отмечают аналитики. 
Стремительно отвоевывают позиции дилеры Peugeot ("плюс" 129%) и Mitsubishi ("плюс" 
175%). Согласно статистике ассоциации "Укравтопром", обнародованной в пятницу, в июне 
продано 4,781 тыс. легковых авто – на 42% больше, чем в июне-2015 и на 7,5% больше 
показателя мая-2016. Расстановка в первой пятерке брендов совпадает с данными AUTO-
Consulting, при этом ассоциация отмечает, что Toyota сохранила лидерство с приростом 4% 
к июню 2015 г., но падением на 4% к маю текущего, продав 522 автомобиля. Продажи 
Renault выросли на 18% к июню-2015 и на 7% к маю-2016, до 442 авто. В то же время 
продажи вошедшей в тройку лидеров Skoda (411 ед.) выросли в 3,9 раза к июню прошлого 
года и на 42% - к маю текущего, Volkswagen нарастил продажи к июню прошлого года в 2,3 
раза, но сократил на 37% к маю -2016, до 324 машин, а продажи KIA соответственно 
выросли в 2,3 раза и на 8%, до 321 авто. Наиболее продаваемой моделью месяца стала KIA 
Sportage (в мае - Volkswagen Jetta) которую выбрали 239 украинцев. Эксперты авторынка 
пока сохраняют прогноз продаж автомобилей в текущем году более 50 тыс. ед.  
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Україна проводить переговори щодо збільшення безмитних  
квот на поставки агарної продукції в ЄС 

23.06.2016 
22 червня ц.р.у у м. Брюссель Міністерство аграрної політики України 

спільно з Генеральним Директоратом Європейської Комісії провели круглий 
стіл аграрного бізнесу в рамках Аграрного діалогу ЄС – Україна, 2016.  

Участь у події взяли Тарас Кутовий, Міністр аграрної політики і продовольства 
України, інші представники міністерства, низка українських та європейських аграрних 
асоціацій та провідних аграрних компаній. Темою дискусії стало питання можливостей для 
бізнесу, проблем і очікувань від запровадження ПВ ЗВТ. ЄС з є одним із найбільш 
перспективних напрямків для вітчизняного аграрного бізнесу. У 2015 році до країн ЄС було 
поставлено 28% усього аграрного експорту України, а імпорт ЄС аграрної продукції з 
України за останні 10 років збільшився в 4 рази у вартісному вимірі. У зв’язку з цим 
українською стороною було запропоновано формат бізнес-діалогу між представниками 
громадянського суспільства України та ЄС на рівні профільних асоціацій, а також окремих 
компаній, які спільно з державними органами озвучили власний спільний погляд на 
розвиток взаємин. Ключовим питанням засідання стали підвищення рівня доступу на 
ринки ЄС для аграрної продукції з України. Важливим аргументом щодо нарощення 
експорту стали заборона Росією поставок української аграрної продукції та необхідність 
українським виробникам переорієнтувати експорт на інші країни. … 
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Рентабельність сільськогосподарської  

діяльності в Україні 
30.06.2016 

Найбільш прибутковим видом сільськогосподарської діяльності в 
Україні в 2015 році виявилось виробництво соняшнику, рентабельність 
якого підскочила до 80,5% - найвищої відмітки з 1995 року.  

Якщо вірити даним офіційної статистики, то рік для агросектору видався 
несподівано вдалим. Окрім соняшнику, лідерами галузі виявилися виробництво яєць 
(60,9% - найвищий рівень рентабельності з 1993 року), овочів відкритого ґрунту (47,5% - 
найвищий з 1994 року) та зерна (41,1% - найвищий з 2003 року). Прибуток аграріям 
принесли також виробництво цукрових буряків (28,2%), картоплі (24,2%), свинини (12,7%) 
та молока (12,6%). Проте не для всіх минулий рік виявився настільки успішним – деякі 
галузі так і залишились збитковими. Продовжують спустошувати кишені вітчизняного 
виробника такі види діяльності, як виробництво м’яса овець та кіз (-29,6%), м’яса ВРХ (-
17,9%) та м’яса птиці (-6,1%). Але навіть і тут можна угледіти позитивну ноту – адже рівень 
збитковості м’яса ВРХ в 2015 році є найнижчим з 1994 року.  
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 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 

 

ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Банк «Український капітал» розпочинають  
спільну програму фінансування аграріїв 

21.06.2016 
ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Банк «Український капітал» 

розпочинають спільну програму фінансування виробників 
сільськогосподарської продукції. 

Відповідне рішення прийнято на основі меморандуму, укладеного між ПАТ «Аграрний 
фонд» та ПАТ «Банк «Український капітал» в березні 2016 р. Як зазначив голова правління 
ПАТ «Аграрний фонд» Андрій Радченко, мета спільної програми фінансування - допомога 
агровиробникам, створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства в 
Україні, збільшення обсягів підтримки малих та середніх сільгосптоваровиробників з 
обсягом чистого доходу (виручки) за останній рік до 10 млн грн. «Спільна програма 
фінансування, яку ми розпочинаємо з Банком «Український капітал», для Аграрного фонду 
є пілотним проектом. Наразі програма готується до осінньої посівної озимих культур, і ми 
сподіваємось, що вже цієї осені зможемо її цілком налаштувати під потреби клієнтів», - 
зазначив Андрій Радченко. Загальний обсяг залучення фінансових ресурсів планується на 
рівні 400 млн грн. протягом 2016-2017 МР. Частка ПАТ «Банк «Український капітал» має 
скласти 100-200 млн грн. Решта коштів буде надана ПАТ «Аграрний фонд». Орієнтовна 
вартість користування фінансовими ресурсами для сільгоспвиробників у гривні складе 
12% річних. Планується, що кредитування буде надаватись для покриття витрат, 
пов'язаних із закупівлею паливно-мастильних матеріалів, насіння, добрив, засобів захисту 
рослин, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та 
обладнання, оплати послуг, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт сільсько-
господарської і зрошувальної техніки, робіт (послуг) з підготовки та обробки ґрунту, посіву, 
захисту рослин від хвороб і шкідників, внесення добрив та підживлення, збирання врожаю. 
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Компания "Росток-холдинг" намерен существенно  
увеличить земельный банк 

21.06.2016 
Группа "Росток-холдинг" намерена увеличить земельный банк на 40 

тыс. га. Об этом в интервью "АПК-Информ" сообщил исполнительный 
директор Дмитрий Купавцев. 

"Наши планы увеличить банк земли до 100 тыс. га все еще актуальны. На этом пока 
остановимся, это максимально оптимальная площадь для эффективного управления, 
внедрения инноваций, оперативного исправления возникающих проблем. Мы с интересом 
смотрим на земли, которые находятся в регионах нашей деятельности, хотя с целью 
диверсификации рисков, в том числе и погодных, рассматриваем также вариант 
приобретения земель в смежных областях для создания нового кластера", - говорит 
менеджер. По его словам, растениеводство остается приоритетом компании. "У нас три 
кластера - Глуховский, Ичнянский и Новгород-Северский, площадь обрабатываемых земель 
составляет в общей сложности около 60 тыс. га. Фокус на более рентабельные и 
востребованные культуры - подсолнечник, яровой ячмень, озимую пшеницу, кукурузу, 
сою", - уточняет Купавцев. Компания также делает ставку на оптимизацию бизнес-
процессов. "В нестабильных условиях важно было ввести жесткий контроль над всеми 
бизнес-процессами. В 2015 г. мы оптимизировали структуру компании: вывели в отдельное 
направление молокоперерабатывающие заводы. Оптимизировали финансовую 
составляющую: была поставлена задача максимально уменьшить себестоимость, улучшить 
технологии и тем самым повысить эффективность компании. Также мы продолжаем 
вкладывать средства в технологии и сельхозтехнику. За последние 3 года инвестировали 
около $9 млн. в переоснащение техники", - продолжает Купавцев.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 

 
Компанія "Нібулон" отримає 35 млн доларів  

від французького банку 
22.06.2016 

Французький банк BNP Paribas, основним активом якого в Україні є 
УкрСиббанк, надасть сільськогосподарському підприємству "Нібулон" 
фінансування в розмірі 35 мільйонів доларів. 

"Мені подзвонили з женевського офісу BNP Paribas і повідомили, що банк виділяє 
нам $25 млн торгового фінансування для співпраці з сільгоспвиробниками при підготовці 
зерна на експорт. Ще 10 млн доларів банк виділить для придбання сільськогосподарської 
продукції для внутрішніх елеваторів", - цитує прес-служба компанії генерального директор 
Олексія Вадатурського. Крім того, за його словами, ведуться переговори з Укрексімбанком, 
за підсумками яких компанія розраховує отримати 30 млн доларів на проекти 
енергозбереження. "Ми домовилися співпрацювати з ним (Укрексімбанком) за програмою 
Світового банку з енергозбереження. Сподіваємося, що в найближчий місяць ми отримаємо 
від Світового банку кредит в розмірі 30 млн доларів на інвестиції в енергозбереження", - 
додав Вадатурський. У компанії відзначили, що "Нібулон" також має домовленість з 
Європейським банком реконструкції та розвитку про виділення близько 40 млн доларів на 
будівництво перевантажувальних терміналів і освоєння Дніпра і Південного Бугу. Компанія 
також домовилася з Європейським інвестиційним банком про виділення 30-40 млн доларів 
довгострокового кредиту на 7-10 років для реалізації інвестиційних проектів. ТОВ СП 
"Нібулон" створене в 1991 р. Є одним з найбільших операторів на зерновому ринку країни. 
Має у своєму розпорядженні елеваторні потужності загальною місткістю понад 1,7 млн 
тонн, а також власний перевантажувальний термінал у Миколаєві. За результатами 
2014/2015 маркетингового року (МР, липень-червень) компанія опрацювала і 
відвантажила на експорт понад 4,2 млн тонн зернових і олійних культур. У 2015/2016 МР 
хоче наростити цей показник на 19% - до 5 млн тонн сільгоспкультур. 
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Агрохолдинг «Мрия» и Альфа-Банк подписали соглашение о 
реструктуризации задолженности 

22.06.2016 
Агрохолдинг «Мрия» и Альфа-Банк Украина подписали соглашение о 

реструктуризации задолженности по обеспеченному кредиту на сумму 30 
млн долларов.  

Достигнутые договоренности позволят компании «Мрия» урегулировать 
просроченные обязательства по кредиту Альфа-Банка Украина и обслуживать долг в 
плановом режиме. Соглашение будет имплементировано до конца 2016 года. Оставшаяся 
после реструктуризации долга сумма кредита планируется к погашению в течение 5 лет. 
«Мы благодарны Альфа-Банку Украина за сотрудничество и конструктивный диалог. Это 
соглашение – знаковое для «Мрии», т.к. это первый официальный документ, подписанный 
в рамках реструктуризации долгового портфеля. Мы видим в нем позитивный сигнал для 
остальных наших кредиторов и, наряду с недавно полученным компанией 
финансированием рабочего капитала, еще один важный шаг к восстановлению «Мрии». Мы 
продолжаем переговоры с нашими кредиторами, и надеемся, что сможем достигнуть 
договоренностей вне судебных разбирательств», - отметил генеральный директор 
Агрохолдинга «Мрия» Саймон Чернявский. «Мы рады, что пришли к соглашению с 
«Мрией». Значительную роль в этом сыграло достаточное обеспечение по нашему кредиту. 
Достигнутые договоренности являются примером того, что компромиссные решения 
возможны даже в текущих непростых экономических условиях», – отметил Президент 
Альфа-Банка Украина Александр Луканов. «МРИЯ Агрохолдинг» – вертикально 
интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году. На сегодняшний 
день земельный банк компании составляет 180 тыс. гектаров, расположенных в 
Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ровненской 
областях. Агрохолдинг выращивает пшеницу, подсолнечник, картофель, кукурузу, сою, 
рапс, ячмень, горох, гречку и сорго. «МРИЯ» использует собственные элеваторы и 
зернохранилища мощностью 600 тыс. тонн, а также собственный семенной завод 
производственной мощностью 300 тонн семян в сутки. После технического дефолта, 
объявленного в августе 2014 года, агрохолдинг перешел под управление кредиторов – 
крупнейших международных банков и инвестиционных фондов. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам пресс-центра ПАО «Альфа-Банк» (Украина) 
 

ЕБРР одобрил выделение "Астарте" до $20 млн  
на модернизацию сахарных заводов 

23.06.2016 
Совет директоров ЕБРР одобрил выделение компании «Астарта» до 

$20 млн кредита на модернизацию, повышение энергоэффективности и 
улучшение состояния окружающей среды сахарных заводов.  

Согласно сообщению на сайте ЕБРР в четверг, соответствующее решение принято 22 
июня 2016 года, пишет «Интерфакс-Украина». ЕБРР является крупнейшим финансовым 
инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2016 г. банк взял на себя обязательства 
по предоставлению около EUR12 млрд в рамках 355 проектов по всей стране. «Астарта» - 
вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, объединяющий шесть 
региональных подразделений в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, 
Житомирской и Харьковской областях. В их состав входят девять сахарных заводов, 
агрохозяйства с земельным банком около 245 тыс. га и молочные фермы. В 2014 г. холдинг 
ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО «Глобинский 
перерабатывающий завод»). По итогам 2015 г. агропромхолдинг «Астарта» получил чистую 
прибыль EUR15,94 млн против чистого убытка EUR68,08 млн годом ранее. Его 
консолидированная выручка за прошлый год сократилась на 10,8% - до EUR313,997 млн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroperspectiva.com 
 

Бунге рекордно нарастит  
перевалку в Украине 

23.06.2016 
Компания «Бунге Украина», входящая в международную 

корпорацию Bunge, планирует увеличить экспорт сельскохозяйственной 
продукции из Украины на 22%, до 5 млн т уже в 2016/17 МГ. 

«У нас амбициозные планы, для нас цель в новом сезоне достичь 5 млн т 
сельскохозяйственных грузов», - рассказали в компании. По словам представителя «Бунге 
Украина», за 2015/16 МГ было экспортировано рекордные 4,1 млн т зерновых, масличных, 
растительного масла и шрота, из которых 3,6 млн т - через собственные перевалочные 
мощности в Николаевском морском порту, остальной объем был экспортирован через 
морпорт «Южный». Для справки: «Бунге Украина» - украинское подразделение Bunge - 
международной интегрированной компании, работающей на рынке сельхозпродукции и 
продуктов питания. Bunge была основана в 1818 г. в Амстердаме. Сегодня главный офис 
компании находится в Уайт Плейнс (штат Нью-Йорк, США). … 
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Cargill будет инвестировать в Украину –  
Роджер Дженсон 

24.06.2016 
Агрохолдинги это драйверы сельхозпроизводства и занимают 35% 

украинского агросектора, об этом заявил вицепрезидент компании Cargill 
Роджер Дженсон на конференции Grain Ukraine. 

Он также рассказывал о мировом агробизнесе и объяснял, что нужно сделать 
Украине для успеха в ближаи шие 7-10 лет. «Аграрный потенциал растёт. Население 
увеличивается. Украина играет все более весомую роль на рынке кукурузы. В 2016 г. 
экспортировали уже 20 млн т зерновых - это 15% мирового рынка. По нашим прогнозам, 
Украина будет наращивать экспорт на 3 млн т в год»,- считает эксперт. По словам Роджера 
Дженсона, увеличение производства зёрна должно сопровождаться улучшением 
логистических цепочек. Также необходимо оптимизировать работу контролирующих 
органов, улучшить механизм получения разрешительной документации и налогового 
законодательства. «Нам нужна стабильность. Мы готовы участвовать в инвестициях, расти 
вместе с вами»,- подчеркнул вице-президент Cargill. 

 

Читать полностью >>>  
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Крупнейший производитель подсолнечного масла договорился  
об отсрочке платежей по кредиту 

01.07.2016 
"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, 

договорился с синдикатом европейских банков о пролонгации 
возобновляемой кредитной линии на сумму $215 млн. 

Согласно сообщению на сайте Варшавской биржи, указанные средства используются 
компанией для финансирования рабочего капитала экспорта зерновых культур. "Кернел" в 
августе 2011 г. привлек предэкспортное финансирование на $500 млн, состоявшее их двух 
траншей: долгосрочного на $278 млн до 31 июля 2014 г. и возобновляемого годичного на 
$222 млн. Отметим, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (компания по управлению 
активами – ИФ, Польша) PZU SA приобрела 5,17% акций в уставном капитале Kernel Holding 
S.A., холдинговой компании одной из крупнейших украинских агарных групп "Кернел". 
Согласно сообщению "Кернела" на Варшавской фондовой бирже, результате покупки 20 
июня 2016 г. TFI PZU SA владеет 4 млн 119,128 тыс. акций Kernel Holding S.A., что составляет 
5,17% акционерного капитала. По состоянию на 22 июня 2016 года, согласно данным WSE, 
количество акций компании в обращении составляло 79 млн 683,41 тыс. шт.  
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Агрохолдинг "Мрия" заявляет о попытке рейдерского  
захвата экс-владельцем   

01.07.2016 
Агрохолдинг "Мрия" заявляет о попытке рейдерского захвата 

автотранспортного предприятия (АТП) "Мрии" расположенного в 
г.Хоростков Тернопольской области, в совершении которой подозревает 
бывшего владельца. 

"1 июля, около 9 утра 30 мужчин, среди которых – несколько сотрудников службы 
безопасности бывших собственников агрохолдинга "Мрия" семьи Гут, с применением силы 
проникли на территорию действующего автотранспортного предприятия "Мрии", 
расположенного в г. Хоростков Гусятинского района Тернопольской области, и 
препятствуют доступу сотрудников агрохолдинга на объект", - говорится в пресс-релизе 
холдинга, обнародованном в пятницу вечером. В агрохолдинге "Мрия" заявили о наличии 
всех документов, подтверждающих законность нахождения и работы компании на 
территории вышеуказанного АТП. "В связи с тем, что лица, незаконно проникшие на АТП, 
забаррикадировались на его территории и отказываются ее покинуть, компания, не имея 
доступа на объект, вынуждена обеспечить круглосуточную усиленную охрану по внешнему 
периметру", - добавили в агрохолдинге. Представители "Мрии" также обратились в 
правоохранительные органы, подав все необходимые заявления, призывает их вмешаться 
в ситуацию и не допустить рейдерского захвата предприятия. 

 

Компания "Мрия" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный 
в 1992 г. На сегодняшний день земельный банк компании составляет 180 тыс. га, расположенных в 
Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ровненской областях. 
Агрохолдинг выращивает пшеницу, подсолнечник, картофель, кукурузу, сою, рапс, ячмень, горох, 
гречку и сорго. "Мрия" ведет переговоры о снижении долговой загрузки с $1,3 млрд до приемлемого 
уровня, который, по оценкам кредиторов, находится на уровне $300 млн. Остальная часть долга будет 
конвертирована в капитал. Холдинг рассчитывает завершить реструктуризацию до конца 2016 года. В 
августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около 
$120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми 
финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, 
на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд. В январе 2015 года 
операционный контроль над ним перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство. 
Основатели холдинга, семья Гут, передали кредиторам неподтвержденный земельный банк в размере 
220 тыс. га земли, восемь элеваторов и пять зернохранилищ общей мощностью хранения 615 тыс. 
тонн, картофелехранилища мощностью 90 тыс. тонн, два крахмальных завода, семенной завод, семь 
ферм по разведению КРС. Не перешли под контроль кредиторов сахарные заводы, портовый терминал 
в Одесской области, дилерский и логистический бизнес. По факту мошенничества открыт ряд 
уголовных дел, а Николай Гута объявлен в розыск Интерпол.  
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АМКУ дозволив партнеру брата Табачника отримати 
 контроль над 2 агрокомпаніями 

02.07.2016 
Антимонопольний комітет України надав дозвіл фізичній особі-

резиденту Ігорю Черненку придбати акції ТОВ "Лани Драбовщіни" 
(Черкаська обл.) І ТОВ "Інвестмент Девелопмент Проперті" (Київ). 

Угода забезпечить покупцеві перевищення 50% голосів у вищому органі управління 
компаній. За інформацією АМКУ, в червні було розглянуто заяву Михайла Табачника 
(рідний брат екс-міністра освіти Дмитра Табачника - Ред.) і Черненка про надання дозволу 
останньому придбати частку в статутному капіталі ТОВ "Лани Драбовщіни". Згідно з 
даними бази "СПАРК-Інтерфакс", в 2012 році власниками компанії були Андрій Заїка, 
Геннадій Монолюк, Табачник і Черненко. У 2014 році кінцевим бенефіціаром ТОВ "Лани 
Драбовщіни" став Черненко, проте в травні 2016 року АМКУ почав розгляд справи про 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Своїм червневим рішенням 
комітет фактично підтвердив законність угод 2014 року про придбання Черненком 
компаній "Інвестмент Девелопмент Проперті" і "Лани Драбовщіни". ТОВ "Лани Драбовщіни" 
займається вирощуванням зернових і олійних культур. У 2014 році компанія скоротила 
чистий прибуток в три рази - до 803 тисяч гривень в порівнянні з 2013 роком, чистий дохід 
- на 15%, до 11,48 млн гривень. За інформацією АМКУ, ТОВ "Інвестмент Девелопмент 
Проперті" реалізує вугілля і соняшникову олію за межами України. За даними "СПАРК-
Інтерфакс", чистий збиток компанії за 2014 рік зріс в три рази в порівнянні з 2013 роком - 
до 391 млн гривень, чистий дохід - на 11%, до 74,7 млн гривень. 
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 РОСЛИННИЦТВО 
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ  
 ЕЛЕВАТОРИ & ХПП 

ГК "Прометей" купила три элеватора   
21.06.2016 

Группа компаний "Прометей" (Николаевская обл.) в начале 
июня приобрела три элеватора в с.Помошная Кировоградской 
области, в с.Четырбоки Хмельницкой области и в г.Снигиревка Николаевской обл. 

Таким образом, общее количество элеваторов ГК "Прометей" возросло до 12. "В 
новый маркетинговый год "Прометей" зашел уже с 12 элеваторами в четырех областях 
Украины. И это не предел. Общая накопительная емкость складов перевалила 600 тыс. 
тонн. В этом сезоне товарооборот "Прометея" составил около 1 млн тонн", - 
прокомментировал покупку новых элеваторов руководитель группы "Прометей" Рафаэль 
Гороян. Элеватор в с.Помошная расположен на территории 21 га и представляет собой 
комплекс из 10 силосных корпусов и 21 склада напольного типа хранения. Общая 
накопительная емкость зернохранилищ составляет до 130 тыс. тонн Элеваторный 
комплекс в с.Четырбоки состоит из 15 складов напольного типа хранения, общей 
накопительной емкостью до 30 тыс. тонн. Снигиревский элеваторный комплекс состоит из 
15 складов напольного типа хранения и 2-х силосных корпусов, общей емкостью до 60 тыс. 
тонн. На момент покупки все элеваторы находились в рабочем состоянии, поэтому приемка 
зерновых и масличных культур на местах не прекращалась. Как сообщалось, ранее 
"Прометей" заявлял о намеренье в 2016 году приобрести девять элеваторов в Украине, 
нарастив их количество до 17. ГК "Прометей" предоставляет услуги по хранению, 
доработке и логистике зерновых культур и подсолнечника на базе восьми элеваторов в 
Николаевской, Кировоградской, Киевской областях общей мощностью единовременного 
хранения 380 тыс. тонн. ГК "Прометей" в 2015 году увеличила выручку в 3,9 раза - до 3,6 
млрд грн по сравнению с 2014 годом. Доход элеваторного направления бизнеса увеличился 
в 2,5 раза, превысив 25 млн грн. По словам Р.Горояна, объем перевалки ГК за 2015/2016 
маркетинговый год составит 930 тыс. тонн зерновых и масличных, оборот - 6 млрд грн. 
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Совладелец "Молочного альянса" инвестировал 60 млн грн  
в зерновой терминал на Николаевщине   

24.06.2016 
Новый зерновой терминал запустили на Новоодесском элеваторе 

(Николаевская обл.), инвестиции составили 60 млн грн, сообщается на 
сайте Николаевской облгосадминистрации. 

Инвестором Новоодесского элеватора является бывший совладелец банка "Аваль" и 
президент общества "Престиж" и совладелец компании "Молочный Альянс" Федор Шпиг. 
Решение о строительстве зернового терминала было принято полтора года назад. В планах 
дальнейшее наращивание динамики развития бизнеса и в частности зернового и 
перерабатывающего сегмента на юге Украины в Николаевской области. "Есть идеи на 
перспективу. Мы хотим развиваться. Здесь нам необходимо сделать причал, установить 
технологическое оборудование, которое позволит заниматься разгрузкой и загрузкой 
зерна на баржи и суда. Так что здесь работа еще есть, и, думаю, мы продолжим ее", - 
цитируется Ф.Шпиг в сообщении. ООО "Новоодесский элеватор" создано в 2007 году, 
уставный капитал компании составляет 1,09 млн грн. В 2015 году элеватор нарастил 
чистую прибыль до 1,711 млн грн, по сравнению с 985 тыс. грн чистой прибыли годом 
ранее, чистый доход за указанный период возрос до 16,79 млн грн с 12,4 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 РИНОК НАСІННЯ  
 

 
 

В семенном «банке» Украины 147 тыс. образцов  
сельхозкультур 

23.06.2016 
В Украине есть мощный «банк» семеноводства при Национальной 

академии аграрных наук Украины (НААН). На сегодня в нем находятся 
значительные запасы генетических образцов сельхозкультур. 

«Каждое растение, каждый сорт, сельскохозяйственная культура несет 
соответствующий объем генов, хромосом которые потом селекционеры используют как 
источник повышения устойчивости, адаптивности растения и т д. В хранилищах нашего 
института и в системе, которую мы координируем (а это более 40 организаций, институтов 
и станций в Украине), находится 147 тыс. образцов сельскохозяйственных культур. Это 
генетический материал, собранный нашими учеными в разных регионах - в Крыму, 
Карпатах, на Востоке Украины, в Центральных областях страны и т. д.», - рассказал в 
эксклюзивном интервью Latifundist.com директор Института растениеводства им. В. Я. 
Юрьева НААН Виктор Кириченко. По его словам, Институт проводит экспедиции, в которых 
собирает растительный материал по всем культурам. Это не только зерновые, но и 
плодовые, овощные культуры, представляющие интерес с точки зрения устойчивости к 
болезням. Это дикорастущие виды, а также все культурные - современные селекционные 
разработки, зарегистрированные и выращиваемые в Украине или за границей. Эти виды 
проходят аккредитацию, получают разрешительные документы, и мы их отправляем в 
национальное хранилище. «Что же касается Всемирного семенохранилища на 
Шпицбергене, то там также присутствует коллекция зернобобовых культур, собранная 
учеными нашего института. К сожалению, эти наши достижения сегодня не ценятся, хотя 
Институт им. Юрьева входит в десятку лучших профильных институтов мира и признан в 
Украине национальным достоянием», - отметил директор Института. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

 

Американская S&W Seed Company будет производить  
семена подсолнечника в Украине  

29.06.2016 
S&W Seed Co. подписала лицензионное соглашение на 

производство и сбыт двух сортов подсолнечника для Украины, РФ, 
Белоруссии, Грузии и Казахстана с семеноводческой компанией со 
значительным распределением по всему региону. 

Согласно сообщению компании, лицензиат начал промышленное производство 
семян в Украине, гибриды подсолнечника будут выведены на рынок к производственному 
сезону 2017 г. Соглашение является первой коммерческой деятельностью после недавнего 
приобретения S&W австралийской компании SV Genetics, которая занимается селекцией 
семян подсолнечника и сорго с последующим лицензированием на мировых рынках. 
Глобальная сельскохозяйственная компания S&W Seed Cо основана в 1980 г, поставляет на 
рынки широкий спектр кормовых и специальных продуктов растениеводства. Компания 
является мировым лидером в области производства семян люцерны, поставляет 
продукцию семеноводства в более чем 30 стран. Компания также является поставщиком 
гибридов сорго и подсолнечника, а также производит стевию … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 

 
Рейтинг крупнейших экспортеров  

рынка зерновых 
21.06.2016 

В мае 2016 г. Украина сократила поставки на внешние рынки 
зерновых, зернобобовых культур и муки в сравнении с предыдущим 
месяцем на 28%, или более чем на 1 млн т, до 2,6 млн т. 

"Сокращение объемов экспорта произошло в основном за счет кукурузы, хотя также 
снизился объем поставок ячменя, овса, сорго, проса и муки. Вместе с тем поставки пшеницы 
и гороха увеличились, а также возобновились поставки ржи, - комментирует Ярослав 
Левицкий, аналитик аграрного рынка компании "ПроАгро". Так, майский экспорт пшеницы 
в сравнении с апрелем вырос на 6,7%, а кукурузы - снизились вдвое. Ввиду этого часть 
пшеницы в зерновом экспорте из Украины увеличилась с апрельских 36,7% до 54,4%, а 
доля кукурузы во внешнеторговых поставках снизилась с 57% до 38,8%. По словам 
Левицкого, всего в июле-мае месяцев 2015/16 МГ Украина поставила на внешние рынки 
35,4 млн. т зерновых и почти 270 тыс. т муки. Таким образом, 2015/2016 маркетинговый 
год должен стать рекордным по экспорту зерновых культур. Самым крупным покупателем 
украинского зерна, преимущественно кукурузы, с начала текущего сезона является ЕС. В 
тройку лидеров по закупкам пшеницы входят Египет, Таиланд и Индонезия. Наибольший 
объем отечественного ячменя закупила Саудовская Аравия. Ведущими экспортерами 
украинского зерна в текущем сезоне являются ГП "Государственная продовольственно-
зерновая корпорация Украины" и СП "Нибулон". В ТОП-5 экспортеров также вошли 
компании "Кернел", "Каргилл" и "Нобл". Напомним, что экспорт зерна из Украины в 
2014/2015 МГ составил 34,6 млн тонн, в том числе кукурузы - 18,837 млн тонн. На внешние 
рынки поставлено 11,234 млн тонн пшеницы, 4,46 млн тонн ячменя и 0,28 млн тонн других 
зерновых. Согласно прогнозам министерство сельского хозяйства США (USDA), урожай 
зерна в Украине в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль - июнь) составит 58,925 млн 
тонн урожая, прогноз экспорта зерна - 31,83 млн тонн. Оценка урожая фуражного зерна 
составляет 34,925 млн тонн, из которых кукуруза составит 24 млн тонн, ячмень - 7,8 млн 
тонн. Прогноз урожая по пшенице составляет 24 млн тонн. USDA прогнозирует экспорт 
пшеницы Украиной в 2016-2017 году на уровне 11,5 млн тонн. Экспорт фуражного зерна 
согласно прогнозу составит 20,33 млн тонн, в том числе кукурузы - 17 млн тонн. 

 

ТОП-5 экспортеров основных зерновых культур в Украине в 2015/16 МГ >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Аграрна біржа: динаміка цін на зернові  
залишається нестійкою 

23.06.2016 
Мінекономрозвитку та Мінагрополітики прогнозують зростання 

експортних можливостей вітчизняних аграріїв, виробники переймаються 
впливом погодних умов на врожайність та фінансовим забезпеченням. 

Ціна залишається єдиним джерелом підвищення рівня прибутковості та 
конкурентоспроможності продукції сільського господарства. Однак, цінова динаміка 
протягом останнього періоду в аграрному секторі економіки залишається нестійкою. 
Внутрішні закупівельні ціни на фуражну кукурудзу протягом першої половини червня 
рухались переважно в зростаючому тренді, піднявшись у другій декаді червня до середньої 
позначки по Україні у 4450 грн/т на умовах EXW. Так, середні ціни по областям України 
коливались в межах 4205 – 4660 грн/т на умовах самовивозу з господарств. Зростання ціни 
на внутрішньому ринку зернової насамперед було зумовлено високим попитом покупців на 
зерно. Разом з тим, деякі аграрії стримували продажі кукурудзи, чекаючи більш високих цін 
попиту в перспективі. Відзначимо, що кількість пропозицій даної культури знизилося в 
зв'язку з тим, що частина аграріїв реалізувала всі обсяги. Разом з тим, відзначається, що 
виробники часто пропонували зерно з низькими якісними показниками. Українська 
кукурудза стала дефіцитним товаром до початку літа і в травні було відзначено найбільше 
падіння відвантажень до 0,68 млн т, проти 1,88 млн т в квітні. Це спровокувало до 
зниження активності в українських портах в перші тижні червня, внаслідок чого ціни в 
українських портах дещо виросли, в середньому до позначки 4700 грн/т на умовах СРТ-
порт, проти 4590 грн/т у кінці травня. Також цей ріст завдячує зростанню цін на 
американському ринку кукурудзи в зв’язку з неврожаєм в Бразилії на 8% та пов’язане зі 
зменшенням обсягів пропозицій внаслідок скорочення запасів зернової у виробників. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Аграрної біржі 
 

Погода сприяла інтенсивному росту  
ярих зернових і зернобобових 

30.06.2016 
Підвищений температурний режим сприяв інтенсивному росту ярих 

зернових і зернобобових культур та прискорив проходження етапів 
органогенезу у рослин. Про це пише «УкрАгроКонсалт». 

Експерти зазначають, що кінець ІІ - початок ІІІ декади червня характеризувалися 
спекотною погодою з мінливою хмарністю. Середньодобова температура повітря становила 
17,6-19,7 ° С і перевищувала норму на 1,1-8,0 ° С. Опадів в цей період випало в межах 8-38,8 
мм, в основному сильні зливові дощі, місцями град. Крім того, у господарствах південних і 
центральних районів вже розпочато покіс полів ячменю озимого. Часті дощі в період 
колосіння-дозрівання в зоні Степу привели до формування нерівномірного дозрівання 
рослин і збільшили засміченість посівів, що ускладнить проведення збиральних робіт і 
може привести до зниження врожайності зерна. Згідно даними аналітиків, у результаті 
випадання сильних дощів на полях південних, західних, центральних областей країни 
відмічено часткове вилягання озимих зернових культур. Крім того, через значне 
підвищення середньодобової температури повітря протягом останнього тижня можлива 
втрата рівня врожайності через швидке припинення наливу зерна, що в свою чергу може 
привести до всихання зерна. До того ж, стан посівів ранніх ярих зернових культур 
оцінюється переважно як хороший. Стан посівів кукурудзи також. Значне підвищення 
температурних показників позитивно вплинуло на ріст і розвиток рослин цієї культури, 
вони знаходяться у фазі 9-11 листків і накопичили значну біомасу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 
 

 
 

 РИНОК ФРУКТІВ. ГОРІХІВ & САДОВОДСТВА  

 
Новації у саду «Агропродсервісу» можуть частково полегшити  

проблему кореневого зволоження плодових дерев 
18.06.2016 

На Тернопільщині, як і в цілому по Україні, через посухи, відчувається 
брак води. Обміліли річки, ставки, водойми, які живлять міста, промислові 
об’єкти, у тому числі і для потреб аграрного виробництва. 

В «Агропродсервісі» запровадили режим ощадливого використання води буквально 
по всіх напрямках господарської діяльності. Не обминула ця тема і садівництва. Як відомо, у 
високотехнологічних сучасних садах почали застосовувати крапельне зрошування 
кореневої системи дерев із використанням життєво необхідних для них мікроелементів. 
Цей метод також запроваджений і в настасівському саду, але для цього потрібна достатня 
кількість води, якої не вистачає. Ініціативний і думаючий садовод Руслан Кремпович 
запровадив свій, досить оригінальний, але ефективний спосіб збереження вологи біля 
плодових дерев. Ще перед Великоднем їх міжряддя засіяли гірчицею і фацелією. Це дало 
змогу скоротити крапельне живлення і в той же час мати під деревами мінімально 
необхідну кількість вологи. Цікаво й те, що сидерати притягують хижих комах, які 
пожирають шкідників саду. А фацелія ще й  відлякує мишей. Водночас через кожних кілька 
рядів дерев міжряддя залишили незасіяними, щоб забезпечити продування яблунь з тим, 
аби зменшити ризики їх зараження хворобами. Бо парша і борошниста роса є супутниками 
вологості. По сусідству із садом у Настасові мирно співіснує пасіка, яка потонула у цвітінні 
синьоокої фацелії. Володар саду не забуває і про бджіл, тому обробіток дерев, як правило, 
проводить у вечірню і нічну пору доби, коли ці невтомні трудівнициці відпочивають. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agroprodservice.com.ua 
 

Самая дорогая ягода в Украине 
21.06.2016 

В Украине начали торговать голубикой нового урожая. На сегодня это 
самая дорогая ягода на украинском рынке. Цены, по состоянию на 21 июня, 
стартуют от 450 грн/кг. 

Рынок «Столичный» в Киеве предлагает голубику в ценовом диапазоне 450-500 
грн/кг. На других оптовых рынках ягода не предлагается. В Крыму на оптовом рынке 
«Крымский привоз» голубика торгуется от 465 грн/кг оптом и в розницу цена достигает 
645 грн/кг. «Начало сезона голубики идет по «космическим» ценам, дальше ценовой 
уровень снизится, но ягода останется в сегменте самых дорогих. В 2015 году цена в разгар 
сезона в Украине цена голубики не опускалась ниже 100 грн/кг. Высокий уровень цен 
сформировался, благодаря ограниченному предложению ягоды, на которую есть высокий и 
стабильный спрос со стороны ресторанов, а также людей, стремящихся вести здоровый 
образ жизни. Со временем ягода станет доступной для рядового потребителя, однако это 
произойдет через 5- 7  лет, когда в стране увеличатся площади плодоносящей голубики», - 
комментирует Оксана Король, эксперт по сельскому хозяйству ИА «Инфоиндустрия». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам infoindustria.com.ua 
 

 РИНОК ОВОЧЕВИХ & ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
USAID допомагає українським фермерам вирощувати 

рекордні врожаї картоплі 
22.06.2016 

Збільшити врожайність картоплі допомагає українським фермерам 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту 
«Нагодувати майбутнє». 

На дослідному полі під Києвом вже вирощують високоякісний насіннєвий матеріал. 
Ідеальну насіннєву картоплю виростили на демонстраційному полі у Броварському районі 
на Київщині. Двадцять сортів з Голландії, елітних і супер елітних. Врожай зберуть і 
відвезуть у сховище, щоб навесні наступного року забезпечити високоякісним посівним 
матеріалом фермерів з-під Києва, Житомира, Чернігова. Агрофірма «Агріко-Україна» 
збудувала це сучасне картоплесховище завдяки проекту Агентства США з міжнародного 
розвитку. Половину коштів сплатили американці, решта-власні інвестиції. «Окупність цього 
складу – 7-9 років. Для будь-якого підприємця в Україні 7-9 років – це дуже довгий термін. 
Враховуючи нашу економічну ситуацію і невизначеність. Маючи цей проект «50/50» у нас 
термін окупності склав три з половиною роки. Тому ми ухвалили рішення інвестувати в цей 
проект завдяки USAID», – розповідає директор «Агріко-Україна» Микола Гордійчук. Ці нові 
сорти дають рекордні врожаї, картопля стійка до шкідників і хвороб. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

Нідерландський інвестор додатково залучить €600 тис.  
в підприємство на Львівщині 

23.06.2016 
ТзОВ «Галіція Грінері», підприємство з голландськими інвестиціями, 

яке працює у Буському р-ні на Львівщині, планує розширювати діяльність. У 
розвиток фірми заплановано додатково залучити 600 тис. євро інвестицій. 

За ці кошти цього року планують збудувати другу секцію теплиці площею 4800 м? 
для збільшення виробничих потужностей та розширити асортимент продукції. За словами 
керівників підприємства, це дасть можливість збільшити обсяги продажів, кількість 
клієнтів та робочих місць, передає прес-служба ОДА. Нагадаємо, ТзОВ «Галіція Грінері» – 
молоде підприємство з 100% іноземними інвестиціями. З початку діяльності обсяг 
залучених інвестицій у проект становить 2,5 млн євро. В 2015 році завершили будівництво 
площею 8 тис. м². У теплиці площею 4 тис. м² вирощують листовий салат різних видів за 
технологією сухої гідропоніки. ТзОВ «Галіція Грінері» єдине підприємство в Україні, яке 
вирощує салат за такою технологію. За останній рік підприємство «Галіція Грінері» 
перерахувало до місцевого бюджету  775 тис. грн податків і зборів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zaxid.net 
 

 РИНОК ГРИБІВ 

Печериці дешевшають через погоду  
та низький попит 

23.06.2016 
Стійка спекотна погода і низький попит на гриби не кращим чином 

впливають на торгівлю. Про це повідомляє Національне грибне агентство 
УМДІС. 

В агентстві зазначають, що не дивлячись на те, що грибів на ринку досить, серед 
загальної кількості знайти якісний продукт досить проблематично. За словами оптовиків, 
якщо клієнти і беруть печерицю, то в дуже малій кількості. З понеділка відпускна ціна з 
господарств, в середньому, просіла на 2 грн/кг. Станом на 22 червня у більшості київських 
грибних ферм робоча відпускна ціна становить 20 грн/кг. Ринок «Троєщина» пропонує 
печериці по 22- 23 грн/кг. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
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 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 

 
Что мешает Украине начать  

экспорт мяса в ЮАР 
21.06.2016 

Минимум 5 лет понадобится Украине, чтобы организовать поставки 
свинины и говядины в Южно-Африканскую республику. Об этом в Facebook 
пишет экономист Инвестиционного департамента FAO Андрей Ярмак. 

"Реалии следующие - в ближайшие 5-6 лет, по самым оптимистичным оценкам, 
поставлять свинину в ЮАР Украина вряд ли будет", - отмечает экономист Инвестиционного 
департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей 
Ярмак. Как подчеркивает Ярмак, в ЮАР существует сложная бюрократическая процедура 
вхождения на рынок, что уже почувствовали украинские производители курятины. 
"Птицеводы, которые уже много времени потратили на доступ к рынку ЮАР, вряд ли 
получат доступ к этому рынку в ближайшие годы", - подчеркивает эксперт. По курятине 
Украина уже два года является третьим в очереди после Эстонии и Сербии. "Реалии таковы, 
что этим (в ЮАР - ред.) занимается только один человек, на обработку анкеты уходит 
полтора года. После того, как анкета обработана, если она заполнена не очень качественно, 
можно потерять свою очередь, и стать снова позади тех, кто анкету заполнил качественно. 
Однако даже если все идеально, то нужно организовать инспекционный визит. Причем 
визиты по трем направлениям: здоровье животных, откорм и переработка. И только после 
успешной инспекции, когда нет замечаний, может быть принято положительное решение", 
- описывает процедуру Ярмак. По свинине и говядине Украина - на 6-7 месте. "Считать, 
сколько нам лет ждать, можно самостоятельно", - добавляет эксперт. В то же время, 
отмечает он, рынок ЮАР является перспективным для украинского мяса, в том числе, как 
хаб для вхождения на рынки других стран Африки. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

В Україні зросло виробництво основних 
видів м'ясної продукції 

24.06.2016 
У травні порівняно із квітнем 2016 року зросло виробництво 

основних видів м'ясної продукції, зокрема м’яса птиці. Про це повідомляє 
Державна служба статистики. 

Охолодженого м'яса свійської птиці у травні вироблено 60,9 тис. тонн, а це більше на 
2,8%, ніж у квітні поточного року та на 6,3%, ніж у травні 2015. Замороженого м’яса птиці 
вироблено 22,8 тис. т - на 28,3% більше порівняно із квітнем 2016. Порівняно з травнем 
2015 виробництво зросло на 75,1%. Разом з тим виробництво мороженого м'яса ВРХ склало 
0,9 тис. т, що на 10,2% більше, ніж у квітні 2016 року. Порівняно із травнем 2015 
виробництво скоротилось на 24,3%. Протягом травня 2016 року в Україні вироблено 4,2 
тис. тонн свіжого чи охолодженого м’яса ВРХ, що на 10,5% менше, ніж за аналогічний період 
2015. У порівняні з квітнем виробництво скоротилось на 3,3%.Виробництво свіжої чи 
охолодженої свинини скоротилось на 14,5%, до 19,4 тис. т порівняно з квітнем 2016 та на 
7,5% - порівняно із травнем 2015. Замороженої свинини протягом травня вироблено 1,2 
тис. т (+26,2% до квітня 2016 та -26% до травня 2015).  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 СВИНАРСТВО 

ТОВ «Галичина-Захід» констатує сезонне збільшення 
 попиту на свинину 

01.07.2016 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Галичина-Захід» 

(Львівська область) констатує сезонне збільшення попиту на 
свинину. Про це повідомив перший заступник гендиректора компанії Андрій Талама. 

«Протягом 2 останніх тижнів ціни піднімаються на 6-7% на тиждень. Із чим це 
зв'язано? Все-таки зросло споживання, свята і те, що ми називаємо "шашликовий" сезон», - 
сказав він під час VIII Міжнародного конгресу «Прибуткове свинарство». Зі слів експерта, це 
звичайна ситуація для літа і наразі спостерігається один із пікових періодів попиту. 
Водночас Талама, як і інші експерти на конгресі, ремствує на низькі ціни на продукцію. «Ми 
складали бюджет на цей рік із середньою ціною 30 грн. На сьогодні ми продаємо за ціною 
32», - зазначив він, пояснюючи таке підвищення сезонним збільшенням попиту. З його слів, 
очікувалося, що в пікові періоди ціна може піднятися до 34-35 грн/кг у живій вазі з ПДВ. 
«Ми цієї ціни поки не досягли. Підозрюю, що й не досягнемо, на жаль», - додав Талама. 
Водночас він повідомив, що компанії вдається продавати заплановані обсяги продукції. 
Маткове поголів'я наразі у компанії нараховує 5,3 тис. голів, загальне - 80 тис. голів 
одноразового втримування. ТОВ «Галичина-Захід» - компанія з датськими інвестиціями, 
заснована в 2006р. у Львівській обл, займається вирощуванням і збутом свиней.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 
 ПТАХІВНИЦТВО 

Компания "Овостар" отказался от  
выплаты дивидендов   

21.06.2016 
Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" направит 

чистую прибыль за 2015 год в общие резервы, отказавшись от выплаты 
каких-либо дивидендов. 

Как сообщила компания на сайте Варшавской фондовой биржи, такое решение 
приняло собрание ее акционеров 17 июня, кворум на котором составил 77,26%. Помимо 
того, собрание 90,91% голосов поддержало предоставление совету директоров на 18 
месяцев права выкупа акций на бирже или вне ее по цене до 110% средних котировок за 
последние пять дней, направляя их в последующем на опционный план или для других 
корпоративных целей.Как сообщалось, "Овостар Юнион" по итогам 2015 года получил $31,9 
млн чистой прибыли, что на 24% больше, чем в 2014 году ($25,8 млн). Ее выручка возросла 
на 1% - до $75,6 млн. Компания в 2015 году произвела 1,196 млрд яиц, что на 15% больше, 
чем в предыдущем году. Ovostar Union N.V., холдинговая компания одного из крупнейших 
украинских производителей яиц и яичных продуктов "Овостар Юнион", в середине июня 
2011 года провела IPO 25% акций на Варшавской фондовой бирже и привлекла $33,2 млн.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 

 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НЕРЕЗИДЕНТАМ: 
 Регистрация торговых марок, патентов и прочее 
 Регистрации иностранных представительств 
 Регистрация юридического лица 
 Разрешения на трудоустройство 
 Получения вида на жительство 

 
 

+38 096-158-13-61 maruschuk.a@gmail.com  Киев 

 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
У Тігіпка відібрали 47 гектарів риболовецьких  

ставків на Чернігівщині 
21.06.2016 

Суд зобов’язав ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD повернути 
Чернігівській облдержадміністрації земельні ділянки водного фонду 
загальною площею 47,82 га на території Харківської сільської ради Талалаївського 
району. Про це свідчить рішення Госпсуду Чернігівської області від 7 червня. 

У позовних вимогах прокуратура вказувала, що договір оренди ділянок закінчився у 
2012 р., однак фірма продовжує використовувати їх, сплачуючи при цьому мізерну орендну 
плату. Розмір плати у матеріалах справи не вказаний. Суд встановив, що Агрофірма «Обрій» 
у 2006 р. отримала цю землю в оренду на 5 років для риборозведення. В другій половині 
2011 р. вона звернулася до Талалаївської РДА, яка на той час розпоряджалася цими 
землями, щоб поновити договір, і отримала згоду. У січні-лютому 2013 р. фірма уклала з 
РДА 7 нових договорів оренди на 15 років. Вони підписані сторонами і погоджені 
Деснянським басейновим управлінням. Однак, фірма не здійснила державну реєстрацію цих 
договорів оренди. Жодних доказів, які б підтверджували факт держреєстрації, Агрофірма 
«Обрій» суду не надала. При цьому фірма стверджує, що неодноразово зверталася до 
держреєстратора, але на підтвердження цього суд отримав лише звернення від 23 травня 
цього року, тобто більш ніж через місяць після порушення провадження по цій справі. Крім 
того, фірма надала суду копії лише п’яти із вказаних семи договорів оренди. У зв’язку зі 
змінами законодавства з 2013 р. повноваження щодо розпорядження вказаними водними 
ділянками перейшли до Чернігівської ОДА. Остання повідомила суду, що не отримувала від 
Агрофірми «Обрій» жодних звернень з приводу надання у користування ділянок. Разом з 
тим, з матеріалів справи відомо, що 3 червня цього року Агрофірма «Обрій» направила 
Чернігівській ОДА клопотання про реєстрацію права власності на вказані ділянки площею 
47,82 га. Результати його розгляду наразі невідомі. З 2000 і до кінця 2012 року директором 
агрофірми був колишній депутат Чернігівської облради Василь Фесак. Він же мав 
найбільшу частку у компанії. Василь Фесак помер у березні 2015 р. У 2013 році засновником 
ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD стала кіпрська компанія «Велко Лімітед» (Welco Limited). 
Нинішнім засновником агрофірми є кіпрська компанія Кінтас Лімітед (Kintas Limited) Сергія 
Тігіпка, який кілька років тому почав активно скуповувати агрокомпанії. З лютого 2014 
року директором «Обрію» є Валерій Сердюк. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами nashigroshi.org 
 
 

 

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 EVENT & PROJECT 

 
У Нью-Йорку українські виробники презентували 

свою продукцію 
29.06.2016 

26-28 червня 2016 р. у м. Нью-Йорк проходила найбільша у Північній 
Америці щорічна спеціалізована виставка «The Summer Fancy Food Show». 
Про це повідомляє Генеральне консульство України в Нью-Йорку  

Під час заходу більше 2 550 експонентів з багатьох країн світу представили більше 
180 тис. товарів. Презентація українських марок відбулась завдяки спільним зусиллям 
організації «Buy Ukrainian», УСПП та Генерального консульства України в Нью-Йорку. 
Робота представників України полягала в представлені у США можливостей національних 
підприємств харчової промисловості. Експозиція таких марок, як «Чумак», «Світоч», «Т 
Престиж», «Торчин Продукт»,  «Екород», «Ічня», «Верес» та інших виявила значний інтерес з 
боку американської сторони. На представлених стендах відбулись презентації продукції, що 
виробляється в Україні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Генерального консульства України в Нью-Йорку 
 

 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Lauffer Group піддається нападам  

з боку Ощадбанку 
23.06.2016 

Державна фінустанова «Ощадбанк» і його посадові особи регулярно 
поширюють інформацію щодо Lauffer Group, яка не відповідає дійсності. 
Днями в черговий раз вони продовжили свою роботу з цілеспрямованої 
дискредитації і спотворення фактів діяльності компанії. 

На кількох українських інтернет-ресурсах була розміщена відверто брехлива 
інформація про те, що нібито Lauffer Group намагається незаконно вивести майонезний 
завод в Донецьку з іпотеки державного банку. Компанія Lauffer Group неодноразово 
заявляла, що її підприємства, розташовані на непідконтрольних українською владою 
територіях, були захоплені і вийшли з-під управління Lauffer Group. Бар'єри ведення 
повноцінної господарської діяльності та управління активами, неоднозначний статус цих 
підприємств, а також позиція мажоритарного акціонера привели до того, що в Lauffer Group 
було прийнято рішення про продаж всіх підприємств, розташованих в цій зоні. Причому 
збитки, понесені у зв'язку з військовими діями на сході країни і захопленням 
проросійськими маріонетками окремих територій Донецької і Луганської областей, 
оцінюються компанією в $100 млн. «Ощадбанк» свідомо маніпулює фактами, спотворює їх з 
метою спекуляції та нагнітання ситуації навколо компанії Lauffer Group і її підприємств, 
вводить в оману суди, правоохоронні органи і громадську думку. Така інформація 
поширюється з певною метою і мотивом. Поки керівництво державного банку теоретично 
мудрує в засобах масової інформації про сприятливий бізнес-клімат у державі, про зміни в 
генпрокуратурі, про початок благодатної судової реформи, про те, як захистити інвестора 
від хижих фіскалів і агресивних рейдерів, у дійсності «Ощадбанк» під приводом 
неповернення кредитних коштів заволодіває чужими активами, вдаючись до незаконного 
силового захоплення і блокуючи роботу підприємств, як це було зі Слов'янським 
масложировим комбінатом. При цьому «Ощадбанк» ігнорує той факт, що судові розгляди 
ще не завершені, а стаття 124 Конституції України говорить, що правосуддя здійснюється 
виключно судами, і привласнення функцій судів іншими органами чи посадовими особами 
не допускаються. Поширення недостовірною і непідтвердженою інформації є ганебним і 
неприпустимим вчинком, який тягне за собою відповідальність. До того ж в даному 
випадку, на наш погляд, є ознаки замовної інформаційної атаки. Тому юридична служба 
компанії Lauffer Group готує позов за наклеп і шкоду репутації акціонера.  

 

Читати повністю >>> 

 

Міжнародна група компаній LAUFFER GROUP входить в десятку переробних підприємств 
України і є одним зі світових лідерів в сегменті виготовленні борошна і хлібобулочних виробів. За 
результатами 2013 року обіг групи склав $ 415 млн. Група компаній працює в Україні 14 років і 
включає близько 100 підприємств, що працюють в різних сегментах продовольчого виробництва. 
Засновник і мажоритарний акціонер Lauffer Group – Олександр Лещинський. Під його керівництвом 
група компаній стала лідером галузі переробки сільськогосподарської продукції та виробництва 
продуктів харчування. Олександр Лещинський безпосередньо керує групою компаній і продовжує 
інвестувати в Україну, незважаючи на кризу і жорсткі умови для розвитку бізнесу.  

 
 

За матеріалами прес-служби Lauffer Group 

http://delo.ua/business/chto-meshaet-ukraine-nachat-eksport-mjasa-v-juar-318810/
http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-zroslo-virobnictvo-masa-ptici
http://agravery.com/uk/posts/show/galicina-zahid-konstatue-sezonne-zbilsenna-popitu-na-svininu
http://interfax.com.ua/news/economic/351584.html
mailto:maruschuk.a@gmail.com
http://nashigroshi.org/2016/06/21/u-tihipka-vidibraly-47-hektariv-rybolovetskyh-stavkiv-na-chernihivschyni/
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/48826-u-nyju-jorku-ukrajinsyki-virobniki-prezentuvali-svoju-produkciju
http://www.lauffer.com/
http://www.halwest.com.ua/en/index.aspx
http://www.ovostar.ua/ru/
http://tasagro.com/
http://usa.mfa.gov.ua/ua
http://lauffer.com/
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Порошенко: Приход в Украину концерна Unilever –  
подтверждение успешности реформ   

01.07.2016 
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главой 

британско-нидерландского концерна Unilever Полом Полманом в связи с 
открытием нового завода в пгт. Гостомель. 

Как сообщает в пятницу пресс-служба главы украинского государства, П.Порошенко 
поздравил руководство концерна Unilever с решением прийти на рынок Украины и назвал 
это "подтверждением успешности реформ, прежде всего в сфере борьбы с коррупцией, 
дерегуляции и создании привлекательного инвестиционного климата". "Приход 
британско-нидерландского инвестора в Украину – добрый знак", - подчеркнул президент и 
отметил, что это крупнейший инвестиционный проект компании с момента выхода на 
украинский рынок. В свою очередь председатель правления Unilever П.Полман отметил, что 
считает "очень своевременным именно сейчас инвестировать в Украину как потенциально 
очень привлекательный и перспективный рынок, который показывает экономический 
рост". Он также отметил, что приход Unilever в Украине станет хорошим примером 
успешного бизнеса для других компаний на глобальном уровне, а также является 
"сигналом доверия к украинским реформам". Предприятие концерна Unilever (чайная 
фабрика) расположено в пгт. Гостомель и является инновационным производством с 
объемом 1600 тонн продукции в год, которое будет работать по уникальному принципу 
Zero waste to landfill – полным контролем фабрики по переработке и утилизации 100% 
отходов производства и гарантией того, что ничего не попадет на свалку. Как сообщили 
журналистам, общий объем инвестиций в фабрику и склад площадью 9 тыс. м² составили 
€8,3 млн. На предприятии будет производиться чай торговых марок Lipton, Brooke Bond и 
"Бесида". "Собственное чайное производство под Киевом – знаковый этап в деятельности 
компании в стране. Мы сможем значительно упростить систему поставок, сократить 
зависимость нашего бизнеса от импорта, а в будущем - усилить экспортный потенциал 
Украины", - прокомментировал событие гендиректор Unilever в Украине В.Бовдилов. На 
фабрике налажено безотходное производство. Чайное сырье на нее будет поступать с 
плантаций в Кении, Шри-Ланке, Индии, Аргентине, Индонезии и Вьетнаме. Как сообщалось, 
работу над проектом по строительству фабрики Unilever начал с середины 2015 г. в рамках 
стратегии по локализации производства и развития гибкой системы поставок.  

 

Англо-голландский концерн Unilever открыл представительство в Украине 1 мая 1993 г. В 1998 
г. зарегистрировано ООО "Юнилевер Украина" с центральным офисом в Киеве. Портфель торговых 
марок Unilever в Украине включает в себя известные бренды пищевых продуктов: чай Lipton, Brooke 
Bond и "Бесида", супы и основы для приготовления горячих блюд Knorr; а также популярные торговые 
марки средств личной гигиены и бытовой химии: косметические средства Dove, Radox, "Черный 
жемчуг", "Чистая линия", "Бархатные ручки", "Сто рецептов красоты" и др.; средства по уходу за 
волосами Clear, Dove , Timotei, "Чистая линия", "Сто рецептов красоты", дезодоранты Axe, Dove, Rexona, 
"Чистая линия"; чистящие и дезинфицирующие средства Cif, Domestos и Glorix, средства по уходу за 
полостью рта "Лесной Бальзам". Оборот Unilever в мире в 2015 г. вырос на 10%, до EUR53,3 млрд. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 ПРОДУКТИ  
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СОЛІ 

ДП «Артемсіль» перевиконало червневий план  
з виробництва солі на 3% 

01.07.2016 
У червні 2016 р. колектив ДП «Артемсіль» виконав план з виробництва 

солі на 100,3%, що склало 136,3 тисячі тонн солі. Про це повідомляє прес-
служба підприємства. 

«Завдяки відновленню попиту на сіль і надходженню додаткової кількості заявок від 
споживачів ДП «Артемсіль» вдалося в червні перевиконати планові показники по 
виробництву солі, закладені в фінансовому плані підприємства на 2016 рік», - йдеться в 
повідомленні. «Ці показники тим більш вагомі, так як досягнуті вперше за довгий час. 
Висловлюю подяку колективу за результативну роботу в останній декаді червня. За 
підсумками місяця працівники підприємства отримають премію», - зазначив в.о. директора 
ДП «Артемсіль» Володимир Доля. Відзначимо, «Артемсіль» - державне виробниче 
об'єднання з видобутку солі, розтешоване у Донецькій області. Підприємство видобуває і 
переробляє мінерал галіт, забезпечуючи населення і промисловість кухонною кам'яною 
сіллю, а металургію, хімію, сільське господарство та інші галузі - високоякісним та дешевим 
хлористим натрієм для промислового вжитку. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 РИНОК БОРОШНА 

 
ГПЗКУ с начала 2015/2016 МГ нарастила  

экспорт муки в 2 раза 
23.06.2016 

ПАО «ГПЗКУ» за 11 месяцев 2015/2016 маркетингового года (июль-
июнь, МГ) экспортировала более 30 тыс. тонн муки, что почти в два раза 
превышает показатель аналогичного периода прошлого сезона. 

«По данным экспертов, ГПЗКУ пока занимает второе место среди экспортеров 
пшеничной муки из Украины», - цитирует пресс-служба компании директора департамента 
маркетинга и реализации готовой продукции Вячеслава Цегельника, пишет «Интерфакс-
Украина». По его словам, в 2016/17 МГ корпорация планирует отгрузить около 55 тыс. тонн 
муки на внешние рынки и намерена стать лидером по экспорту из Украины мукомольной 
продукции. «Мы продолжаем расширять географию поставок продукции переработки в 
страны Ближнего Востока, СНГ и Азии. Следует также отметить перспективу в дальнейшей 
работе и с государствами африканского континента», - сообщил Вячеслав Цегельник. Как 
сообщалось, до 2019 г. корпорация планирует нарастить экспорт муки - в 9 раз, до 280 тыс. 
тонн, зерновых - в 1,8 раза, до 5,17 млн тонн. В 2015 г. ГПЗКУ экспортировала 32 тыс. тонн 
муки, в 2016 г. рассчитывает выйти на показатель в 60 тыс. тонн. Корпорация в 2015 год 
нарастила чистую прибыль на 7,3% - до 3,794 млрд грн, ее чистый доход от реализации 
увеличился на 76% - до 12,403 млрд грн.  

 

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. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroperspectiva.com 
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 РИНОК КРУП 

 
Чому гречка коштує по 50 грн / кг. 

22.06.2016 

Версію, ніби різке підвищення ціни на гречану крупу - картельна 
змова її постачальників, Антимонопольний комітет поки що не 
підтверджує, пише umoloda.kiev.ua 

Тим часом фахівці стверджують, що об’єктивні підстави для подорожчання гречки є. 
Передусім - скорочення її виробництва у минулому році. У 2015 році ми зібрали на 24% 
гречки менше, ніж попереднього року, і було очевидним, що до кінця сезону, а точніше до 
нового врожаю, який ми збиратимемо у серпні-вересні, нам цих обсягів не вистачить, - 
розмірковує керівник експертної групи Українського клубу аграрного бізнесу Ігор 
Остапчук. - Скорочення посівних площ гречки і її виробництва відбувається протягом 
останніх років. Приміром, десять років тому збиральні площі гречки в Україні були на рівні 
300-400 тис. га. Зараз - близько 130 тис. га». Один iз керівників агропідприємства на 
Полтавщині, де ця культура вважається традиційною, свою відмову від використання її в 
сівозміні пояснив просто: «Відповідь на запитання «сіяти чи не сіяти?» диктує ринок. 
Гречка - комерційно невигідна, «балувана» культура. Мені сьогодні вигідніше зібрати 
тридцятицентнерний урожай пшениці на гектарі, ніж десяти- чи дванадцятицентнерний 
урожай гречки. Можливо, для деяких фермерів iз сертифікованим екологічним 
виробництвом і власною переробкою це може бути прийнятно. А якщо продавати на ринку 
просто вирощеним урожаєм - самі збитки. Бо навіть iз тих 50 грн за кілограм той, хто гречку 
вирощує і продає зерном, отримає, в кращому випадку, 12 грн. Бо ½ одразу списують у 
відсів, а ще у нас «накрутять» купу витрат на переробку, транспортування, продаж. Сам по 
собі ринок гречки дуже непевний. Закуповують її маленькими партіями і сьогодні попит є - 
завтра нема. Тому жодне велике господарство не візьметься сьогодні культивувати у 
промислових масштабах. Хоч раніше, пам’ятаю, навіть галузева Асоціація гречки в Україні 
була...». Гречка справді орієнтована винятково на внутрішній ринок, бо культура 
споживання цієї крупи склалася переважно в країнах СНД. Пшениця ж, кукурудза, соя, 
соняшник - експортно орієнтовані культури, які мають попит на глобальному ринку, де 
ціна встановлюється відповідно до попиту і пропозиції у світі і можна прогнозувати 
прибутки. Тому для виробників вони надійніші. «Протягом останніх років в Україні 
відбувалась девальвація гривні, а близько 50-70% виробничих витрат становлять товари, 
що дуже залежні від курсу валют (добрива, пальне, засоби захисту рослин), - пояснює 
ринкову ситуацію Ігор Остапчук. - Але ж виробники не можуть різко підвищити ціни втричі, 
бо споживачі не зможуть купувати товар. На світовому ринку ціни встановлюються в 
іноземній валюті (доларах, євро), і у випадку девальвації виробник має більшу впевненість 
щодо покриття своїх витрат. Протягом минулих років скорочення посівів «вирівнювалося» 
збільшенням урожайності (10 років тому вона була на рівні 0,7 т/га, а останніми роками 1-
1,2 т/га) та скороченням внутрішнього споживання (190-200 тис. тонн у 2004-2006 роках 
проти 130-150 тис. тонн зараз). Але такі можливості не безкінечні». У 2011 р. ціни на гречку 
в магазинах сягнули 25-30 грн./кг також через суттєве скорочення виробництва - на 30 
відсотків. Виходів у такій ситуації є два: імпорт гречки або підвищення внутрішніх цін. За 
2015-2016 маркетинговий рік в Україну завезуть максимум до 10 тис. тонн гречки. Обсяг 
імпорту за липень 2015 - травень 2016 р. становив 6,5 тис. тонн. Навіть попри війну з Росією 
переважна більшість крупи (90-95%) надійшла саме звідти. Однак імпорт становитиме 
лише 8-10% від загального продовольчого споживання, тож значно на ситуацію не вплине. 
Завозити дешеву гречку немає звідки. У Китаї вона виробляється в основному на корм 
худобі і нам не підійшла. Та й немає жодного економічного сенсу закуповувати гречку в 
Китаї по 0,6-1 дол./кг, заплатити за доставку, 20% мита, 20% ПДВ, понести витрати на 
доробку, фасування і в результаті вийти на рівень нинішніх внутрішніх цін. А в Україні ця 
крупа чи не найдешевша, особливо порівнюючи з Європейським Союзом чи Сполученими 
Штатами. Там це нішевий продукт, переважна частина якого також споживається 
вихідцями з СНД. Перспектива цін на гречку, за словами експерта УКАБ Ігора Остапчука, не 
виглядає оптимістичною до кінця сезону. Підвищуючи ціни, учасники ринку не дають 
можливості утворитися дефіциту, оскільки це стимулює зменшення споживання. З іншого 
боку, подальше зростання цін на внутрішньому ринку може зумовити активізацію 
імпортерів. І тоді активніше надходження імпортної продукції стримає рівень цін. Якщо 
провести аналогію з 2011 р., то за схожої ситуації за кілограм просили 25-30 гривень - це 
3,12-3,75 дол. Імпортна продукція, що зайшла на ринок, обвалила ціни до 2-2,5 дол. Наразі 
ціни на гречку коливаються в межах 1,4-2 долари. Тобто потенціал для росту ще є. І якщо 
споживачі створюють достатній попит навіть в умовах зростання ціни - це сигнал ринку, що 
ціну можна піднiмати далі. «В Києві хоча і є гречка по 50 грн., але так само є і по 35-40 грн., 
тобто розбіжність цін досить велика, - звертає увагу Ігор Остапчук. - Однак у серпні-вересні, 
коли почнуть збирати врожай цього року, ціни повинні знизитися».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами umoloda.kiev.ua 
 
 
 

 
 
 

 
 

 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Виробників хліба не звітують про  

випущену продукцію 
23.06.2016 

Відсутність повних офіційних даних щодо ринку ускладнює облік 
виробників і оцінку того, скільки з них працюють «у тіні», виготовляють 
продукти в неналежних умовах та не сплачують податків.  

Крім того, відсоток подання даних про кількість хліба та хлібобулочних виробів в 
органи статистики скорочується з року в рік. За офіційними даними Державного комітету 
статистики України, у І кварталі 2016 року в Україні було вироблено 277,8 тис. тонн хліба та 
хлібобулочних виробів, що в перерахунку на душу населення становить близько 6,5 
кілограма за квартал, або 71,4 грама на добу. Разом з тим, мінімальний споживчий кошик, 
затверджений Постановою Кабміну від 14.04.2000 р. №656,  передбачає споживання хліба 
та хлібобулочних виробів у кількості 89 кілограмів за рік. Такі обсяги релевантні і нормам 
споживання хліба у сусідніх країнах. Тож з цієї формули випливає, що фактичне споживання 
хліба у першому кварталі в 3,4 раза перевищує статистичні дані. Офіційні виробники,  як-от 
«Концерн Хлібпром», б’ють на сполох і просять споживачів уважно обирати продукцію. 
«Трапляються неприємні ситуації, коли споживачі приносять нам продукт і кажуть, що в 
магазині його продавали під назвами наших продуктів, – розповідає генеральний директор 
ПАТ «Концерн Хлібпром» Владислав Аверченко. – Але в результаті розслідування 
з’ясовується, що ми не постачаємо даному підприємству, і візуально цей продукт навіть не 
схожий на наші вироби. Ми принаймні маємо можливість порівнювати наші вироби із 
промисловою партією чи арбітражними зразками. Та скільки може бути тих, хто не 
звертається зі своїми скаргами? Тож така ситуація завдає удару перш за все репутації 
відомих виробників, які насправді більше за інших дбають про якість». В компанії кажуть, 
що відсутність адекватного обліку на ринку створює хаос, яким все більше користуються 
безвідповідальні підприємці. Заводам залишається наголошувати на важливості упаковки, 
якої не підробляють, авторизовувати партнерів та брендувати полиці магазинів, де справді 
продається заводський хліб, щоб принаймні краще інформувати споживачів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами lviv.ua 
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Хлебные инвестиции запустили  
новый завод под Киевом 

27.06.2016  
Холдинг «Хлебные инвестиции» ввел в эксплуатацию в с. Ново-

Петровцы (6 км от Киева), рядом с уже действующим предприятием 
новый завод. Об этом сообщается на сайте компании. 

Строительство началось в конце ноября 2015 г. Инвестиции в предприятие в целом 
составили $6 млн, а на протяжении 2016-2017 гг. планируется вложить еще $6 млн. На 
заводе установили линию по производству хлеба, мощность которой составляет 30 тонн в 
сутки. Линия укомплектована оборудованием словенского производителя Gostol Gopan 
d.o.o. (печь) и украинского - «Краяны» (тестоприготовление). В сентябре т.г. планируется 
запуск батонной линии. «После введения новых мощностей «Первый столичный хлебо-
завод» стал самым крупным заводом в Украине по своему потенциалу», - отметили в 
компании. Так же в 2017 г. «Хлебные инвестиции» планируют построить рядом с «Первым 
столичным хлебозаводом» новую кондитерскую фабрику. Отметим, «Хлебные инвестиции» 
- интегрированный холдинг хлебопекарских предприятий, находящихся в разных областях 
Украины (Житомирская, Волынская, Черновицкая, Киевская, Ивано-Франковская области). 
За все время в предприятия было вложено почти 300 млн грн. Холдинг выпускает около 
132 тыс. т продукции в год. «Хлебные инвестиции» - один из крупнейших украинских 
холдингов по производству хлебопродуктов, занимает 8% рынка хлебобулочных изделий 
Украины и находится на 3-м месте среди крупнейших хлебных предприятий. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам agroportal.ua 
 

В Україні зменшилось виробництво 
хліба та борошна 

29.06.2016 
Протягом січня-травня поточного року в Україні було вироблено 

465 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів, тобто на 5,1% менше, ніж за 
аналогічний період роком раніше. Про це інформує Держстатистики. 

У відомстві повідомляють, що в травні 2016 р. виробництво хліба та хлібобулочних 
виробів склало 92,5 тис. тонн, що на 2,3% менше від квітневих результатів і на 11% менше 
від результату травня минулого року. Відзначимо, що експорт хлібобулочних виробів в 
травні скоротився до 6400 тонн, проти 7050 тис. тонн у квітні.. У січні-травні експорт 
хлібобулочних виробів склав 30,2 тис. тонн. Як повідомляла «Агро Перспектива», в березні 
Україна експортувала 7,6 тис. тонн хлібобулочних виробів. Також Держстат  повідомляє, що 
в травні вироблено 131 тис. тонн борошна, що на 20,4% нижче за показник квітня 
поточного року і на 13,5% менше за травневий результат минулого року. Згідно з даними 
Держстатистики, протягом січня-травня 2016 року в Україні виробили 755 тис. тонн 
борошна, що на 5,5% менше показника за аналогічний період 2015 року.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 
 

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

Госрезерв ищет инвестора для  
сахарного завода 

22.06.2016 
Единственный сахарный завод системы Госрезерва - Иваньковский 

сахарный завод - нуждается в модернизации для восстановления 
деятельности. Об этом говорится в сообщении Госрезерва. 

"В рамках реформирования системы Госрезерва есть острая необходимость в 
проведении необходимых мероприятий по модернизации предприятия. Приглашаем 
заинтересованных украинских и иностранных инвесторов к сотрудничеству с целью 
восстановления деятельности предприятия", - говорит Олег Прокопчук, заместитель 
председателя Госрезерва. Согласно сообщению, общая площадь складов завода - 3 тыс. 
квадратных метров, резервуарные емкости объемом 10,5 тыс. кубических метров, общая 
площадь территории - 77,2 га, а производственная мощность - переработка 1,5 тыс. т. 
свеклы в сутки. ГП "Иваньковский сахарный завод" (с. Иваньки, Маньковский район, 
Черкасская обл.) - был введен в эксплуатацию в 1898 г. Подчиняется Госрезерву с 2003 г. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Виробництво олії в Україні  

зросло на 14% 
23.06.2016 

Протягом травня 2016 р. українські переробні підприємства виробили 
326 тис. тонн нерафінованої олії та її фракцій, що на 14% більше, ніж у травні 
2015. Про це повідомляє Державна служба статистики України. 

У порівнянні із квітнем поточного року виробництво скоротилось на 9,5%. Крім того, 
виробництво маргаринів та харчових жирів за місяць склало 13,2 тис. тонн, що менше на 
2,7% порівняно з квітнем і на 11,1% порівняно із травнем 2015. Нагадаємо, протягом 9 
місяців 2015/2016 МР було експортовано понад 90% обсягів вітчизняної олії.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

Рынок майонеза в Украине  
продолжает сужаться 

23.06.2016 
В мае 2016 г. в Украине произведено 9,5 тыс. тонн майонеза против 

11,8 тыс. тонн в апреле текущего года и 8,4 тыс. тонн в мае прошлого года. 
В целом, результаты 2015/16 сезона далеки от оптимистичных. 

Так, в сентябре-мае 2016 года в Украине произведено 97,9 тыс. тонн, что на 5,6 тыс. 
тонн или на 5,4% меньше соответствующего периода прошлого сезона. Это минимальный 
объем производства, начиная с 2004/05 сезона. С 2010/11 сезона в Украине наблюдается 
устойчивая тенденция сужения рынка майонезов. Более подробно о рынке майонезов 
читайте в полной версии статьи "Рынок майонезов в Украине достиг дна", доступной 
подписчикам еженедельного издания «Масло Причерноморья + СНГ», а также раздела «Он-
лайн доступ на сайт» от УкрАгроКонсалт. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 
 
 
 
 
 
 

 

 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК М'ЯСА & М'ЯСОПРОДУКТІВ 

 
Проминвестбанк против макеевских  

колбасников 
29.06.2016 

В течение последних двух лет «Проминвестбанк» вел судебные 
бои с макеевской фирмой «Колбико», одним из крупнейших в Донецком 
регионе производителем колбас. 

 «Колбико», которое принадлежит известному на Донбассе бизнесмену Роману 
Буряку, задолжало «Проминвестбанку» 119 млн грн. В 2012 банк открыл фирме кредитную 
линию под залог всего ее колбасного оборудования и транспорта. Возвращать деньги банку 
колбасник перестал еще в марте 2014 г., за месяц до начала военных действий на Востоке 
Украины. При этом, согласно официальной финотчетности фирмы, за первые три месяца 
2015 г. чистый доход «Колбико» от  продаж колбасы составил 17,8 млн. грн. Для взыскания 
долга банк в сентябре 2014 г. обратился в хозсуд Запорожской области, который  за 
вычетом пени и штрафов (по закону «О  временных мероприятиях на период проведения 
антитеррористической операции» их запрещается начислять предприятиям на территории 
АТО) в марте 2015 г. взыскал с «Колбико» весь долг. Заложенное банку имущество и 
транспорт взыскал  Хозяйственный суд Донецкой области, который сейчас работает в 
экзиле в Харькове. 31 мая он выдал приказ о принудительном взыскании у фирмы 
«Колбико» всего заложенного имущества. Но главная проблема для Проминвестбанка не в 
самом нежелании должника платить, а в его расположении. В отличие от многих донецких 
предприятий «Колбико» с начала проведения АТО не перерегистрировалось в другой 
регион Украины. Компания до сих пор продолжает выпуск колбасы в Макеевке, которая 
находится под контролем боевиков самопровозглашенной ДНР.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minfin.com.ua 
 

Рынок мясоколбасных изделий приближается к  
поворотной точке – Михаил Фоломин 

01.07.2016 
Разгар сезона высоких цен демонстрирует разнонаправленную 

динамику производства и реализации мясоколбасных изделий. Об этом 
информагентству «Приднепровье» сообщил директор управления 
маркетинга Мясной Фабрики «Фаворит Плюс» Михаил Фоломин.  

Рынок демонстрирует некоторый рост в сегменте дешевых продуктов и стагнацию в 
секторе высоких и средних цен. Но это в целом уравновешивает общие объёмы 
производства, которые остаются в пределах прошлого года, хотя это и ведет к потере части 
прибыли. Наше предприятие загружено на полную мощность, план производства и 
отгрузки продукции выполняется. Есть прирост примерно в 15 процентов по продуктам 
невысокого ценового сегмента при сохранении показателей прошлого года в секторе 
высоких и средний (+) цен. Это позволяет нам сохранять позиции лидера в отрасли и, 
надеемся, что это положение останется прежним, отметил Михаил Фоломин. Вместе с тем, 
ситуация на рынке подходит к черте, за которой неизбежно будут серьезные изменения. 
Во-первых, обострившаяся конкуренция за долю рынка недорогих мясоколбасных изделий 
подходит к своему логическому концу - победит сильнейший. Очевидно, что четвертый 
квартал этого года покажет новую расстановку сил. Во-вторых, наступает время ввода в 
действие закона, принятого 20 сентября 2015 года, который основную ответственность за 
безопасность продуктов питания возлагает на производителя, а задачей 
Госпродпотребслужбы является контроль этого производителя. Напомним, Верховная Рада 
28 декабря 2014 года приняла закон №71-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы». 
Согласно разъяснениям Госрегуляторной службы, этот закон гласит, что в 2016 году 
мораторий на проверки бизнеса распространяется на предприятия всех отраслей с доходом 
до 20 млн. грн в год.12 ноября 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении 
законопроект о продлении моратория на проверки бизнеса до 30 июня 2016 года (кроме 
проведения плановых мероприятий Государственной ветеринарной и фитосанитарной 
службой Украины в части проверки безопасности и качества пищевых продуктов). При 
этом действие законопроекта не распространяется также на органы государственного 
надзора, порядок проверки которыми уже был реформирован отдельным законом. К таким 
относятся, в частности, Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и 
коммунальных услуг, Государственная фискальная служба, Государственная финансовая 
инспекция, Государственная экологическая инспекция. Как уже неоднократно отмечалось, 
часть недобросовестных производителей сознательно вводит потребителей в обман, 
размещая на этикетках неправдивую информацию о содержании мясного сырья в своих 
изделиях. И вот, со второго полугодия 2016 года такая практика должна быть повсеместно 
прекращена. Выход из создавшейся ситуации Михаил Фоломин видит, с одной стороны, в 
решительном вмешательстве соответствующих контролирующих и проверяющих органов, 
управлении по защите прав потребителей. А, с другой, - в повышении ответственности и 
корпоративной солидарности остальных участников рынка. Тем более, что Украина 
должна до 2019 года перейти на европейскую модель контроля качества пищевых 
продуктов. «С 2017 года систему НАССР обязательно должен внедрить крупный бизнес, а до 
2019-го - все субъекты хозяйствования (не только производители, но и операторы 
пищевого рынка, реализаторы, логисты)», - сказал Лапа. Он отметил, что не все в этом 
контексте идет ровно, потому что это глобальные радикальные изменения. Но сейчас уже 
реализовано 30–40% необходимых системных изменений. заявил председатель 
Госпродпотребслужбы Владимир Лапа. 

 

Читать полностью >>>  
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 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
В Україні скоротилось виробництво  

йогуртів 
23.06.2016 

У травні скоротилось виробництво масла, йогуртів та жирних сирів. А 
в сегменті неферментованого сиру спостерігається незначне зростання. 
Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України. 

На 11,7% скоротилось виробництво йогурту та інших ферментованих молока чи 
вершків - до 34,8 тис. тонн порівняно травнем 2015 р. Порівняно із квітнем виробництво 
скоротилось на 6,9%. У травні 2016 виробництво рідкого обробленого молока  скоротилось 
порівняно із травнем 2015 на 6,8% - до 83,8 тис. т. Порівняно з квітнем 2016 виробництво 
зросло на 11,9%. Випуск жирних сирів скоротився на 3,2% (травень до травня) - до 11,7 тис. 
тонн. У порівнянні з квітнем виробництво зросло на 20,8%. Щодо обсягу виробництва 
вершкового масла, то у травні він склав 10,3 тис. тонн, що на 0,4% менше порівняно із 
травнем 2015 і на 18,7% більше порівняно із квітнем 2016. Сиру свіжого неферментованого 
(включаючи кисломолочний сир) було вироблено 5,9 тис. тонн, що на 1,5% більше, ніж за 
травень минулого року. Порівняно з квітнем виробництво скоротилось на 6%. 
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Украинские сельхозпредприятия наращивают производство молока  
при существенном сокращении поголовья коров 

23.06.2016 
В июне ситуация на украинском молочном рынке оценивается как 

стабильно плохая. Сырья много, спрос на него слабый, цены падают - 
сельхозпроизводители в отчаянии. 

 

Производство сезонных молокопродуктов выросло, но продать его крайне сложно, 
нужен активный экспорт, а импортеры не хотят платить достойную цену. Продавать же 
товар ниже себестоимости у многих операторов нет желания – они либо совсем 
оказываются производить такую продукцию, либо работают на склад. Июнь, наряду с маем, 
является самым продуктивным молочным месяцем в Украине. Поэтому сезон «большого 
молока» в самом разгаре, а рынку сырья до сих пор свойственен профицит, несмотря на то, 
что через несколько недель удои начнут уменьшаться. Вот только в этом году стране не 
нужно такое большое количество молока – собственное потребление, в связи с 
экономической ситуацией, не растёт, а экспорт невыгоден из-за низких цен. Темпы 
производства молока также стабильны, по крайней мере, об этом свидетельствует 
официальная статистика. По данным Госстата Украины, за пять отчётных месяцев в стране 
надоили 4 039,9 тыс. тонн молока, что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Производство в хозяйствах населения традиционно сокращается (-2,5%), в 
то время как сельхозпредприятия показывают рост (+3,5%). Украинский молочный рынок 
трансформируется в пользу товарности, доля фермерского  сырья (сельхозпредприятия) 
растёт, а увеличение в данной категории происходит в основном за счёт роста 
производительности животных. В то же время, поголовье скота сокращается. На первое 
июня в стране насчитывалось 2 192,3 тыс. коров (на 3,6% меньше прошлогоднего 
показателя). Динамика снижения практически равнозначная для всех категорий: -3,4% в 
сельхозпредприятиях и -3,7% в хозяйствах населения. 

 

Читать полностью >>>  
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Реалізація молока за 5 місяців  
зросла на 2% 

24.06.2016 
За підсумками 5 міс. ц.р. реалізація молока сирого зросла на 2%, в 

порівнянні з відповідним періодом 2015 р. та склала 1,04 млн т. Про це 
повідомляє аналітичний відділ компанії Dykun з посиланням на 
Держстатистики. 

Найбільше зросла реалізація молочної сировини в Івано-Франківській та 
Кіровоградській областях - на 76,1% та 54%, відповідно. В першій було реалізовано 9,2 тис. 
т, а другій 20,2  тис. т. Найбільше скорочення реалізації спостерігалося в м. Києві (-46,2%; 
4,5 тис. т), Закарпатській (-31,4%; 404,4 т) та Дніпропетровській (-23,1%; 27,2 тис. т) 
областях. В той же час, в результаті зростання продуктивності худоби та виробництва 
молока, в більшій мірі в господарствах населення, реалізація в порівнянні із квітнем зросла 
в усіх областях. Найбільший приріст був у Закарпатській області (+50,4%). Середня ціна 
продажу склала 5171,6 грн/т, що майже на 21% вище ціни аналогічного періоду 2015 року. 
Максимальні ціни, при цьому, платили в Західному регіоні: Закарпатська (5521,7 грн./т), 
Львівська (5463,1 грн/т) та Тернопільська (5452 грн/т) області.  

 

Читати повністю >>> 
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Крупнейший производитель молочных продуктов реструкту- 
ризировал кредит ЕБРР на 11 млн евро 

30.06.2016 
"Укрпродукт Групп", крупный украинский производитель 

фасованного масла и плавленого сыра, завершил реструктуризацию 
привлеченного в 2011 г. у ЕБРР кредита в объеме €11 млн. 

Согласно сообщению на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), условия 
реструктуризации предполагают перенос срока погашения долга на 1 декабря 2024 г. с 10 
декабря 2018 г. Кроме того, компании предоставляется льготный период до 1 марта 2017 г. 
Погашение долга будет осуществляться в рамках амортизационного механизма: львиная 
часть основной суммы будет выплачиваться в период с 1 марта 2017 г. по 1 декабря 2022 г. 
нарастающими квартальными платежами, затем 1 декабря 2024 г. единоразовым платежом 
будет погашен остаток основной суммы. Дополнительные расходы будущих периодов и 
сумма просроченных процентных выплат, общая сумма которых составляет €0,52 млн, 
подлежат выплате вместе с финальным платежом. Процентная ставка по кредиту 
установлена на уровне EURIBOR+5%. В том числе для финального платежа, на период до 1 
декабря 2022 г., установлен минимальный EURIBOR на уровне 1%. По состоянию на 31 
декабря 2015 г. сумма основного долга по кредиту ЕБРР составляла около €7,26 млн.  

 

Компания "Укрпродукт Групп" производит молочные продукты под торговыми марками "Наш 
молочник", "Народный продукт", "Вершкова долына", "Молендам" и др. Привлеченные у ЕБРР средства 
планировалось направить на финансирование мероприятий по повышению энергоэффективности, 
снижения воздействий на окружающую среду на Староконстантиновском молочном заводе. 
"Укрпродукт Групп" в январе-июне 2015 г. получила чистый убыток GBP1,08 млн, что на 46,1% выше 
показателя аналогичного периода 2014 г. Его выручка из-за девальвации гривни сократилась на 43,3% 
- до GBP9,77 млн, однако в гривневом выражении она возросла на 7,7%. 

 

Читать полностью >>>  
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ДП "Милкиленд" начал поставки сухих  
молочных продуктов в КНР   

01.07.2016 
Дочернее предприятие "Милкиленд-Украина" молочной 

группы "Милкиленд" с активами в Украине, РФ и Польше, заключило 
первый контракт и начало поставки сухих молочных продуктов в КНР. 

"Этот контракт является только первым шагом нашей группы на многообещающий 
и растущий рынок молочной продукции Китая. Мы продолжим усилия по поиску новых 
клиентов и созданию сети дистрибуции в этой стране", - цитируется главный 
исполнительный директор ООО "Милкиленд-Интермаркет" Сергей Киселев. Ранее пять 
производственных предприятий контролируемых ДП "Милкиленд-Украина", включая 
филиал "Роменский молочный комбинат", ЧП "Россь", филиал "Менский сыр", ЧП "КФ 
"Прометей", прошли соответствующую проверку и получили разрешение на экспорт в 
Китай сыров и различных видов сухой молочной продукции от администрации по 
сертификации и аккредитации КНР. В целом Китай предоставил доступ на свой рынок 18 
украинским молочным предприятиям (принадлежат компаниям "Милкиленд", "Молочный 
альянс", "Терра Фуд", "Клуб сыра", "Дубномолоко"). Группа компаний "Милкиленд" - один 
из пяти крупнейших производителей молочной продукции на рынках Украины и РФ. В 
Украине группе принадлежат 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной 
продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются 
под торговыми марками "Добряна" и "Коляда". В РФ "Милкиленд" производит молочные 
продукты под торговой маркой "Останкинская" на ОАО "Останкинский молочный 
комбинат" (Москва). Летом 2012 года "Милкиленд" приобрел Мазовецкий сыродельный 
завод Ostrowia в Польше, в начале 2013 года - ОАО "Сыродел" в РФ. 

 

Читать полностью >>>  
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 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
На Липецкой фабрике Порошенко почти наполовину  

упало производство сладостей 
17.06.2016 

В 2015 г. входящая в корпорацию Roshen Липецкая кондитерская 
фабрика (Россия) сократила производство кондитерских изделий на 
44,64%, или на 40 727 тонн до 50 503 тонн по сравнению с 2014.  

"По итогам 2015 г. обществом выработано 50 503 тонн кондитерских изделий, 
выполнено услуг по переработке давальческого сырья на 1 527 352 тыс. рублей",- 
говорится в годовом отчете кондфабрики по итогам работы за 2015 год. Для сравнения в 
2014 году фабрика произвела 91 230 тонн кондизделий и выполнила услуг по переработке 
давальческого сырья на 2 032 585 тыс. рублей. В 2015 г. компания ставит основной целью 
повышение эффективности производства, в строительство и модернизацию которого 
сложено более 9084 млн рублей (2002-2015 гг..), в том числе в 2015 г. 41,6 млн рублей. В то 
же время, согласно годовому отчету компании, среднемесячная зарплата сотрудников в 
2015 г. составила 32 250 рублей. 

 

Читать полностью >>>  
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В Украине производство шоколада  
в мае сократилось на 6,4% 

23.06.2016 
В Украине производство шоколада и готовых пищевых продуктов, 

содержащие какао (кроме какао-порошка подслащенного), в упаковках 
массой менее 2 кг, в мае 2016 г. составило 11,4 тыс. тонн, что на 6,4% 
меньше аналогичного периода 2015 г.  

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), данные без учета 
временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и 
части зоны антитеррористической операции. При этом к апрелю 2016 г. производство 
шоколада сократилось на 6,7%. За 5 месяцев было произведено 61,4 тыс. т шоколада (-9,9% 
по сравнению с аналогичным периодом 2015). Производство сахарных кондитерских 
изделий (в т. ч. шоколада белого), не содержащих какао, за май составило 14,9 тыс. т, что на 
2,1% меньше мая 2015 г. и на 2,9% - апреля 2016 г. За 5 месяцев было произведено 70,5 тыс. 
т кондитерских изделий (-6,9%). Производство сладкого печенья и вафель за май 2016 г. 
составило 18,7 тыс. т, что на 5,5% меньше показателей мая 2015 г. и на 3,8%, чем за апрель 
2016 г. За 5 месяцев было произведено 94,9 тыс. т продукции (-0,6). 

 

Читать полностью >>>  
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 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ  
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СПИРТУ 

«Укрспирт» збільшив експорт продукції  
в десять разів 

24.06.2016 

У десять разів ДП «Укрспирт» збільшить експорт продукції за 
підсумками І півріччя 2016, порівняно з аналогічним періодом 2015. Про 
це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів заступник голови ДП «Укрспирт» 
Сергій Блескун. 

«Були поставлені акценти з початку нового року - розвивати експорт. І ми зробили 
велику роботу», - зазначив він. Блескун уточнив: за підсумками першого півріччя 2016 року 
підприємство експортує близько 158 тис. декалітрів спирту.«Це в 10 разів більше, ніж за 
перше півріччя 2015 року. За весь минулий рік експорт був близько 140 тис. декалітрів», - 
додав Блескун. Основними напрямками експорту є країни СНД, ЄС, Африки та Південно-
Східної Азії. Заступник голови держкомпанії підкреслив, що найбільшою популярністю за 
кордоном користуються український технічний спирт та харчовий спирт «Люкс». Крім того, 
весною було відвантажено партію  спирту «Пшенична сльоза». Нагадаймо, за підсумками 
січня-червня 2016 ДП «Укрспирт» збільшить чистий прибуток на майже 7%, порівняно з 
січнем-червнем 2015. 

 

Читати повністю >>>                                                               Інтерв’ю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 

 
Водочный бренд из Украины – снова  

в тройке лучших в мире   
22.06.2016 

Авторитетное британское издание Drinks International опубликовало 
новый рейтинг самых продаваемых водочных брендов мира в 2015 году – 
Millionaires Club (Клуб миллионеров). 

В список крупнейших в мире производителей алкоголя вошли только те бренды, 
уровень продаж которых составил минимум один миллион девятилитровых кейсов. 
Позиция торговой марки в топ-листе рейтинга зависит от количества проданной 
продукции за год. По итогам 2015 г. международный бренд "Хортиця" четвертый год 
подряд вошел в тройку водочных лидеров наравне со Smirnoff и Absolut. По данным 
Millionaires Club-2015, "Хортиця" обошла по уровню продаж другие украинские водочные 
бренды и стала самой продаваемой водкой из Украины в мире. При этом "Хортиця" 
опередила такие мировые бренды как Swedka, Stolichnaya, Russian Standart, Grey Goose, Skyy, 
Finlandia, Sobieski. Также "Хортиця" стала единственным брендом в тройке лидеров, 
который продемонстрировал рост продаж – по отношению к 2014 г. он составил 3%. В 
своем исследовании рынка эксперты Drinks International отметили, что в 2016-м "Хортиця" 
холдинга Global Spirits может еще больше оторваться от конкурентов. "Компания 
увеличила свои продажи в США с 10 до 22 штатов в 2015 г., что привело к увеличению 
объема продаж на 300%. В этом году компания нацелена развивать сеть продаж еще в 
восьми штатах", – пишет издание. В Global Spirits рост продаж бренда объясняют началом 
выпуска продукции на спирте "Пшеничная слеза", который считается лучшим в мире и 
изготавливается на основе отборной пшеницы. "Хортиця" – это единственная водка, 
которая в промышленных масштабах выпускается на спирте нового поколения 
"Пшеничная слеза". Благодаря этому она мягкая на вкус и легко пьется. … 
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Асоціація "Укргорілка": cкасування Вищим адмінсудом МРЦ  
на алкогольну продукцію вб'є галузь 

23.06.2016 
У Вищому адміністративному суді України 30 червня буде 

розглядатися справа, яка може призвести до знищення легального 
виробництва алкоголю в Україні та колосальних втрат для бюджету.  

Про це в коментарі "Українським новинам" повідомив голова асоціації "Укргорілка" 
Володимир Остапюк. За словами керівника горілчаної асоціації, низка підприємств з метою 
легалізації контрафакту оскаржили в суді урядове рішення про введення мінімальних 
роздрібних цін на алкоголь. Тепер позов розглядається Вищим адміністративним судом, 
перше засідання якого відбудеться 30 червня. "Скасування постанови уряду не тільки 
відкине нас на 10 років тому, але і призведе до мільярдних втрат держбюджету. Саме тому 
розгляд справи в суді повинен проходити під спостереженням ЗМІ, аби не допустити 
рішення, яке зашкодить суспільству і державі. По суті - це буде вибір для країни між 
легальним і контрафактним алкоголем", - підкреслив він. При цьому Володимир Остапюк 
повідомив, що зараз ведуться переговори між виробниками та урядом щодо чергового 
підвищення рівня мінімальних роздрібних цін. "Вже сьогодні мінімальні роздрібні ціни не 
відповідають реаліям ринку, що призводить до появи на полицях магазинів продукції 
сумнівного походження, відбуваються зловживання зі сплатою податків. Легальна 
продукція коштує сьогодні дорожче і не може конкурувати з продукцією, з якої не сплачено 
податки. Від цього страждають не тільки добросовісні учасники ринку, але і споживачі, і 
держава, яка недоотримує податкові надходження", - пояснив керівник "Укргорілки". Зараз 
діючий рівень мінімальних цін, на думку фахівців "Укргорілки", не відображає зростання 
ставок акцизного податку, цін на енергоносії, спирт, заробітної плати, інфляційних процесів 
та інших складових алкогольної продукції. За розрахунками експертів алкогольної галузі, 
мінімальна роздрібна ціна пляшки горілки 0,5 л станом на травень 2016 не може коштувати 
менше ніж 69,90 грн, пляшки вина - 33 грн, коньяк 3 зірочки - 104,90 грн. "Легальні 
виробники алкогольних напоїв неодноразово зверталися в профільні міністерства і до 
прем'єр-міністра України щодо необхідності приведення рівня мінімальних цін на 
алкогольні напої до економічно обґрунтованого рівня. Однак з початку 2016 року і досі 
ситуація навіть не зрушила з місця", - пояснив Володимир Остапюк. За розрахунками 
профільної організації, збільшення мінімальних цін до економічно обґрунтованого рівня 
призведе до додаткового наповнення державного бюджету лише за рахунок ПДВ близько 
1,2 млрд грн, додатково податку на прибуток підприємств близько 200 млн грн, 
роздрібного акцизного податку в місцеві бюджети плюс 300 млн грн на рік.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами 112.ua 
 

 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

В Україні пиво подорожчає  
в півтора рази 

20.06.2016 
З урахуванням нових акцизів та запланованої інфляції в 26%, 

виробники пива в Україні очікують підвищення роздрібних цін до 50%. Про 
це повідомив Андрій Мокряк, аналітик компанії Pro- Consulting. 

«У поточному році акциз на пиво зріс в два рази і склав 2,48 гривень за літр пінного. 
З урахуванням нових акцизів та запланованої інфляції в 26%, виробники пива очікують 
підвищення роздрібних цін до 50% », - заявив Андрій Мокряк. За словами експерта, спроби 
компенсувати втрати внутрішнього ринку виходом на зовнішній виглядають досить 
туманними. «З початку осені 2014 р. продажі пива в РФ, основним покупцеві українського 
пива, фактично припинилися. Скоротилися масштаби торгівлі і з двома іншими найбільши-
ми покупцями - Молдовою і Білоруссю. В результаті підведення підсумків 2015 року 
виявився, що експорт пива з України впав в два рази. Відшкодувати втрати в певній мірі 
вийшло за рахунок збільшення продажів в сусідню Польщу, але поки що це не вирішило 
глобальних проблем», - додав Андрій Мокряк. За словами аналітика компанії Pro-Consulting, 
останні роки український ринок пива знаходиться в депресії. «У минулому 2015-му році 
сумна ситуація досягла свого апогею - виробництво і продаж хмільного напою скоротилися 
на 20%. За 2015 рік у нашій країні виробили 194,2 млн. дал. А 3 роки тому ця цифра 
становила 300,5 млн дал», - сказав Мокряк. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами socportal.info 
 

 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

Украина резко нарастила  
экспорт сигарет 

23.06.2016 
По данным Государственной службы статистики Украины, в первом 

квартале 2016 года Украина увеличила экспорт табачных изделий – сиагрет 
и папирос. Об этом пишет segodnya.ua 

Объем экспорта в денежном выражении составил $79,3 млн, что почти вчетверо 
превышает импорт такой продукции в Украину. Главными покупателями табачных 
изделий украинского производства являются страны Азии. В этот регион было продано 
сигарет и папирос на $41,3 млн. В то же время, импорт сигарета Украина осуществляет в 
основном и стран Европы. Как сообщалось, в Украине предлагают установить 
минимальные цены на табак. Из-за новововведений самые дешевые сигареты могут 
подорожать до 17 грн за пачку.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам segodnya.ua 
 

Налоговая хочет поднять цены на сигареты  
до 15 грн за пачку 

23.06.2016 
ГФС повторно инициирует введение минимальных цен на табачные 

изделия. Об этом говорится в обнародованном на сайте ведомства проекте 
соответствующего постановления Кабинета Министров. 

"Введение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на табачные изделия, 
табак и промышленные заменители табака - это один из механизмов недопущения 
недопоступлений в бюджет, одной из причин которого является начатое табачными 
компаниями с октября 2015 снижение максимальных розничных цен на сигареты, которое 
продолжается и в 2016 г.". - говорится в сопроводительных документах к постановлению. 
По расчетам ГФС, недопоступления в бюджет в результате занижения цен на сигареты по 
итогам 2015 года составляют 546,3 млн грн, в том числе 420,2 млн грн НДС и 126,1 млн грн - 
5% акцизного налога с розничных продаж. Кроме того, в январе-феврале 2016 года 
недопоступления составили 308,4 млн грн, в том числе 237,2 млн грн НДС и 71,2 млн грн 
акцизного налога с розничных продаж. Согласно проекту постановления, ГФС предлагает 
установить минимальную оптово-отпускную цену на пачку сигарет с фильтром 14,06 
гривны, розничную - 15,74 грн; на пачку сигарет без фильтра - 13,4 грн, розничную - 15 грн. 
Оптово-отпускная цена 1 тыс. штук сигарет без фильтра предлагается на уровне 669,77 грн, 
розничная - 750,14 грн; 1 тыс. штук сигарет с фильтром - 702,77 грн и 787,1 грн 
соответственно. Минимальную оптово-отпускную цену на табачное сырье предлагается 
установить на уровне 28,12 грн/кг, розничную - 531,92 грн/кг. … 

 

Читать полностью >>>  
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 ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

 
 

Турки построят во Львовской области два лесо- 
перерабатывающих предприятия 

20.06.2016 
Турецкая компания Simuger может создать два 

лесоперерабатывающих предприятия во Львовской обл., которые будут 
специализироваться на изготовлении топливных брикетов, европалет и 
прессованной плиты из отходов производства. 

Согласно сообщению на сайте Львовской ОГА, возможность привлечения турецких 
инвестиций была обсуждена в ходе встречи председателя Львовской облгосадминистрации 
Олега Синютки с представителями турецкой компании. Согласно госреестру, ООО 
"Симугер" с уставным капиталом 15 млн грн уже зарегистрировано во Львове в марте 
текущего года, его учредителем является Генчер Мурат. В числе видов деятельности - 
лесопильное и строгальное производства, выпуск фанеры и деревянных плит, деревянной 
тары и других изделий из дерева, деятельность турагентств. В сообщении Львовской 
облгосадминистрации, в котором цитируется Г.Мурат, отмечается, что его компания 
планирует создать лесоперерабатывающие предприятия на территории Туркивского и 
Николаевского районов. В планах компании также утилизация отходов древесного 
производства и металлолома. Он также отметил, что турецкая компания готова 
инвестировать в Львовскую область в течение пять лет, в том числе создать около 1000 
рабочих мест и обеспечить обучение молодых специалистов, а также профессиональную 
переподготовку демобилизованных участников АТО. О.Синютка пообещал предоставить 
предложения по территории размещения нового технологического парка. 

 

Читать полностью >>>  
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 МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Поролоновая коррупция: украинские производители мебели  

вынуждены поднять цены на продукцию 
23.06.2016 

Украинские производители мебели и матрасов прогнозируют 
повышение отпускных цен на свою продукцию уже с июля 2016 г. Об этом 
сообщили инвесторы фабрики «Морган Фениче». 

Главной причиной удорожания в компании назвали введение специальных 
импортных пошлин на поролон, являющийся важным сырьем для производства мягкой 
мебели и матрасов. Как отметила в интервью «Дело» Лорейн МакМахон, президент 
компании Home Group SA (Люксембург), владеющей фабрикой по производству мебели 
«Морган Фениче» (г. Красилов, Ровенская обл.) уже в июле предприятие вынуждено будет 
поднять цены на отпускную продукцию в связи с введением в Украине ввозных пошлин на 
импортный поролон. «Если это произойдет, наше украинское предприятие станет 
неконкурентоспособным на фоне аналогичных производственных мощностей компании, 
сосредоточенных в Литве, Польше и Эстонии. Поэтому мы вынуждены будем пересмотреть 
отпускные цены на конечную продукцию», - отметила Лорейн МакМахон.  По словам топ-
менеджера компании из Люксембурга, на сегодняшний день предприятие в Красилове 
покупает поролон в соседней Польше. Дело в том, что в самой Украине существует лишь 
один производитель этого стратегически важного для мебельщиков сырья – компания 
«Интерформ», цены которой значительно выше, чем у польских производителей. Как такое 
может быть в стране, где средний уровень заработной платы в разы ниже, чем в Польше, 
остается только догадываться. Однако, учитывая фактически монопольное положение на 
рынке украинской компании, в этом нет ничего удивительного. Как и не вызывает 
удивления тот факт, что введение пошлин на поролон, которое может погубить 
возрождающуюся мебельную отрасль в Украине и неизвестно, какую пользу принесет 
экономике страны, по случайному стечению обстоятельств окажется на руку компании 
«Интерформ». Называет вещи своими именами и Лорейн МакМахон. «По-сути, то, что мы 
наблюдаем в вопросе введения ввозных пошлин на поролон, есть не что иное, как 
протекция монополисту», - сетует топ-менеджер компании Home Group SA. По ее словам, на 
сегодняшний день представители иностранных инвесторов в украинской мебельной 
отрясли проводят консультации в Министерстве экономики и торговки, а также 
Министерстве финансов Украины с целью снизить либо же отменить ввозные пошлины. … 

 

Читать полностью >>>                     Интервью изданию «Дело» Лорейн МакМахон >>> 
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 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

В херсонский хлопчатобумажный комбинат 
вдохнут вторую жизнь 

18.06.2016 
На сегодня ОАО «Херсонский хлопчатобумажный комбинат» 

проходит процедуру судебной санации (санация - система разного рода 
мероприятий , которые позволяют избежать банкротства).  

План санации потенциального инвестора ООО «Амалтея» утвержден на заседании 
комитета кредиторов предприятия 25 мая 2016 года и направлен на согласование в ФГИ 
Украины. Основными направлениями реализации указанного плана санации является 
восстановление основной деятельности, однако существует концепция создания 
индустриального парка (ИП). Поскольку в течение последних лет был фактически 
уничтожен производственно-технологический комплекс «ХБК», возобновления на нем 
производства требует от инвестора применение современных и эффективных мер, в 
частности использование возможностей, которые предоставляются в рамках реализации 
национального проекта «Индустриальные парки Украины». Участок земли, который 
принадлежит «ХБК» вполне пригодна для создания в ее пределах индустриального парка. 
Поэтому ОАО «ХБК» может инициировать по согласованию с городскими властями 
создание на своих площадях индустриального парка на 49 лет, для чего параллельно с 
планом санации предприятия должна разрабатываться соответствующая концепция. В 
случае создания на территории «ХБК»  индустриального парка, в перспективе возможно 
ожидать поступления инвестиций в размере от 80 до 400 млн долл. США и создание от 1 до 
2,5 тысяч новых рабочих мест. Концепция создания индустриального парка предполагает 
не только восстановление текстильного производства на современных принципах, но и 
развитие других прибыльных направлений таких, как создание на территории 1-й и 2-й 
фабрик «сухого порта», организация швейного производства, предприятия по переработке 
продукции АПК (сухой порт - внутренний терминал, непосредственно связанный 
автомобильным или железнодорожным сообщением с морским портом). Таким образом 
предложенный потенциальным инвестором план санации ОАО «ХБК» и проект создания 
индустриального парка на производственных площадях ОАО «ХБК» можно рассматривать 
как общую Концепцию развития территории комбината. 
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Студенти Луцького були змушені купувати уніформу у  
заступниці Луцького по Партії регіонів 

22.06.2016 
Керівництво Національного авіаційного університету (НАУ) до 2014 

року змушувало студентів під страхом відрахування купувати форменний 
одяг єдиного виробника –  ЗАТ «Астра люкс». 

Про це пише Ілля Кротенко в газеті «Дзеркало тижня», вказуючи, що жодних 
правових підстав для введення обов’язкового носіння форменного одягу не було. Кінцевим 
бенефіціарним власником ЗАТ «Астра люкс» (на даний момент ПАТ «Астра люкс) є Ольга 
Сергєєва – заступниця голови Солом’янської районної організації Партії регіонів. А цю 
районну організацію ПР до цього часу очолює колишній перший проректор НАУта екс-
народний депутат  Максим Луцький. У оприлюдненій видатковій накладній за листопад 
2009 р., комплект чоловічого форменного одягу коштував 1259 грн. Від «Наших грошей»: за 
даними ЗМІ, на початок 2013 р. вартість форми збільшилася майже до 2000 тис грн. / 
комплект. На той час це складало $250. Сьогодні можна знайти оголошення про продаж 
вживаної форми студентів НАУ за ціною від 500 до 2500 грн. Максим Луцкий був 
проректором ВУЗу з 2008 р., в 2010 р. обраний до Верховної Ради, входив до Партії регіонів. 
Після невдалого балотування до ради в 2012 р. був призначений головою Солом’янської 
РДА Києва. Після зміни влади в країни Луцький був звільнений і зараз намагається 
повернути посаду через суд. Є родичем екс-міністра освіти та одного з лідерів ПР Дмитра 
Табачника, якого оголошено у розшук. Ольга Сергєєва є власницею ПАТ «Астра люкс», яке 
останні роки виграє коштовні підряди на пошиття форми міліції, податковій, митниці та 
іншим держорганам. За даними ЗМІ, Сєргєєва була реальною власницею ТОВ «Формстиль», 
яке разом з «Астра люкс» часто було єдиними  учасниками тендерів на пошив одягу.  
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Малинская бумажная фабрика за 5 мес. звеличила 
 объем производства на 14% 

20.06.2016 
"Малинская бумажная фабрика - Вайдманн" (МБФ) в январе-

мае выпустила товарную продукцию на 196,37 млн грн, что на 14% 
больше, чем за аналогичный период 2015 года. 

Согласно данным ассоциации "УкрПапир", в то же время в натуральных показателях 
положительную динамику продемонстрировало только производство картона - оно 
выросло на 17,8%, до 2,48 тыс. тонн, тогда как выпуск различных видов бумаги сократился 
на 29,3%, до 1,42 тыс. тонн. "МБФ-Вайдманн" - член международной группы WICOR, 
единственное предприятие восточной Европы, которое может поставлять практически все 
виды электроизоляционного бумаги и картона, отвечающие региональным и 
международным стандартам. На предприятии работает пять технологических линий, на 
которых производится трансформаторный картон, электроизоляционная бумага для 
силовых кабелей и трансформаторов, а также другие виды бумаги для различного 
промышленного применения, в том числе для упаковки, фильтрации, для обоев. Как 
сообщалось, в 2015 фабрика выпустила товарную продукцию на 394,6 млн грн, что на 
81,4% больше, чем за 2014 г., и получила 8,45 млн грн чистой прибыли против 41,13 млн 
грн убытка годом ранее. Wicor (Weidmann International Corporation) объединяет 
производственные и торговые компании, специализирующиеся на электротехнических 
видах бумаги и картона, деталей высоковольтной электроизоляции и деталей из пластмасс 
для автомобильной, медицинской и других отраслей промышленности.  

 

Читать полностью >>>  
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Tetra Pak закроет завод на Украине  

из-за нерентабельности 
23.06.2016 

Компания Tetra Pak, один из мировых лидеров производства 
упаковочных материалов для жидких пищевых продуктов, сообщила о 
намерении закрыть завод по производству упаковки в Киеве "Тетра Пак 
Украина" до 31 декабря 2016 года. 

Как говорится в распространенном в четверг пресс-релизе Tetra Pak, решение 
связано со сложными рыночными условиями в Европе, которые привели к возникновению 
излишков производственных мощностей на заводах Tetra Pak в регионе, среди которых 
киевский завод наименее загружен, а также с глобальной инициативой компании по 
повышению эффективности и оптимизации. Кроме того, предприятие в Киеве не оснащено 
оборудованием для производства тех видов упаковочных материалов, на который растет 
спрос клиентов, а низкая загрузка завода делает его модернизацию экономически 
неоправданной, отмечается в сообщении.Компания уточняет, что, несмотря на закрытие 
завода (где работают более 180 человек), Tetra Pak продолжит деятельность на Украине и 
планирует сохранить более 50 работников в отделах продаж, маркетинга и технического 
обслуживания. Завод "Тетра Пак Украина" действует с 1992 года и конкурирует на 
украинском рынке упаковки с Elopak, у которой есть собственное производство в Фастове 
(Киевская область), и немецкой SIG Combiblock.  

 

Читать полностью >>>  
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Компанія «Дунапак Таврія» зацікавлений збільшити удвічі кількість 
 працівників, щоб завод працював у повну силу 

 
01.07.2016 

Виробник гофротари «Дунапак Таврія» (Цюрупинськ, Херсонська 
область) планує вивести підприємство на повну потужність і збільшити 
кількість працівників удвічі.  

Щоб вирішити нагальні проблеми, з якими стикається керівництво заводу, при 
Херсонській облдержадміністрації створено робочу групу, повідомила прес-служба ОДА. 
«Збільшення інвестицій та зростання індексу будівельної активності – це дуже важливі 
показники для області, адже показник динаміки зростання інвестицій впливає на 
збільшення наступних інвестицій в регіон», – прокоментував Євген Рищук, заступник 
голови Херсонської облдержадміністрації. Відзначимо, «Дунапак Таврія» ‒ завод з 
виробництва гофрокартонної упаковки, є частиною австрійського холдингу Prinzhorn 
Holding. Виробництво у Цюрупинську відкрито в 2013 році.  В Україні холдинг має ще один 
завод ‒ у Львівській області. Серед інших видів продукції «Дунапак Таврія» виробляє лотки 
з гофорокартону для овочів, фруктів та ягід, тару для заморожених продуктів, ящики для 
кавунів. Виробничі потужності заводу ‒ 150 млн кв. м гофрокартонної упаковки на рік. 
Обсяг інвестицій у «Дунапак Таврія» становить 40 млн євро.   
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Партнер инвесткомпании Яресько вошел в набсовет крупнейшего 
производителя препаратов крови 

01.06.2016 
Единоличный акционер ЧАО "Биофарма" кипрская компания 

Niobera Investments Ltd, которой принадлежит 93,2% уставного 
капитала, приняла решение выйти из состава наблюдательного совета. 

Вместо нее акционер ввел в состав НС партнера Horizont Capital Константина 
Магалецкого. Также, переизбрали на новый срок главу набсовета Константина Ефименко. 
Как сообщалось, "Биофарма" по итогам 2015 г. увеличила чистую прибыль в 2,3 раза по 
сравнению с 2014 г. - до 61,612 млн грн. В 2014 г. компания уменьшила размер чистой 
прибыли на 9,91% по сравнению с 2013 г. - до 25,801 млн грн. В 2016 г. "Биофарма" 
намерена сохранить объем инвестиций в развитие на уровне 2015 г. ($12 млн). Ефименко 
сообщил, что препараты крови являются для компании приоритетным направлением. В 
денежном выражении доход от их реализации составляет 40%. "Биофарма" входит в ТОП-
10 крупнейших украинских производителей лекарственных препаратов и занимается 
производством более 20 иммунобиологических препаратов из донорской крови, а также 
выпуском препаратов, полученных по технологии рекомбинантных ДНК и пробиотиков. В 
2014 г. "Биофарма" построила фармацевтический завод в Белой Церкви (Киевская обл.). 
Инвестиции составили $42 млн. Согласно информации НКЦБФР, председатель набсовета 
"Биофармы" Константин Ефименко является конечным бенефициаром (собственником) 
существенного участия акционера Niobera Investments Limited. 
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Объемы строительства в Украине  
выросли на 9% 

22.06.2016 
Предприятия Украины в январе-мае 2016 года выполнили 

строительных работ на сумму 19,5 млрд грн., что на 9,3% больше 
аналогичного периода 2015 года. Об этом сообщает Государственная 
служба статистики (Госстат). 

Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. 
Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции. При этом в мае 
2016 г. по сравнению с маем 2015 объемы строительства выросли на 5,6%, а по сравнению с 
апрелем 2016 г. – уменьшились на 3,1%. В январе-мае 2016 года на строительство зданий 
было потрачено 10 млрд 578,4 млн грн., из которых 5 млрд 956,5 млн грн. – на жилые дома, 
4 млрд 621,9 млн грн. – на нежилые. Объемы строительства инженерных сооружений 
составили 8 млрд 909,6 млн грн. Новое строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение составили 84,4% от общего объема выполненных строительных работ, 
капитальный и текущий ремонты – 7% и 8,6% соответственно. Наибольшие объемы 
строительства в январе-мае были зафиксированы в Киеве (4 млрд 952,9 млн грн., что на 
6,3% больше, чем за аналогичный период 2015 года) и Харьковской области (1 млрд 952,1 
млн грн., что на 23% больше, чем за аналогичный период 2015 года). Отметим, по мнению 
экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического 
кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в 
пять раз больше. В Украине, после некоторого спада в начале 2015 г, сфера строительства 
оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, 
крупнейший столичный застройщик ОАО «ХК «Киевгорстрой» сообщил, что за 2015 год 
ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. метров жилья. В 2016 году холдинг планирует 
ввести в эксплуатацию от 360 до 400 тысяч квадратных метров жилья. 

 

Читать полностью >>>  
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ПБГ «КОВАЛЬСЬКА»: невпинний розвиток 
успішного бізнесу 

 

17.06.2016 
На підприємстві «Бетон Комплекс», що входить до складу ПБГ 

«Ковальська», відбулося офіційне відкриття технологічної лінії 
«Екструдер» з виготовлення багатопорожнинних плит перекриття 
відомої світової компанії Nordimpianti. 

Нова модель «Екструдера» EVO E150 вважається унікальною на будівельному ринку 
України, адже технологія дозволяє виготовляти вироби номінальною шириною від 1100 до 
1500 мм. Продукцію використовують у зведенні об'єктів житлового та комерційного 
призначення, адже вона не лише підвищує їх якісні характеристики, а й прискорює процес 
будівельних робіт. «Ми вклали значні інвестиції у цей проект, врахували актуальні потреби 
будівельного ринку, а тому очікуємо значний попит на нашу продукцію. Група 
«Ковальська» завжди рухається у ногу з часом і планує застосовувати новітні технологічні 
розробки й надалі», - зазначив Олександр Пилипенко, президент ПБГ «Ковальська». Окрім 
керівного складу ПБГ «Ковальська», на урочисту подію відкриття завітали представники 
органів державної влади, будівельних компаній, проектанти та архітектори. Серед них 
Дмитро Андрієвський - народний депутат України, Перший заступник голови Комітету 
Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 
господарства, Петро Шилюк - президент «Будівельної палати України» та корпорації «ДБК-
Житлобуд», Олександр Спасибко - заступник голови КМДА, Іван Салій - президент Асоціації 
«Всеукраїнська спілка виробників будівельних матеріалів» та інші. Спеціально для 
запрошених, Володимир Суруп, віце-президент ПБГ «Ковальська», представив продукцію 
нової лінії «Екструдер», розповів про її переваги та значення для будівельної сфери, а також 
продемонстрував сам процес роботи нового комплексу. Почесні гості були приємно вражені 
високим європейським рівнем підприємства «Бетон Комплекс», тому обіцяли максимально 
сприяти розвитку Групи з боку держави. «Я впевнений, що саме поєднання спільних зусиль 
органів місцевого самоврядування, органів державної влади, уряду, депутатів та бізнесу 
дасть можливість Україні рухатися вперед. Ну, а ті технології, які ми тут побачили, це є 
справжній дороговказ нашого шляху до Європи. … 

 
 

Читати повністю >>> 
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Tikkurila продала завод в Украине 
24.06.2016 

Компания Tikkurila продала завод в Украине и дистрибьюторское 
подразделение в Беларуси за €6,8 млн. Об этом говорится в официальном 
сообщении финской компании, передает ЛІГА.net.  

Покупателем стала эстонская компания FarbaHouse. Ее конечные бенефициары  – 
топ-менеджеры украинского предприятия: гендиректор Мауно Нурм и коммерческий 
директор компании Игорь Женевский. «Большая часть суммы пошла на приобретение 
украинского бизнеса», – рассказал Нурм. Финская Tikkurila обзавелась производственным 
активом в Украине осенью 2004 г. Тогда она приобрела одно из крупнейших предприятий 
по производству лакокрасочной продукции в Украине  – завод Фарбы Колорит, 
расположенный в селе Петропавловская Борщаговка Киевской обл. Интерес к украинскому 
рынку представители финской компании тогда объяснили перспективами развития рынка: 
один украинец использовал 3-5 кг краски в год, тогда как житель ЕС  – около 15 кг, 
скандинавских стран  – около 30 кг. До кризиса украинское предприятие Tikkurila 
действительно активно развивалось. Но времена поменялись. Мауно Нурм говорит, что в 
августе прошлого года менеджмент предприятия предложил владельцу компании продать 
завод. «Мы достигли соглашения в начале 2016 года. Сделка завершена»,  – сказал он. После 
завершения сделки украинское ООО Тиккурила переименовали в Фарби Колорит. В 
официальном пресс-релизе говорится, что выручка украинского и белорусского 
подразделений в 2015 году составила 12 млн евро. Украинский завод выпускает продукцию 
под ТМ Колорит, краски под брендом Tikkurila в Украину по-прежнему импортировали. 
Мауно Нурм говорит, что предприятие будет выпускать ту же продукцию, что и раньше. 
«Мы работаем над расширением существующей линейки, которая будет представлена во 
всех ценовых сегментах»,  – рассказывает Нурм. 

 

Читать полностью >>> 
 

По материалам forbes.net.ua 
 

 

 

Компанія «Кнауф Інсулейшн» стала корпоративним членом 
World Green Infrastructure Network 

 

29.06.2016 
World Green Infrastructure Network (надалі - WGIN) є мережею 

неурядових і некомерційних організацій, яка заснована в 2008 році з 
центральним офісом в Торонто, Канада. 

Організація покликана просувати стратегію «зеленої інфраструктури» з акцентом на 
такі напрямки, як «зелені дахи», «живі стіни», внутрішнє озеленення і пов'язані з ними 
процеси та рішення. Організація WGIN, впливовий мотиватор глобального масштабу по 
впровадженню міської «зеленої інфраструктури», стоїть на принципах необхідності 
спільних зусиль у створенні більш досконалого, екологічно безпечного і стійкого 
навколишнього середовища. Компанія впевнена, що технології «зеленого будівництва» є 
найважливішим інструментом для вирішення різних наслідків зміни клімату, які 
стосуються усіх нас, що живуть в цьому, як ніколи мінливому, світі. Зелена інфраструктура 
має велике майбутнє і є величезним неосвоєним ресурсом, що містить в собі безліч 
реальних способів підтримки більш здорового міського середовища. «Кнауф Інсулейшн», в 
свою чергу, має відмінні рішення в лінійці Urbanscape, і ми пишаємося тим, що являємося 
частиною цієї важливої глобальної організації. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «Knauf Insulation» 
 

 
 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
В Киеве наблюдается строительный бум –  

мнение 
24.06.2016 

В столице наблюдается строительный бум. Такое мнение озвучил 
Игорь Никонов, владелец строительной компании «К.А.Н. Девелопмент». 

По его словам, среди основных причин нового строительного бума можно выделить 
девальвацию национальной валюты и резкое падение доверия населения к банковской 
системе вследствие массового банкротства банков. Люди покупают недвижимость, в том 
числе и как средство сохранения денег. Он также утверждает, что на рынке появились 
компании, надежность которых вызывает сомнение. «На сегодняшний день на рынке 
работает порядка 30-40% малоизвестных застройщиков, которые путем демпингования 
цен пытаются отвоевать часть рынка. Но все должны понимать, что в случае резких 
колебаний цены они могут просто остановиться в виду недостатка резервных средств на 
достройку объектов», – говорит Никонов. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам news.address.ua 
 

"Познякижилстрой" решила выпустить облигации серий  
L1, M1 и N1 на 62 млн гривен 

01.06.2016  
Компания "Познякижилстрой" (Киев) решила выпустить целевые 

облигации серий L1, M1 и N1 на 62,040 млн гривен. Об этом говорится в 
сообщении компании, передают Українські Новини. 

В частности, облигации серия L1 будут размещены в количестве 64 490 штук на 
общую сумму 21,282 млн грн. Облигации серии M1 разместят в количестве 62 970 штук на 
общую сумму 20,780 млн грн, а серии N1 - в количестве 60 539 штук на общую сумму 19,978 
млн грн. Как сообщалось, компания "Познякижилстрой" намерена ввести в эксплуатацию 
60 тыс. м² недвижимости в 2016 г. "Познякижилстрой" специализируется на возведении 
элитных комплексов с объектами социальной инфраструктуры и офисных центров. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cbonds.info 
 

ХК «Киевгорстрой» начал выплату  
дивидендов 

01.07.2016 
ПАО «ХК «Киевгорстрой» начал выплату дивидендов акционерам 

компании по итогам деятельности в 2015 г. Решение принято по 
результатам Общего собрания акционеров от 29 мая 2016 г.  

По словам председателя правления − президента ПАО ХК «Киевгорстрой» Игоря 
Кушнира, в этом году будет выплачено 31.8 млн грн. «C сегодняшнего дня акционеры КГС 
начнут получать выплаты по дивидендам. Всего в этом году перечисляем 31,8 млн грн. 
Учитывая, что держателем 80% акций является город, именно в бюджет Киева пойдет 
большая часть суммы. В целом, Холдинг это единственное предприятие, которое каждый 
год и без всяких «но» осуществляет выплату дивидендов. При этом, в последние годы сумы 
растут - стабильно увеличиваем чистую прибыль. И останавливаться не собираемся», − 
рассказал Игорь Кушнир. В компании информируют, что уполномоченным лицом на 
выплату дивидендов назначено ПАО «КБ «Глобус», а получить деньги акционеры могут по 
адресу: г. Киев, переулок Куреневский, 19/5 в кассе банка, а также на платежную карточку 
ПАО «КБ «Глобус» и на личный счет в этом же банке. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам abcnews.com.ua 

«Укрбуд» проводить програму із завершення  
чужих недобудов - Голобородько 

01.07.2016 
Зараз у Києві налічується близько 200 проблемних об'єктів 

житлового будівництва, введення в експлуатацію яких під великим 
питанням. Про це заявив голова Асоціації інвесторів житла, член комісії 
Київради з питань архітектури, містобудування та землекористування Олег 
Петровець.  

За його словами, з них: 53% - офіційно неідентифіковане житло, 18% - заморожене 
будівництво, 15% - житло, що вже побудовано, 14% - житло в процесі будівництва. Як 
можна вирішити проблему столичних недобудов і головне, хто цим повинен займатися, в 
ефірі радіостанції «ГС» розповіла директор департаменту продажів державної будівельної 
корпорації «Укрбуд» Оксана Голобородько. «За офіційною статистикою, зараз у Києві 
близько 200 недобудов, й існує думка, що практично всі з них були зупинені або отримали 
статус недобудов саме тому, що за будівництво даних комплексів або освоєння даних 
ділянок бралися шахраї. Багато з тих недобудов, які у нас є на сьогоднішній час, вийшли або 
організувалися у зв'язку з тим, що будівельні компанії не розрахували свої фінансові 
ресурси, трудові ресурси чи юридичну складову даного питання», - каже директор 
департаменту продажів державної будівельної корпорації «Укрбуд» Оксана Голобородько. 
«Зараз економічна ситуація в країні і дуже великі кореляції цін на ринку нерухомості в бік її 
зниження, вони дають свій відбиток для існування і для роботи будівельних компаній. Тому 
можна зробити висновок, що шахраї, які працювали раніше на ринку України, вони вже 
вичерпали себе, і люди більш уважно ставляться до вкладення грошей. Коли люди 
приходять до нас в компанію, вони досить планомірно вивчають всі дозвільні документи, 
договори, які вони підписують, обов'язково моніторять історію компанії, скільки вона 
існує», - розповідає директор департаменту продажів державної будівельної корпорації 
«Укрбуд» Оксана Голобородько. «Все залежить від того, які застосовуються технології при 
будівництві. Монолітні конструкції можна законсервувати досить надовго, якщо дійсно 
законсервувати, а не кинути напризволяще. Ми кілька комплексів брали під своє крило і з 
існуючими інвесторами, нам доводилося робити і будівельні експертизи цих об'єктів 
обов'язково, перш за все, якщо там вже було щось побудовано. Доводилося усувати 
проблемні питання, які виникли за період, поки будівництво стояло, нам доводилося 
демонтувати деякі конструкції, випробовувати ті конструкції, які залишилися», - пояснює 
директор департаменту продажів державної будівельної корпорації «Укрбуд» … 

 

Читати інтерв'ю повністю >>> 

 

За матеріалами newsradio.com.ua 
 

 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЗЕМЛЯ 

Суд окончательно вернул в госсобственность  
заброшенный дом Сикорского 

22.06.2016 
Киевский суд в апелляционном порядке вернул в госсобственность 

дом семьи известного авиаконструктора Игоря Сикорского, где он 
сконструировал свой первый вертолет, сообщает ГПУ. 

Напомним, указанный объект недвижимости, расположенный по ул. Ярославов Вал 
15-Б, в г.. Киеве, еще в 2000 г. был передан государственным предприятием Министерства 
обороны Украины в аренду Международному благотворительному фонду "Музей истории 
воздухоплавания и авиации им. Сикорского". Целью заключения указанного договора было 
размещение в указанном доме музея и обеспечение его функционирования. Однако в 
течение 15 лет арендатор не провел никаких строительных работ, арендованное 
имущество содержалось с нарушением санитарных норм и правил пожарной безопасности, 
что привело к аварийному состоянию здания. В связи с этим военная прокуратура 
Киевского гарнизона инициировала расторжение указанного договора аренды в судебном 
порядке. 21 июня, после пересмотра в апелляционном порядке, решение хозяйственного 
суда о расторжении договора аренды, принятое 11 декабря прошлого года, вступило в 
законную силу. Несмотря на неудовлетворительное состояние, здание имеет большую 
историческую ценность для нашего государства. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам kiev.segodnya.ua 
 

Зять Тимошенко купил участок  
земли за 175 млн грн 

27.06.2016 
Артур Чечеткин, который зимой 2014 г. оформил брак с Евгенией 

Тимошенко, дочкой лидера ВО "Батькивщина", стал собственником 
огромного надела земли на трассе Киев-Одесса. 

Как передает "Страна", зять нардепа в конце марта купил 47 гектаров прямо вдоль 
трассы Е-95, в 40 км от Киева. Стало известно, что в конце марта 2016 года Чечеткин 
приобрел 9 участков общей площадью 47 га. Это поле, соизмеримое с 67 футбольными 
стадионами. Земля выходит прямо на трассу Киев-Одесса, что придает ей коммерческую 
привлекательность. Такие "фасадные" участки брокеры сейчас продают по $1,5 тыс. или 
37,5 тыс. грн. за сотку. Поэтому, исходя из рыночной стоимости, 47 гектаров зятю нардепа 
обошлись в $7 млн. или 175 млн грн. Отметим, что Чечеткин занимается деятельностью в 
двух фирмах. Он работает в одесском ООО "Армакс ЛТД", которое консультирует по 
коммерческим вопросам. А в ООО "Круиз Атлантик" Артур  - основатель компании. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

У отца Шуфрича отсудили 6 га земли  
под Киевом 

01.06.2016 
Обуховский районный суд удовлетворил иск прокуратуры 

Киевской области о возвращении в государственную собственность 6 га 
земель водного фонда стоимостью более 68 млн гривен. 

Следствие установило, что Обуховская райгосадминистрация в 2009 году за счет 
земель водного фонда передала трем гражданам земельные участки по 2 га каждый для 
"ведения сельского хозяйства". В дальнейшем, как сообщает прокуратура, эти участки 
приобрел в собственность родственник народного депутата Украины. При этом его 
фамилия не указывается. Согласно скрину кадастровой карты, размещенной в сообщении 
прокуратуры, эти участки размещены между речкой Козинка и руслом Днепра, и сейчас 
принадлежат Ивану Юльевичу Шуфричу, отцу народного депутата от "Опблока" Нестора 
Шуфрича. Прокуратура установила, что участки частично покрывала вода. А суд признал, 
что передача в частную собственность земель водного фонда является нарушением 
действующего законодательства. Поэтому суд вернул государству указанные земельные 
участки. Иван Шуфрич в этом же районе возле Козина до недавнего времени владел еще 
как минимум 18 га земли. Однако они, согласно информации земельного кадастра, сейчас 
уже принадлежат другим лицам. Следует отметить, что в этом районе своих участков 
лишился не только Шуфрич. Так, в мае 2016 г. Обуховский райсуд также вернул в гос- 
собственности пять земельных участков общей площадью 5 га, которые принадлежали 
четырем гражданам. Как и в случае с Шуфричем, речь идет о нарушении Водного кодекса. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 

http://forbes.net.ua/news/1418371-tikkurila-prodala-zavod-v-ukraine
http://www.knaufinsulation.ua/uk/content/world-green-infrastructure-network
http://news.address.ua/v-kieve-nablyudaetsya-stroitel-nyij-bum-mnenie-32912/
http://ua.cbonds.info/news/item/834917
http://www.abcnews.com.ua/ru/news/kiievghorstroi-nachal-vyplatu-dividiendov-1
http://newsradio.com.ua/2016_07_01/Ukrbud-provodit-programu-z-zavershennja-chuzhih-nedobudov-Goloborodko-1913/
http://kiev.segodnya.ua/kpower/sud-okonchatelno-vernul-v-gossobstvennost-zabroshennyy-dom-sikorskogo-727000.html
https://www.rbc.ua/styler/zhizn/zyat-timoshenko-kupil-uchastok-zemli-175-1467030507.html
http://delo.ua/ukraine/u-otca-shufricha-otsudili-6-ga-zemli-pod-kievom-319257/
http://www.knaufinsulation.ua/
http://www.tikkurilagroup.com/Ukraine
http://www.worldgreenroof.org/
http://kandevelopment.com/
http://pjs.com.ua/
http://www.kyivmiskbud.ua/
http://www.ub.com.ua/
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 БАГАТОКВАРТИРНІ БУДИНКИ 

 

Семерак поручил Госэкоинспекции проверить две стройки  
в Днепровском районе Киева   

22.06.2016 
Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак 

поручил Государственной экологической инспекции до 8 июля проверить 
два строительства в Днепровском районе Киева. 

"Государственная экологическая инспекция Украины до 8 июля должна проверить и 
отчитаться по результатам проверки соблюдения норм природоохранного 
законодательства при осуществлении строительства на ул.Никольско-Слободской и ул. 
Сагайдака в Днепровском р-не Киева", - сказано в сообщении пресс-службы Министерства 
экологии и природных ресурсов в среду. Соответствующее поручение О.Семерак дал с 
целью проверки информации, поступившей от профильного комитета Верховной Рады 
Украины и общественных организаций. Также представители Госэкоинспекции в случае 
выявления нарушений должны подсчитать размер убытков и при наличии оснований 
передать материалы для проверки в правоохранительные органы. … 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Обманутых компанией Элита-Центр  
не оставят ни с чем 

23.06.2016 
КГГА планирует провести конкурс по привлечению инвестора к 

строительству жилых домов с объектами социально-культурного 
предназначения на пересечении ул. Амурской и ул. Сумской в Голосеевском 
районе Киева.  

Часть квартир передадут пострадавшим от аферы «Элита-Центр».  Заказчиком 
строительства - КП «Киевское инвестиционное агентство». Данному КП необходимо подать 
в горсовет ходатайство относительно отвода земельного участка на указанной территории 
и оформить право пользования этим земельным участком в соответствии с требованиями 
законодательства. Профильным структурным подразделениям КГГА поручено оказывать 
содействие. Проводить конкурс по привлечению инвестора поручено постоянно 
действующей конкурсной комиссии КГГА по привлечению инвесторов к финансированию 
строительства, реконструкции, реставрации объектов нежилого предназначения, 
незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры Киева. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам accbud.ua 
 

 ГУРТОЖИТКИ 
 

Прокуратура Київщини захистила права 3 тис. мешканців 
гуртожитків у м. Вишневе 

21.06.2016 
Завдяки принциповій позиції Києво-Святошинської місцевої 

прокуратури районним судом задоволено позов прокуратури та скасовано 
суб'єктам господарювання право власності на три гуртожитки, 
розташовані у м. Вишневе. 

Установлено, що гуртожитки, в яких проживає 3 тисячі людей, були приватизовані у 
незаконний спосіб спритним підприємцем. Після незаконної приватизації, новий «власник» 
гуртожитків, шляхом погрози виселення людей з кімнат, зобов’язав сплачувати за житло за 
своїми власними тарифами. Задля встановлення справедливості у цій справі, прокурорами 
було проведено значний обсяг роботи, а саме зібрання матеріалів з часів будівництва 
гуртожитків з 1963 р. Завдяки наполегливій та принциповій роботі прокурорів поновлено 
права мешканців гуртожитків. Дії прокуратури сприятимуть реалізації конституційного 
права 3 тисяч громадян на своє власне житло, шляхом приватизації кімнат у гуртожитку. 

  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами  прес-служби прокуратури Київської обл. 
 

 
 ІНФРАСТРУКТУРА 

 
Кабмин совместно с ВБ разработает стратегию развития  

украинской дорожной сети   
21.06.2016 

Украинское правительство совместно со Всемирным банком 
разработает стратегию строительства украинских дорог, заявляет премьер-
министр Украины Владимир Гройсман. 

"Было согласовано, что мы совместно с Всемирным банком разработаем стратегию 
развития украинских дорог", - сказал В.Гройсман во вторник на пресс-конференции в Киеве 
по итогам визита в США. "У нас должна быть стратегия, что мы строим и по каким 
направлениям, подчеркнуть наше географическое расположение, повысить транзитность 
по Украине. После утверждения такой стратегии мы сможем серьезно и масштабно в 
следующем году начать строительство дорог, я бы сказал, транспортных коридоров", - 
пояснил премьер. По словам В.Гройсмана, в 2017 году на строительство и реконструкцию 
украинских дорог может быть привлечено несколько миллиардов долларов. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также! Реанимация дорог: что ждет 
дорожное хозяйство Украины >>>  

По материалам interfax.com.ua 
 

Укравтодор зобов’язав облавтодори проводити  
закупівлі через ProZorro 

22.06.2016 
Укравтодор зобов’язав облавтодори проводити закупівлі усіх 

матеріально-технічних ресурсів лише через електронну систему торгів 
ProZorro. Про це повідомляє прес-служба компанії. 

Держагентство впевнене, що завдяки використанню відкритих онлайн-майданчиків, 
закупівлі необхідних матеріалів та техніки проводитимуться виключно у постачальників і 
це допоможе значно зекономити витрати на дорожні роботи. «Є доволі відома усім схема 
відмивання державних грошей – купівля товарів через посередників. Зобов’язавши 
державних підрядників купувати усі необхідні матеріали та техніку на ProZorro, я 
впевнений, що ми позбудемося корупції у такий спосіб та не будемо вдвічі або, навіть, у 
тричі переплачувати за дорожні матеріали», – зазначив Євгеній Барах, тимчасовий очільник 
Укравтодору. За його словами, облавтодори не підпадають під дію нововведеного Закону 
«Про державні закупівлі». Однак, в умовах посилення контролю за прозорим та ефективним 
використанням бюджетних коштів, Укравтодором було прийнято це рішення. До 30 червня 
ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», що є керуючим органом облавтодорів, організує 
сталу роботу для впровадження системи відкритих електронних закупівель державними 
підрядниками. Укравтодор сподівається, що усі закупівлі матеріалів та техніки для 
проведення дорожніх робіт здійснюватимуться на  ProZorro вже у липні.   
 

Читати повністю >>> Читайте також: Експерти CoST перевірять 
підрядників, що ремонтують за кошти МФО >>> 

За матеріалами прес-служби Укравтодору 

 
Австрійці отримали 71 млн на чернігівську трасу  

до кордону з Білоруссю 
22.06.2016 

Служба автомобільних доріг у Чернігівській обл. 6 червня 
замовила  ТОВ «САТ Україна» поточний середній ремонт автодороги 
державного значення М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (на Гомель) на суму 71,31 
млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

Ділянку траси км 101 + 000 – 136 + 000 довжиною 35 км відремонтують за 48,16 млн 
грн. В середньому ремонт коштує 1,38 млн грн. за кілометр. Виконають підготовчі й 
земляні роботи, влаштують дорожній одяг, встановлять знаки. Ще 23,15 млн грн. дадуть на 
влаштування захисного шару з емульсійно-мінеральних сумішей площею 196 тис кв. м. на 
тій самій дорозі без уточнення ділянки. Єдиним конкурентом було ТОВ «Автомагістраль-
Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного. Компанію «САТ Україна» 
заснувала австрійська фірма «Штрабаг СЕ» (Strabag SE). Остання також є співвласником ТОВ 
«Бітунова Україна» через «Бау Холдінг Бетайлігунгс АГ» (Bau Holding Beteiligungs AG) разом 
із «Штрабаг АГ Гезельшафт м.б.х.» (STRABAG AG Gesellschaft m.b.H.). Strabag SE оперує у 
Східній та Південно-Східній Європі, займається цивільним та індустріальним будівництвом 
і транспортною інфраструктурою. Українське представництво було відкрито у 1999 р. На 
сайті фірми зазначено, що «Bitunova» є одним з її брендів, що займається матеріалами для 
дорожнього будівництва. «САТ Україна» з 2013 р. виграла торгів на 442,86 млн грн., а 
«Бітунова Україна» з 2008 р. – на 246,18 млн грн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

Через геологічні умови та аварійний колектор закінчення робіт  
У Львові на вул. Мечнікова відтермінували 

24.06.2016 

У Львові тривають роботи з реконструкції вул.Мечнікова на 
ділянці від вул.Пекарської до вул.Личаківської. Довжина ділянки, яку 
ремонтують, складає 532м.  

Роботи розпочали у грудні минулого року, а завершити їх планують дещо пізніше, 
ніж планувалось, оскільки виникли труднощі через скальні грунти та неможливість 
будівництва дороги над існуючим каналізаційним колектором. Цей колектор визнано 
аварійним ще 5-6 років тому, термін його експлуатації – понад 110 років. «Будівництво 
нового колектора нам досить тяжко дається. Розібравши трамвайні шляхи, ми почали рити 
траншею і виявили, що скальні грунти практично від метра поверхні землі до дна 
колектора, а це приблизно 8 м,  це суцільна скала. Роботи проводять вручну, важку техніку 
сюди не можна загнати, бо відбуваються відразу деформації у сусідніх будинках. Це сильно 
ускладнює виконання робіт», – розповів головний інженер компанії «Онур» Олександр 
Добоні. Як зазначив начальник управління житлового господарства ЛМР Юрій  Голець, 
виявлені скельні породи не тільки відтерміновують закінчення робіт, а й призвели до їх 
здорожчання. «Відповідно до тендера, вартість була 76 млн грн. При виконанні робіт, коли 
ми відкрили цю вулицю, зіткнулись з тим, що у нас йдуть мергелі, це фактично скельні 
породи, де вже інші технології прокладання, інші технології викопування цього грунту. 
Тому зараз переробили проект, внесли відповідні зміни і віддали на експертизу, щоб 
отримати погодження. За попередніми розрахунками, договір може сягнути понад 90 млн 
грн», - сказав Юрій Голець. Нагадаємо, відповідно до попереднього проекту, на 
вул.Мечнікова заплановані такі обсяги робіт:  влаштування трамвайних колій на дорожніх 
плитах:  відновлення дорожнього покриття в мозаїці – 2890 м² бруківці – 876 м²:  ремонт 
тротуарів з Фем – 2620 м²:  ремонт тротуарів з пісковику – 2280 м²:  влаштування 
каналізаційного колектора діам. 2м - 204 пог.м.:  влаштування каналізаційного колектора 
діам. 1,6м – 209,5 пог.м.:  влаштування каналізаційного колектора діам. 1,4м – 119,5 пог.м.:  
заміна водопровідних мереж (центральний водогін діам. 200) – 560м.:  заміна 
дощоприймачів з гідрозатворами – 23шт. Нагадаємо, у Києві відкрили бульвар Шевченка 
після ремонту. Окрім ремонту дорожньої частини, зроблено капітальний ремонт історичної 
декоративної огорожі та в деяких місяцях уже зроблена тротуарна частина фемами. Віталій 
Кличко наголосив турецькій компаніі "Онур", що ми цінуємо якість і високі стандарти, а 
присутність відомих іноземних компаній свідчить про довіру до столиці. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Львіської міьскої ради 
 

Претензії промінвестбанку до "Альткома" на 10 млрд грн:  
є перше судове рішення 

27.06.2016 
Finbalance уже писав про низку судових вимог Промінвестбанку до 

структур, прямо та опосередковано пов’язаних з групою «Альтком», на 
суму під 10 млрд грн. Відповідні судові процеси тривають приблизно з 
середини 2015 року. 

17 травня було винесено, слід розуміти, перше рішення (принаймні, з доступних у 
держреєстрі): Госпсуд Донецької області частково задовольнив позов Промінвестбанку до 
ТОВ «Шляхове будівництво Альтком» та вирішив стягнути з відповідача 466 млн грн (банк 
хотів 909,6 млн грн). При цьому було відмовлено ТОВ «Шляхове будівництво Альтком» в 
задоволенні зустрічного позову про визнання кредитного договору №15-93/02-3/09 від 
27.01.2009 недійсним. Але і в конкретному епізоді протистояння Промінвестбанку та групи 
«Альтком» не завершується: 15 червня Донецький апеляційний господарський суд прийняв 
до провадження апеляційні скарги фігурантів справи на рішення суду першої інстанції. 
Більше того, судовий «фронт» тільки розширюється. Так, з кінця квітня до середини червня 
Промінвестбанк подав кілька нових позовів щодо стягнення ідентичної суми – 1,204 млрд 
грн – з таких структур: ТОВ «Альтком Бетон-строй», ТОВ «Донспецмонтаж», ТОВ 
«Будкомплект»; ТОВ «ДонбассЖилстрой», ТОВ «Донецька будівельна компанія», ТОВ 
«ДАЭМ», ТОВ «Альткомтрансмеханізація»; ТОВ «Альтком-Бетон»; ТОВ «Альтех ТМ-
Сервіс». У більшості з відповідних справ як третя особа фігурує ТОВ «Шляхове будівництво 
«Альтком». В одній же з них згадується про кредитний договір №15-93/02-3/09 від 
27.01.2009 та договір поруки №15-94/02-91/09 від 30.01.2009. Раніше фінансово-
промислова група «Альтком» називала Олександра Тісленка та Сергія Павлічева своїми 
кінцевими бенефіціарами, тоді як спостерігачі неофіційно пов’язували цю групу з Борисом 
Колесніковим (віце-прем’єр в уряді Азарова, який курував підготовку до Євро-2012), однак 
він це спростовував. Підставою для відповідних припущень стало те, що під час підготовки 
України до євротурніру "Альтком" отримував підозріло багато великих держзамовлень 
будівництво аеропортів, стадіонів, доріг тощо. Причому досить часто за процедурою 
закупівлі в одного учасника. За підрахунками проекту «Наші гроші», «Альтком» отримав 
держзамовлення на понад 14 млрд грн. … 
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 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 

 
Транспортные предприятия Украины в январе-мае 2016 г.  

сократили перевозку пассажиров на 6,6%   
22.06.2016 

Транспортные предприятия Украины (без учета Крыма, а также части 
зоны проведения АТО) в январе-мае т.г. сократили перевозку пассажиров на 
6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. – до 2,039 млрд чел. 

Как сообщила Госслужба статистики, пассажирооборот перевозчиков за отчетный 
период увеличился на 1,4% и составил 38,8 млрд пасс.-км. Перевозка по железным дорогам 
страны сократилась на 0,1% (с учетом перевозок городской электричкой) - до 157,4 млн 
чел. Услугами автомобильного транспорта в январе-мае-2016 воспользовалось 845,8 млн 
пассажиров, что на 14,7% меньше, чем в январе-мае-2015. Авиационный транспорт перевез 
2,4 млн пассажиров - на 15,9% больше, чем в аналогичном периоде 2015 г. Перевозки 
пассажиров трамваями возросли на 0,7% - до 295,5 млн, троллейбусами – на 1,6%, до 454,6 
млн, метрополитеном – сократились на 2,7%, до 283,3 млн. 

 

Читать полностью >>>  
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Транспортные предприятия Украины в январе-мае  
увеличили перевозку грузов  

22.06.2016 
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР 

Крым, а также части зоны проведения АТО) в январе-мае 2016 года 
увеличили перевозку грузов на 4,2% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года – до 241,2 млн тонн. 

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот 
перевозчиков в январе-мае возрос на 2,8% - до 126,1 млрд ткм. Согласно статданным, 
транспортировка грузов по железной дороге во внутреннем сообщении и на экспорт 
увеличилась на 2% - до 114,1 млн тонн. Перевозка черных металлов возросла на 16,6%, 
кокса – на 21,6%, цемента – на 9,6%, нефти и нефтепродуктов – на 7,5%, зерна и продуктов 
помола – на 4,8%, каменного угля – на 6%. В то же время объем перевозки стройматериалов 
снизился на 21,1%, лома черных металлов – на 25,6%, химических и минеральных 
удобрений – на 9%, железной и марганцевой руды – на 3,8%, лесных грузов – на 3,7%. В 
общем объеме перевозок грузов водным транспортом заграничные составили 63,4%. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы сократились на 13,4%. В целом 
объем перевозок водным транспортом увеличился на 2,4% - до 1,9 млн тонн. В январе-мае 
текущего года увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом - на 
8% до 43,8 млн тонн. В частности, перекачка газа возросла на 14,4%, аммиака, которая 
составляла только транзит, - на 9,7%. Перекачка нефти сократилась на 20,4%. Транзит газа 
вырос на 34,4%, нефти – снизился на 20,8%. Перевозка грузов авиатранспортом в январе-
мае увеличилась на 14,1% - до 0,03 млн тонн. 
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 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ПЕРЕВІЗНИКИ  

Самолет "Антей" вернулся в коммерческую  
эксплуатацию 

01.07.2016 

Самолет Ан-22 "Антей" авиакомпании "Авиалинии Антонова" 30 июня 
выполнил первый коммерческий рейс после восстановления. Об этом 
сообщает портал economics.lb.ua 

Как сообщает пресс-служба "Антонова", 42-летний турбовинотовой транспортный 
самолет, который простаивал на земле около семи лет, накануне совершил перелет из 
Киева в Лейпциг. "Антеи" выпускались в период между 1965 и 1976 годами. Транспортник 
способен поднимать до 80 тонн груза. "Антонов" отмечает, что его использование позволит 
выгодно дополнить флот самолетов Ан-124-100 "Руслан", которые способны перевозить 
грузы до 150 тонн, и Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью до 250 тонн. Напомним, что в 
феврале 2016 года "Антонов" сообщил о сборке фюзеляжа первого самолета Ан-132. Весной 
2015 года первый полет выполнил самолет Ан-178. 

 

Читать полностью >>>  
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 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ПЕРЕВІЗНИКИ  

 
Эксперт спрогнозировал улучшение круизного бизнеса  

в Черноморском регионе 
22.06.2016 

Президент Ассоциацию круизных портов Средиземного и Черного 
морей MedCruise Кристиан Павич (Хорватия) прогнозирует, что через 2 года 
количество круизных судозаходов в Черноморском регионе увеличится. 

По его словам, после событий в Украине в 2014 году число судозаходов снизились не 
только в Одесский морской торговый порт, а и в порты всего Черноморского региона. 
"Ситуация, которая сложилась в регионе, не должна продлиться долго. Думаю, что 
круизные линии осознают, что вовсе неплохо здесь базировать свои суда. И суда будут 
возвращаться из других регионов. Буквально завтра мы будем проводить сессию по 
развитию Черноморского региона с участием круизных операторов и полагаю, что все они 
единогласно скажут, что через 2 года, скорее всего, будет увеличение судозаходов", - сказал 
господин Павич 22 июня в Одессе на в 48-й Генассамблее Ассоциации круизных портов 
Средиземного и Черного морей Medcruise. По его словам, ему приходилось наблюдать 
много проблем в круизном бизнесе, но все они когда-то заканчиваются. Он также выразил 
надежду на то, что в Черноморском регионе наступит мир, и регион будет привлекать и 
привлекать большое количество круизных лайнеров. "Буквально 20 лет назад мы в 
Хорватии испытывали такой же кризис, как вы сегодня… Мы здесь для того, чтобы 
поддержать Одессу и Черноморский регион", - подчеркнул Павич. Начальник 
администрации Одесского порта Михаил Соколов сказал, что в 2015 году в порт было всего 
13 заходов пассажирских "круизников", на август-сентябрь запланировано 16, но, 
вероятнее всего, будет только 10 судозаходов. "При планировании судозаходов Одесса 
получит помощь от ассоциации. Но зависит еще и от Турции. О того, какова ситуация будет 
там. Поэтому гарантии мы, вряд ли, получим. Однако процесс движется в положительном 
направлении, и мы однозначно ожидаем повышения судозаходов", - подчеркнул Соколов. 
Он напомнил, что на 2014 год планировалось рекордное количество судозаходов за всю 
историю независимой Украины. Но планы строились до аннексии Крыма, событий на 
востоке Украины и трагических событий 2 мая 2014-го, когда в Одессе во время массовых 
беспорядков погибло 48 человек. Напомним, более 120 представителей компаний 
индустрии морских путешествий примут участие в 48-й Генассамблее Ассоциации 
круизных портов Средиземного и Черного морей Medcruise. Форум самого крупного в мире 
объединения операторов круизного бизнеса открылся 22 июня с брифинга в конференц-
холле отеля «Бристоль» в Одессе. … 

 

Читать полностью >>>  
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 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 

 
Порошенко підписав закон про заборону  

приватизації «Укрзалізниці» 
24.06.2016 

Президент України підписав закон «Про перелік об’єктів права 
державної власності, що не підлягають приватизації». Про це сказано на 
сторінці закону на сайті Верховної Ради. 

Цим законом парламент включив «Укрзалізницю» до переліку об’єктів, що не 
підлягають приватизації. Згідно з пояснювальною запискою, проект закону був розроблени 
з метою збереження в державній власності акцій ПАТ «Укрзалізниця» і спрямований на 
забезпечення економічної безпеки та захисту інтересів держави. Зазначимо, до складу 
«Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і 
Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-
технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів. 
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Бальчун: Мене взяли не для того, щоб  
роздати гроші і сісти плакати 

02.07.2016 
В Укрзалізниці наразі проводять аналіз фінансового стану 

підприємства. Про це заявив новопризначений голова правління ПАТ 
"Укрзалізниця" Войцех Бальчун в ефірі "5 каналу". 

"Якщо ми говоримо про актуальну ситуацію, звичайно, як відповідальна за фірму 
людина, я мушу знати, які є фінансові параметри фірми, що ми можемо собі дозволити. 
Тому, що мене взяли на роботу, щоб я приймав раціональні економічні рішення, а не для 
того, щоб роздати гроші і сісти плакати. Тому, звичайно ж, аналіз зараз проводиться", - 
зазначив Бальчун. Він також розповів нинішню про ситуацію в Укрзалізниці, зазначивши, 
що виявив багато несподіванок, оскільки численні проблеми були "сховані під килим". "Ми 
маємо багато несподіванок, ми бачимо тут кожного дня негативні, а не позитивні ситуації, 
багато проблем ми бачимо кожного дня. Багато проблем було також сховано під килим, як у 
нас говорять. Ми будемо змушені вирішити їх. Ми маємо багато справ у судах, які тягнуться 
багато років, і коли ми є на останньому етапі цього процесу, тобто інстанція касаційного 
суду, якщо ми там програємо, а це дуже правдоподібно, тоді ми будемо змушені платити 
сотні мільйонів доларів фірмам, які судяться з нами. І ці проблеми не були розв'язані 
протягом багатьох років", - розповів керівник Укрзалізниці. Водночас Бальчун анонсував 
підвищення зарплат ключовим менеджерам підприємства, зазначаючи, що саме на цих 
людей буде покладено завдання з реформи залізниці. "Як тільки з'явиться шанс, то 
передусім думаючи про цих базових працівників, які найбільше й  найважче працюють 
кожного дня, які є виключно на своїх посадах, які є фундаментом цієї фірми, тому що 
політики і голови правління міняються, директори міняються, мають добрі зарплати, а ці 
люди внизу залишаються, і вони роблять можливість їздити поїздами кожного дня. Тому я 
є прихильником того, щоб ці люди заробляли якомога більше. Як тільки ми зможемо 
фінансувати такі підвищення зарплат, то так. Якщо мова про те, з ким я буду працювати, то 
я тут маю свою команду, з якими я хочу працювати тут в Укрзалізниці", - зазначив він. 
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 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 АВТОБУСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

 

В Україні річний обсяг ринку автобусних перевезень  
сягає 100 млрд грн. – експерт 

22.06.2016 
Річний обсяг ринку автобусних перевезень в Україні сягає 100 

мільярдів гривень. Про це в ефірі Громадського сказав Олександр Кава, 
експерт із транспортних стратегій. 

«Ринок автобусних перевезень в Україні, як правило знаходиться в тіні. Річний обсяг 
перевезень лише офіційно сягає 100 млрд гривень. 3 мільярди пасажирів офіційно 
користуються автобусними перевезеннями на рік. Якщо додати до цього нелегальних 
перевізників, то ця цифра збільшується до 5-6 мільярдів», – сказав Кава. Близько 50% 
ринку перевізників працюють нелегально, зазначив він. «Навіть ті, хто працюють легально, 
все-одно вони намагаються ухилятися від сплати податків», – сказав експерт. 
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 ТАКСІ 
 ПЕРЕВІЗНИКИ  

Віталій Кличко став першим пасажиром  
сервісу Uber у Києві 

30.06.2016 
Мер Києва Віталій Кличко став першим пасажиром – 

користувачем міжнародного онлайн-сервісу таксі Uber, який почав 
працювати в Києві. Про це повідомляє прес-служба КМДА 

«Я радий, що Київ став першим містом в Україні, де починає працювати сервіс UberX. 
Ми прагнемо залучати у столицю інноваційні проекти, зокрема, і в автомобільних 
перевезеннях. Сьогодні Uber – міжнародна компанія, що швидко розвивається і надає он-
лайн сервіс у більш як 450 містах світу. З приходом Uber до Києва у користувачів додатку, 
які звикли до його послуг в Лондоні, Парижі та інших містах, з’явиться можливість так само 
зручно та з комфортом пересуватися Києвом», – сказав мер під час презентації запуску 
сервісу у столиці. Також, зазначив Віталій Кличко, для пасажирів Uber – це більше гарантій 
безпеки, оскільки у компанії високі вимоги до водіїв, що надають послуги. Для роботи ж 
бізнесу це прозорість і легальність діяльності.  
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Позиція ТОВ «Укррослізинг» щодо боргу понад  
2 млрд. грн. з КП «Київський метрополітен» 

 

30.06.2016 
У зв’язку із резонансом, що утворився в результаті господарського 

позову ТОВ «Укррослізинг» до КП «Київський метрополітен» про стягнення 
понад 2 млрд. грн. заборгованості за лізинговими платежами та витребування 
у підприємства 100 одиниць вагонів метрополітену, ТОВ «Укррослізинг» вважає за 
необхідне врегулювати цю ситуацію мирним шляхом.  

ТОВ «Укррослізинг» заявляє, що не має намірів ставити під загрозу транспортне 
сполучення міста та  висловлює готовність до укладення мирової угоди, про що ми вже 
повідомили Київського міського голову Віталія Кличка. Суспільна увага до вказаної справи 
зумовлена можливими наслідками, які можуть настати у разі повного задоволення позову, 
а саме: стягнення заборгованості з бюджету міста Києва та витребування вагонів 
метрополітену. Такі наслідки, зрозуміло, є вкрай негативними для муніципалітету, 
метрополітену, а також киян та гостей міста. Ми розуміємо, що розірвання Договору № 16-
Упр-09 на фінансові лізингові послуги (вагони метрополітену) від 16.07.2009 р. та 
витребування у метрополітену 100 одиниць вагонів метрополітену може поставити під 
загрозу транспортне сполучення міста, однак прагнемо уникнути цих критичних наслідків. 
Ми розуміємо, що виникнення існуючої заборгованості у розмірі понад 2 млрд. грн. є 
сукупним наслідком неналежного виконання лізингоодержувачем КП «Київський 
метрополітен» договірних відносин з приводу оплати лізингових платежів, з одного боку, 
та негативних економічних процесів, зокрема зміни курсу долара до гривні, з іншого.  
Заборгованість є значною та продовжує збільшуватись, оскільки зі 100 одиниць вагонів 
метрополітену, які перебувають у лізингу, строк оплати лізингових платежів закінчився 
лише за 86 одиниць, а за 14 - закінчиться у 2017-2018 роках. Тому за 14 вагонів лізингові 
платежі продовжуватимуть нараховуватись, а заборгованість – зростатиме. ТОВ 
«Укррослізинг» є прибутковою юридичною особою, яка високо цінує власний авторитет та 
дбає про ділову репутацію. Крім того, ТОВ «Укррослізинг» є справним платником податків 
та веде свої справи суворо дотримуючись українського закону. Навіть при тому, що із самим 
підприємством не розрахувалися за надані вагони метрополітену, ТОВ «Укррослізинг» 
сплатив до бюджету України 8 274 461,00 грн. податків у зв’язку із обслуговуванням 
договору. Компанія дотримується високих стандартів діяльності та намагається при захисті 
своїх фінансових інтересів враховувати інтереси суспільні. Тому попри власні фінансові 
труднощі, наша Компанія не бажає доводити КП «Київський метрополітен» до банкрутства. 
Також усвідомлюючи, що витребування вагонів метро призведе до транспортного колапсу, 
що негативно відобразиться на переміщенні пасажирів в межах столиці держави, наша 
Компанія готова до конструктивного діалогу та пошуку компромісного рішення задля 
зняття напруги навколо ситуації, що склалась. Враховуючи перш за все інтереси киян, а 
також беручи до уваги фінансовий стан комунального підприємства та можливості 
міського бюджету, лізингодавець ТОВ «Укррослізинг» готове піти на поступки, які 
максимально врахують інтереси усіх сторін, та пропонує укласти мирову угоду із КП 
«Київський метрополітен». У зв’язку з цим, буде сформовано та надіслано пропозицію КП 
«Київському метрополітену» та міській владі Києва щодо відповідного дисконту для 
мирової угоди. На нашу думку, це оптимальний шлях вирішення даного юридичного 
конфлікту в правовій площині, що задовольнятиме інтереси усіх сторін та дозволить не 
допустити утиску інтересів користувачів метрополітену.  

 

Представник ТОВ «Укррослізинг» Князєв С. В. 
 

 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА 
 3PL ОПЕРАТОР 

Укрпошта отримає 2,2 млрд грн доходів  
в І півріччі 2016 р. 

24.06.2016 
Очікуваний дохід Українського державного підприємства 

поштового зв’язку «Укрпошта» (УДППЗ «Укрпошта») у І півріччі 2016 року 
складе майже 2,2 млрд грн. 

 Чистий дохід від реалізації продукції складе понад 2 млрд грн, що на 72,6 млн грн 
більше плану та на 191,9 млн грн більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого 
року. Прибуток до оподаткування за І півріччя 2016 року складе 21,2 млн грн, що більш ніж 
у два рази більше проти плану. Чистий прибуток за звітний період очікується у розмірі 16,3 
млн грн.  Послугами, які показали найбільше зростання доходів за перше півріччя, стали: 
передплата періодичних видань (на 33% більше, ніж в аналогічному періоді минулого 
року), приймання платежів (на 28% більше), пересилання письмової кореспонденції (на 
16% більше ), пересилання посилок (більше 14%). Обсяги відправлень дрібних пакетів 
збільшились на 33% та посилок на 12%. Також зросли обсяги доставлених міжнародних 
відправлень. «За результатами роботи в І півріччі 2016 року Укрпошта продовжує 
працювати із позитивною динамікою, – в. о. генерального директора Укрпошти Ігор Ткачук. 
– Завдяки оптимізації управлінських процесів, кропіткій роботі фахівців над логістикою та 
технологією обробки пошти ми стабільно покращуємо якість роботи. … 

  
 

Читати повністю >>> Читайте також: Українці активно користуються 
адмінпослугами Укрпошти >>> 

 

За матеріалами прес-служби УДППЗ «Укрпошта» 
 

Антимонопольный комитет выдал разрешения  
на покупку 100% в "Новой почте" 

03.07.2016 
Антимонопольный комитет разрешил двум гражданам Украины 

купить по 50% в ООО "Новая почта" - крупнейшем негосударственном 
операторе рынка почтовой логистики.  

"Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины на 
приобретение доли в уставном капитале ООО "Новая Почта", что обеспечивает достижение 
50% голосов в высшем органе управления общества", - сказано в сообщении. Подробности 
пока не уточняются. Согласно данным в госреестре, в настоящее время крупнейшими 
собственниками ООО "Новая почта" являются основатели компании Вячеслав Климов и 
Владимир Поперешнюк - по 44,97%. Долей в 0,053% владеет Инна Поперешнюк. Еще 10% 
принадлежит ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный 
инвестиционный фонд "Прайд" со стоимостью чистых активов на конец 2015 г. 310,49 млн 
грн, акционерами которого с долями по 50% также выступают Климов и Поперешнюк, а 
компанией по управлению активами - "Инвестиционные партнеры". Этому фонду на конец 
прошлого года также принадлежало 99% в ООО "Нова пошта интернешнл" и 100% в ООО 
"НП Логистик". Согласно оценкам Украинской ассоциации директ-маркетинга (УАДМ), по 
итогам 2015 г. на рынке почтовой логистики Украины лидировала государственная 
"Укрпочта" с долей 32,4% (в денежном выражении), а "Новая почта" занимала второе место 
- 31,5%. За ними следовала компания "Мист Экспресс" - 12,2% и DHL - 3,5%. УАДМ 
указывала, что "Новая почта" за год практически догнала "Укрпочту", сократив разрыв 
между ними с 15,2 процентных пунктов (п.п.) до 0,9 п.п. … 
 

Читать полностью >>> Читайте также: "НП Логистик" в 2016 г. планирует 
удвоить объем обработанных грузов  >>> 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ  
 

PricewaterhouseCoopers завершив аудит фінансової звітності  
ПАТ «Укртелеком» за 2015 рік 

29.06.2016 

Згідно з консолідованою фінансовою звітністю за 2015 рік вартість 
усіх активів найбільшого оператора фіксованого телефонного зв’язку та 
інтернету ПАТ «Укртелеком» склала 11,2 млрд грн.  

Аудит звітності проводила компанія PricewaterhouseCoopers. У 2015 р. Укртелеком 
розпочав комплексну технічну модернізацію своєї телекомунікаційної мережі, в межах якої 
планується перебудувати мережу в 6 найбільших містах України і розширити покриття 
оптичного доступу до інтернету в сільській місцевості. Технічна модернізація передбачає 
заміну застарілого обладнання (АТС і мідна інфраструктура) 80-х і 90-х років на сучасне 
активне. Цей проект став можливим завдяки партнерству з компанією Huawei і China 
Development Bank, який у межах першого етапу модернізації вже відкрив фінансову лінію 
для Укртелекому в розмірі 50 млн. доларів США. До кінця 2018 року технічна модернізація 
мережі охопить територію, на якій розташовано до 30% домогосподарств України. Нова 
стратегія розвитку Укртелекому призвела до зміни підходу в оцінюванні основних засобів, 
охоплених процесом модернізації, в результаті якої їх справедлива вартість істотно 
збільшилась. При переоцінці на кінець 2015 р. до таких основних засобів було застосовано 
методику оцінки порівнювальним методом, тобто виходячи з вартості подібних активів на 
відкритому ринку або вартості недавніх продажів компанією подібних активів. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ПАТ «Укртелеком» 
 
 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ & КОМПАНІЇ 
 GSM & CDMA 

 

lifecell отчитался о покрытии 5,6% территории Украины 
спустя год развертывания сети 3G   

22.06.2016 
Оператор мобильной связи lifecell в течение немногим более 

года после начала внедрения 3G-технологии в мае 2015 года, покрыл 
сетью 3G 1631 населенный пункт в 18 областных центрах, что 
позволяет обеспечить 40% населения связью третьего поколения и охватить ею 5,6% 
территории Украины. 

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом сообщил главный 
исполнительный директор компании Бурак Эрсой в ходе встречи с журналистами в Киеве в 
среду. Так, из указанного количества населенных пунктов, в 274 из них связь третьего 
поколения обеспечивает исключительно lifecell, что составляет 16,8% всей сети 3G 
компании. Месячный дата-трафик 3G lifecell в мае 2016 года составил 3,226 тыс. Тб. Как 
отметила коммерческий директор компании по потребительскому бизнесу Неля Усс, 
количество пользователей 3G в общей базе абонентов компании составило на июнь 2016 
года 2,3 млн абонентов, а проникновение смартфонов в сети компании составило 51%.Она 
также сообщила, что абоненты, которые имеют доступ к 3G, потребляют в два раза больше 
трафика, нежели абоненты 2G, в среднем один абонент 3G использует в месяц 1,128 Гб 
трафика, тогда как абонент 2G – 535 Мб. Н.Усс помимо прочего отметила, что среди 
потребителей дата-трафика компании 88% абонентов младше 35 лет, а в разрезе 
пользования соцсетями 74% приходится на сеть "Вконтакте", 35% - Facebook, 22% - 
Instagram, 11% - "Одноклассники" и 7% - Twitter. Относительно покрытия, директор 
мобильной сети lifecell Махмут Шериф сообщил, что на июнь 2016 года компании имеет в 
Украине 3,6 тыс. базовых станций, а Н.Усс добавила, что компания имеет долю на рынке 
Украины в 16% по количеству абонентов, а в некоторых населенных пунктах Одесской и 
Киевской областей, она достигает 35%. Как сообщалось, компания "Астелит" и компания 
"Киевстар", после приобретения необходимых частот на конкурсе, объявили о 
развертывании 3G сети в мае-начале июня 2015 года.В 2015 году 100%-м владельцем 
мобильного оператора "Астелит" стала компания Turkcell (Турция). … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Основатель Киевстара стал собственником  
телеком-оператора Giraffe 

01.07.2016 
Экс-президент и основатель крупнейшего в Украине мобильного 

оператора Киевстар Игорь Литовченко стал собственником беспроводного 
телеком-провайдера Интеллектуальные коммуникации (ТМ Giraffe).  

Такие данные указаны в госреестре физлиц-предпринимателей и юрлиц. Согласно 
данным реестра, Игорь Литовченко является конечным владельцем кипрского офшора 
Магнилда Холдингс Лтд. Эта компания в свою очередь владеет Giraffe. Как сообщали 
ЛІГА.net в апреле сразу несколько высокопоставленных источников в отрасли, экс-
президент крупнейшего мобильного оператора встречался с представителями 
Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации. Его интерес 
- запуск сети четвертого поколения связи LTE (4G) на радиочастотах одного из небольших 
операторов - Giraffe. Эта компания обладает общенациональной лицензией в диапазоне 2,3 
ГГц (полоса 55 МГц), действительной до апреля 2019 года. Giraffe - это не компания-
пустышка с ценной лицензией, а действующий провайдер беспроводного мобильного 
интернета. Его сеть работает в ряде городов, используя нишевую технологию Wimax, 
которая так и не нашла массового распространения. В 2009 году его акционером стал 
арабский телеком-холдинг Vtel. Он планировал инвестировать в развитие украинской сети 
50 млн евро. Но проект вышел гораздо более скромным. Wimax быстро потерял свою 
популярность, как только появился новый стандарт скоростной передачи данных LTE.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Антимонопольный комитет рекомендовал Киевстару  
скорректировать тарифы 

03.07.2016 
АМКУ рекомендовал компании "Киевстар" скорректировать тарифы 

на исходящие звонки собственных абонентов на номера абонентов 
фиксированной связи Украины. Об этом говорится в сообщении АМКУ. 

Как отмечается, Антимонопольный комитет одобрил рекомендации компании 
"Киевстар" прекратить действия, содержащие признаки злоупотребления монопольным 
положением. Такое решение комитет принял на заседании 30 июня 2016 года. В частности, 
комитет отметил, что признаки злоупотребления наблюдаются в тарифах "Киевстар" на 
исходящие звонки собственных абонентов на номера абонентов фиксированной связи – 
1,75 грн. и 1,50 грн. "Комитет рекомендует компании "Киевстар" принять меры по 
установлению цены на указанную услугу на экономически обоснованном уровне путем 
применения единого подхода для определения цен на услугу по осуществлению исходящих 
звонков собственных абонентов на сети операторов подвижной телефонной связи и на 
сети операторов фиксированной телефонной связи", – говорится в сообщении. О 
результатах рассмотрения рекомендаций "Киевстар" должен сообщить Антимонопольному 
комитету Украины в 30-дневный срок со дня их получения. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 

http://ukrposhta.ua/ukrposhta-otrimaye-22-mlrd-grn-doxodiv-za-i-pivrichchya-2016-roku
http://ukrposhta.ua/ukra%D1%97nci-aktivno-koristuyutsya-adminposlugami-ukrposhti
http://ukrposhta.ua/ukra%D1%97nci-aktivno-koristuyutsya-adminposlugami-ukrposhti
http://biz.censor.net.ua/news/7134/antimonopolnyyi_komitet_vydal_razresheniya_na_pokupku_100_v_34novoyi_pochte34
http://interfax.com.ua/news/economic/351855.html
http://interfax.com.ua/news/economic/351855.html
http://ukrtelecom.ua/presscenter/news/pressrelease?id=138667
http://interfax.com.ua/news/economic/351846.html
http://bin.ua/companies/190675-osnovatel-kievstara-stal-sobstvennikom-telekom.html
http://minprom.ua/news/213701.html
http://uabiz.org/%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%98%D0%9D%D0%93-36258787/
http://www.metro.kiev.ua/
http://www.ukrposhta.com/
http://novaposhta.ua/
http://www.ukrtelecom.ua/
http://www.lifecell.com.ua/uk/
http://www.giraffe.ua/ru
http://www.kyivstar.ua/km/mm/


 

42 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 

 

 ФІНАНСОВІ РИНКИ 

 МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ 

 
ВБ меняет своего директора  

в Украине   
22.06.2016 

Директором Всемирного банка (ВБ) по Украине, Беларуси и 
Молдове назначена Сату Каконен, которая вступит в должность с 25 
июля, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в киевском офисе ВБ. 

Как сообщили в банке, Чимяо Фан, работавший в этой должности в Украине с 
февраля 2012 года, назначен директором ВБ по Бангладеш, Непалу и Бутану. Как 
сообщалось, до назначения в Украине Ч.Фан возглавлял представительство ВБ в Камбодже: 
в Киеве он сменил в должности Мартина Райзера, который в январе 2012 года назначен 
директором ВБ в Турции. По данным ВБ, С.Каконен до назначения работала в центральном 
офисе банка в Вашингтоне в должности директора глобальной практики макроэкономики 
и фискального управления группы ВБ, а до этого – менеджером сектора подразделения по 
сокращению бедности и экономическому управлению, включавшему 18 стран Восточной и 
Юго-Восточной Европы. Украина стала членом ВБ в 1992 году. По данным Министерства 
финансов, к началу мая-2016 общий долг Украины перед ВБ составлял $5,545 млрд или 
8,26% от общей суммы прямого и гарантированного государственного долга страны.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Миссия KFW прибудет в Киев 4 июля 
28.06.2016 

Миссия немецкого банка KFW прибудет в Украину 4 июля для 
утверждения немецкой стороной проектов по реализации второй части 
несвязанных финансовых кредитов в объеме 300 млн евро.  

Средства могут быть направлены по целевому назначению уже до конца текущего 
года. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, 
строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в рамках рабочего визита премьер-министра 
Украины Владимира Гройсмана в ФРГ, - сообщает пресс-служба Минрегиона. Он также 
сообщил, что кроме согласования с немецкой стороной окончательного перечня 
совместных проектов, будут также утверждены субкредитные соглашения по 
направлениям Министерства топлива и энергетики, Министерства инфраструктуры, 
Министерства регионального развития. «Часть этих средств может быть использована для 
восстановления инфраструктуры Донбасса. Если оценивать объемы финансирования по 
направлениям, то на проекты по энергетике выделено 150 млн евро, инфраструктурные - 
80670000 евро, на закупку оборудования для модернизации локомотивного парка - 60 млн 
евро. Общий объем финансирования согласованных проектов составил 290 670 000 евро», - 
подчеркнул Геннадий Зубко. В 2015 в ходе восьмого заседания украинской-немецкой 
группы высокого уровня по вопросам экономического сотрудничества в Берлине был 
подписан меморандум о совместных намерениях правительства Украины и правительства 
ФРГ по несвязанному финансовому кредиту в объеме 500 млн. Евро и рамочное соглашение 
между Кабинетом министров Украины и кредитным учреждением по восстановлению 
(KfW) о предоставлении индивидуальных кредитов в рамках немецкой схемы 
государственных гарантий несвязанного финансового кредита (UFK) для Украины. 27-28 
июня 2016 г. проходит рабочий визит правительственной делегации КМУ во главе с 
премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Федеративную Республику 
Германию. В составе делегации - вице-премьер-министр Украины - министр регионального 
развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, первый заместитель министра 
экономического развития и торговли Украины Юлия Кузнецова, первый заместитель 
министра финансов Украины Оксана Маркарова, другие должностные лица. 
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Україна візьме участь в докапіталізації Міжнародного  
банку реконструкції 

29.06.2016 

Україна візьме участь в докапіталізації Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку, що проходить в рамках виконання резолюції 
керуючих банку №613 "Загальне збільшення капіталу 2010". Про це 
йдеться в розпорядженні Кабміну №445. 

"Україні буде виділено 2933 додаткових акції акціонерного капіталу Міжнародного 
банку реконструкції та розвитку", - йдеться в пояснювальній записці. Крім того, даним 
розпорядженням, прийнято рішення уповноважити міністра фінансів Олександра 
Данилюка на підписання Інструменту підписки на додаткові акції Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку. Відзначимо, Міжнародний банк реконструкції та розвитку 
(МБРР) англ. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) - одна з п'яти 
інституцій Групи Світового банку, заснована в 1945 році. Штаб-квартира - Вашингтон. У 
число учасників банку входить 188 країн; Україна - учасник з 1992 р. Міжнароднии  банк 
реконстру кці   та розвитку - основна кредитна установа Світового банку. На відміну від МВФ 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку кредитує проекти економічного розвитку. 
МБРР - найбільший кредитор проектів розвитку в країнах, що розвиваються із середнім 
рівнем доходів на душу населення. Країни, що подають заявку на вступ у МБРР, повинні 
спочатку стати членами МВФ. Всі позики банку надаються під гарантії урядів країн-членів. 
Позики виділяються під процентну ставку, що змінюється кожні 6 місяців. Позики 
надаються, як правило, на 15-20 років з відстрочкою платежів по основній сумі позики від 
трьох до п'яти років. МБРР - спеціалізована установа ООН, міждержавний інвестиційний 
інститут, заснований одночасно із МВФ відповідно до рішень Міжнародної валютно-
фінансової конференції в Бреттон-Вудсі в 1944 р. Угода про МБРР, що є одночасно і його 
уставом, офіційно набуло чинності в 1945 р., але банк почав функціонувати з 1946 р. 
Місцезнаходження МБРР - Вашингтон. Профіціальною метою діяльності МБРР є сприяння 
країнам-членам у розвитку їхньої економіки за допомогою надання довгострокових позик і 
кредитів, гарантування приватних інвестицій. Спочатку МБРР був покликаний за 
допомогою акумульованих бюджетних коштів капіталістичних держав і приваблюваних 
капіталів інвесторів стимулювати приватні інвестиції в країнах Західної Європи, економіка 
яких значно постраждала під час Другої світової війни. Із середини 50-х рр., коли 
господарство країн Західної Європи стабілізувалося, діяльність МБРР почала здебільшого 
орієнтуватись на країни Азії, Африки й Латинської Америки, маючи на меті протидію 
національно-визвольній боротьбі й стимулювання розвитку їхньої економіки. 
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 РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
 БАНКИ 

ФГИ планирует в октябре повторно  
выставить на продажу УБРР   

21.06.2016 
ФГИ планирует в октябре повторно выставить на продажу 

государственный пакет 99,9% акций Украинского банка 
реконструкции и развития (УБРР, Киев), сообщается на веб-сайте 
ведомства. 

Согласно сообщению, ФГИ начал процесс подготовки к приватизации, 
предусматривающий инвентаризацию, аудит и оценку по состоянию на 30 июня, которая 
будет длиться около трех месяцев. ФГИ напомнил, что предыдущий аукцион по продаже 
этого пакета был запланирован на 22 апреля со стартовой ценой 118,902 млн грн. Однако 
аукцион не состоялся в связи с отсутствием покупателей. "Мы знаем о планах Нацбанка 
ликвидировать этот банк, если не получится его приватизировать – как и Госзембанк, 
который сейчас находится в управлении Минагрополитики, но считаем, что необходимо 
приложить усилия и продать его. В отличие от ликвидации, в этом случае государство 
получит довольно неплохие средства в госбюджет", - сказал глава ФГИ Игорь Билоус, слова 
которого приводятся в сообщении. При этом он подчеркнул, что ФГИ также готов 
подготовить к приватизации Госзембанк, если Нацбанк и Кабинет министров одобрят 
соответствующее решение. Как сообщалось, в конце мая ФГИ объявил конкурс по отбору 
оценщика 235,986 тыс. акций или 99,9945% уставного капитала УБРР. Дата, на которую 
должна проводиться оценка – 30 июня 2016 года.Аукцион по продаже акций УБРР в 
размере 99,9945% уставного капитала, планировавшийся 22 апреля, не состоялся в связи с 
отсутствием заявок от потенциальных покупателей. Пакет акций УБРР в размере 99,9945% 
Министерство финансов передало ФГИ в конце июля 2015 года. В мае правительство 
приняло решение о включении банка в перечень объектов государственной собственности, 
подлежащих приватизации в 2015 году. 
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По материалам interfax.com.ua 
 

ПриватБанк не может покупать активы,  
пока не вернёт долги 

21.06.2016 
Задолженность по рефинансированию НБУ ограничивает банки в 

способности покупать новые активы, в том числе, активы 
неплатежеспособных и ликвидируемых банков. 

«Чтобы банк мог что-то купить у Фонда, он должен обладать, во-первых, своей 
ликвидностью, и, во-вторых, мы должны понимать капитал. У ПриватБанка есть 
рефинансирование от НБУ – и старое, и новое. Какие могут быть новые покупки? » – 
заявила в интервью и. о. замглавы НБУ Катерина Рожкова. По ее словам, такой подход 
применяется не только к ПриватБанку. «Мы смотрим так на все банки: как ты хочешь что-
то покупать, если у тебя есть рефинансирование?» – спрашивает она. Катерина Рожкова: 
«Когда банк начинают шатать, могут начаться необратимые процессы». В то же время она 
подчеркнула отсутствие формальных запретов. «Если банк нашел кредитный кейс, 
который усилит его позицию, то это очень хорошо. Даже на встречах с банкирами мы 
показали им, какие у нас есть залоги в разрезе заемщиков, и сказали, что если они у вас есть 
также, то приходите к нам, будем вместе реструктуризировать», – сказала Рожкова. 
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Проминвестбанк будет продан после  
докапитализации 

24.06.2016 
Внешэкономбанк (РФ) будет продавать свои дочерние банки "Глобэкс" 

и Связь-банк, а также дочерние структуры в Украине и Беларуси после 
докапитализации. Об этом сообщил глава ВЭБ Сергей Горьков. 

"В отношении коммерческих банков у нас принято решение, что мы эти банки будем 
докапитализировать и потом реализовывать в рынок", - сказал Сергей Горьков по итогам 
заседания 23 июня набсовета Внешэкономбанка, на котором рассматривалась стратегия 
развития на период до 2021 г. В презентации к проекту новой стратегии ВЭБ отмечалось, 
что группа Внешэкономбанка намерена завершить процесс вывода непрофильных активов 
до конца 2018 г. Согласно документу, постепенному выводу подлежат два российских банка 
- "Глобэкс" и Связь-банк, украинский Проминвестбанк, белорусский "БелВЭБ", а также 
гонконгская "ВЭБ Азия" и фонд "ВЭБ Инновации", учрежденный для осуществления 
инвестиций в высокотехнологичные проекты фонда "Сколково". ВЭБ осенью активизирует 
переговоры с инвесторами по продаже Проминвестбанка. "У нас есть индикативное 
предложение (по покупке украинского банка), но оно нас не очень устраивает. К осени мы 
получим более реалистичные предложения, потому что команда там правильно 
структурирует активы", - сказал Горьков. Как сообщалось, Проминвестбанк основан в 1992 
году. Его крупнейшим акционером на 1 января 2016 года являлся Внешэкономбанк 
(99,39%). По состоянию на 1 апреля 2016 года по размеру активов (39,289 млрд грн) ПИБ 
занимал 11-е место среди 109 украинских банков. 
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Суд підтвердив банкрутство  
банку "Юнісон" 

29.06.2016 
Суд першої інстанції підтвердив законність віднесення банку 

"Юнісон" до категорії неплатоспроможних через непрозору структуру 
власності. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку. 

Окружний адміністративний суд міста Києва рішенням від 23.06.2016 року повністю 
відмовив одному з акціонерів ПАТ "Банк "Юнісон" у задоволенні позовних вимог, щодо 
визнання протиправною постанови НБУ про віднесення "Юнісону" до категорії проблемних. 
Таким чином, суд першої інстанції підтвердив правомірність дій Нацбанку на всіх етапах 
взаємодії з ПАТ "Банк "Юнісон" з питань приведення структури власності цього банку у 
відповідність до вимог щодо прозорості. Згідно з законом у позивача є 10 днів з дня 
отримання копії судового рішення для оскарження цього рішення в суді апеляційної 
інстанції. Нагадаємо, 28 квітня НБУ визнав банк "Юнісон" неплатоспроможним. Як 
зазначається, починаючи з середини 2014 року Нацбанк неодноразово звертав увагу ПАТ 
"Банк "Юнісон" на невідповідність структури його власності вимогам прозорості. Пізніше, в 
"Юнісоні" заявили, що рішення про визнання його неплатоспроможним є спробою 
рейдерського захоплення НБУ. Як відомо, банк був пов'язаний з Антоном Клименко, 
загиблим братом екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка. За інформацією ЕП, 
Клименко досі залишається реальним власником "Юнісон". Більшість співробітників 
холдингу "Вести", який також пов'язують з Клименко, обслуговуються в банку. Станом на 1 
квітня 2016 року регулятивний капітал банку "Юнісон" становить 5 млн гривень. Банк 
запевняє, що не залучав рефінансування від НБУ. За підсумками 2015 року кредитний 
портфель банку "Юнисон" становив 579,6 млн гривень, крім того, за підсумками 2015 рік 
банк сплатив понад 16,7 мільйонів гривень до державного бюджету.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 

http://interfax.com.ua/news/economic/351736.html
http://hubs.ua/news/missiya-kfw-pribudet-v-kiev-4-iyulya-77877.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA
http://www.epravda.com.ua/news/2016/06/29/597328/
http://interfax.com.ua/news/economic/351623.html
http://news.finance.ua/ru/news/-/378461/privatbank-ne-mozhet-pokupat-aktivy-poka-ne-vernyot-dolgi
http://delo.ua/finance/prominvestbank-budet-prodan-posle-dokapitalizacii-318972/
http://www.epravda.com.ua/news/2016/06/29/597299/
http://ubcl.co.uk/?lang=ua
http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine
https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA
http://ubrr.com.ua/
http://www.privatbank.ua/
http://www.pib.com.ua/
http://www.unisonbank.com.ua/


 

43 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 

 

ГПУ розслідує махінації посадових осіб  
банку Жеваго 

29.06.2016 
Генеральна прокуратура розслідує привласнення посадовими особами 

банку "Фінанси та Кредит" коштів фінустанови в 2010-2015 роках. Про це 
йдеться в ухвалі Печерського районного суду від 14 червня. 

Згідно з документом, департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері 
економіки Генпрокуратури проводить слідство у кримінальному провадженні від 1 квітня 
про присвоєння грошових коштів посадовими особами банку "Фінанси та кредит" в період з 
2010 по 2015 рік. 14 червня суд задовольнив клопотання слідчих про надання тимчасового 
доступу до документів компанії "Київмедпрепарат" про взаємини з банком "Фінанси та 
кредит", ТОВ "Артеріум ЛТД", ТОВ "Корпорація Артеріум", Нацбанком за період з 2006 р. 
часу по теперішній час. Як відомо, 17 вересня НБУ відніс ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" до 
категорії неплатоспроможних. Акціонерами фінустанови є ТОВ "Асканія" (45,92%), ПрАТ F 
& C Realty (41,58%), ТОВ "Індастріал констракшн" (6,78%). Основним бенефіціаром "Фінанси 
та Кредит" є позафракційний депутат Верховної Ради Костянтин Жеваго.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами expres.ua 
 

АМКУ разрешил физлицу Перкалю купить более 50%  
владельца Вектор Банка 

29.06.2016 
Антимонопольный комитет разрешил физическому лицу 

Андрею Перкалю купить более 50% акций владельца Вектор Банка 
(Киев) - ООО "Юридическая помощь".  

"Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины на 
приобретение долей в уставном капитале ООО "Юридическая помощь" (Киев), что 
обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - 
говорится в нем. Данным физлицом является Андрей Перкаль. Перкаль работал на разных 
должностях в Укрсиббанке, Актив-банке и Родовид-банке. Был председателем 
наблюдательного совета Альпари Банка. ООО "Юридическая помощь" является владельцем 
100% акций Вектор Банка. Кроме того, АМКУ разрешил физлицу купить более 50% акций 
ООО "Премиум Инвест Групп", которое владеет 7% акций ООО "Юридическая помощь". 93% 
акций ООО "Юридическая помощь" принадлежит Николаю Кореню. 100% акций ООО 
"Премиум Инвест Групп" принадлежит Владимиру Ревуцкому. Как сообщали Українські 
Новини, 2015 год банк закончил с прибылью 1,5 млн гривен, а 1 квартал - с прибылью 143 
тыс. гривен. По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 101-е место 
(167,1 млн гривен) среди 109 действующих банков.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Акціонери UniCredit Bank прийняли рішення про чергове 
 збільшення статутного капіталу банку 

30.06.2016 
30 червня ц.р. на позачергових загальних зборах акціонерів UniCredit 

Bank було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу на 
загальну суму 5,2 млрд грн до 16,739 млрд грн.  

Капітал буде збільшено шляхом приватного розміщення додаткових простих акцій 
існуючої номінальної вартості у кількості 52 млрд штук за рахунок додаткових внесків 
акціонерів. Нагадаємо, що чергове збільшення капіталу банку відбувається в рамках 
узгодженого НБУ плану докапіталізації фінансової установи на загальну суму 10,645 млрд 
грн. 5,2 млрд грн – другий із трьох траншів по збільшенню капіталу банку. Перший транш 
на суму 3,8 млрд грн було здійснено у квітні цього року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру UniCredit Bank 
 

Повышен кредитный рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК» 
30.06.2016 

Рейтинговый комітет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о 
повышении кредитного рейтинга АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЕГРПОУ 
23697280) по национальной шкале до уровня uaAА+.  

За период с 04.01.2016 по 01.06.2016 регулятивный капитал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) 
несущественно снизился на 2,98% с 4,585 до 4,448 млрд. грн. Несмотря на снижение Н1 
Банка, его норматив адекватности регулятивного капитала вырос с 19,12% до 24,32%. 
Показательно, что на протяжении января - мая 2016 года норматив адекватности 
регулятивного капитала Банка был стабильно выше среднего значения данного норматива 
по банковской системе. Также Агентство обращает внимание, что Н2 Банка по состоянию 
на 01.06.2016 составлял 24,32%, что на 14,32 п.п. выше чем установленное НБУ граничное 
значение и на 11,78 п.п. выше чем среднее значение Н2 по банковской системе. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра РА «Эксперт-Рейтинг 
 

НРА «Рюрик» публикует обзор банковской системы Украины  
по итогам І квартала 2016 года 

30.06.2016 
Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал 

статистическую информацию по банковской системе Украины по итогам 3 
мес. 2016 г. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы. 

По состоянию на 01 апреля 2016 г. лицензию Национального банка Украины имели 
111 банковских учреждений (в т.ч. 43 банка с иностранным капиталом). С начала 2016 года 
число функционирующих банковских учреждений сократилась на 6, а по итогам 2015 года – 
на 46 (с 163 по состоянию на 01.01.2015 г.). В целом, на дату написания обзора, с начала 
2014 г. в результате ухудшения платежеспособности в 73 банковских учреждения была 
введена временная администрация. В целом, относительно 71 банка уже было принято 
решение о ликвидации. По 8 банковским учреждениям решение об отзыве банковской 
лицензии и ликвидации было принято без предварительного введения временной 
администрации. Также, 01.06.2016 г. Правление Нацбанка Украины впервые приняло 
решение о предоставлении согласия на ликвидацию и отзыв лицензий по инициативе 
владельцев по двум банковским учреждениям (ОАО «Финанс Банк» и ОАО «Инвестиционно-
Трастовый Банк»). НБУ вел работу по приведению структуры собственности ОАО «Финанс 
Банк» и ОАО «Инвестиционно-Трастовый Банк» в соответствие с требованиями 
прозрачности. Контроллер банков был установлен, однако не пожелал заниматься 
банковской деятельностью и выбрал путь самоликвидации финансовых учреждений. По 
итогам 2015 года чистые активы банковской системы Украины сократились 4,7% (62,46 
млрд. грн.) до 1 254,39 млрд. грн. В то же время с начала 2016 года их объем вырос на 3,6% 
(44,68 млрд. грн.) до 1 299,06 млрд. грн. Ключевым фактором изменения объема активов 
банковской системы в исследуемом периоде выступала динамика курса национальной 
валюты, наряду с выводом части коммерческих банков с рынка, оттоком клиентских 
средств и сокращением кредитных портфелей. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра НРА «Рюрик» 
 

Ощадбанк провел несколько досрочных погашений 
 рефинансирования НБУ на 2 млрд грн в июне 

30.06.2016 
Государственный Ощадный банк провел в июне несколько 

досрочных погашений части кредита рефинансирования Национального 
банка на 2 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка. 

"За полтора года Ощадбанком погашено три четверти задолженности по кредитам 
рефинансирования от НБУ - 16,39 млрд гривен. Указанный объем средств замещено 
собственными ресурсами банка, что будет способствовать уменьшению стоимости его 
ресурсной базы", - цитирует пресс-служба председателя правления Андрея Пышного. Как 
сообщалось ранее, в прошлом году Ощадбанк погасил задолженность по кредитам 
рефинансирования от НБУ в сумме 5,83 млрд гривен, из которых 3,52 млрд гривен 
досрочно. В январе, феврале, апреле, мае и июне текущего года было досрочно возвращено 
еще 10,56 млрд гривен рефинансирования НБУ. Как сообщали Українські Новини, 100% 
акций ПАО "Ощадбанк" находится в государственной собственности. 2015 год Ощадбанк 
закончил с убытком 12,3 млрд гривен, а 1 квартал с прибылью 112 млн гривен. По данным 
НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 2-е место (180 982,1 млрд гривен) среди 
109 действующих банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cbonds.info 
 

Альфа-Банк Украина увеличивает  
капитал 

30.06.2016 
29 июня компания ABH Ukraine Limited, единственный акционер 

Альфа-Банк Украина, принял решение об увеличении уставного капитала 
банка на 114,99 млн. грн., сообщила пресс-служба украинского финучреждения. 

Увеличение капитала будет проведено путем частного размещения 27,1 тыс. 
простых именных акций номинальной стоимостью 4,2 млн. грн. В сообщении пресс-службы 
уточняется, что после размещения простых именных акций размер уставного капитала 
Альфа-Банка Украина составит 7,5 млрд. грн. В нем также подчеркивается, что в результате 
увеличения уставного капитала не происходит смена собственника крупного пакета акций 
банка. Акции будут размещены среди единственного акционера банка - компании ABHU, 
которая владеет 100% уставного капитала банка. Альфа-Банк Украина входит в частную 
инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings SA (ABHH) с главным офисом в 
Люксембурге. Холдинговая компания имеет инвестиции в ряде банковских групп на 
территории стран СНГ и Европы, в частности, операционные компании (банки) ABHH 
находятся в Украине, России, Казахстане, Беларуси и Нидерландах. Владельцами ABHH 
выступают Михаил Фридман 36,47%, Герман Хан - 23,27% (оба - граждане Израиля, 
проживающие в Лондоне), Алексей Кузмичев - 18,12%, Петр Авен -13,76%, Андрей Косогов - 
4,08 % (все трое - граждане РФ, проживающие в Москве), а также The Mark Foundation for 
Cancer Research - 4,03%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 

Банк "Траст-Капітал" збільшить капітал  
до 200 мільйонів гривень 

01.07.2016 
Акціонер "Траст-Капітал" збільшить статутний капітал фінустанови на 

33% або 50 млн гривень - до 200 млн гривень. Про це повідомляється в системі 
розкриття інформації НКЦПФР. 

Збільшення капіталу відбудеться шляхом приватного розміщення додаткових акцій 
у розмірі 42 млн штук номінальною сукупною вартістю 50 млн гривень. Нагадаємо, у 
вересні 2015 року єдиним акціонером банку стала Ірина Кравченко, яка збільшила свою 
участь до 99,9862% з 24,9942%. При цьому зі складу акціонерів банку вийшли ДП "СЛВ 
Ентерпрайзис Україна", що володіла 49,995% акцій фінустанови, і ДП "Дапекс Трейдинг 
Україна", що володіла 24,997% акцій. За даними НБУ, на 1 квітня за розміром загальних 
активів (344,979 млн грн) банк "Траст-Капітал" займав 87-е місце серед 109 діючих банків. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

НБУ согласовал Тополову и его жене покупку 100%  
банка "Земельный капитал" 

01.07.2016 
Нацбанк согласовал экс-министру угольной промышленности Виктору 

Тополову и его жене покупку 100% акций банка "Земельный капитал" 
(Днипро). Об этом говорится в сообщении Нацбанка. 

Виктор Тополов и Елена Тополова намеревались купить 10 622 050 000 штук 
простых именных акций (99,99% акций банка). В настоящее время они не владеют акциями 
банка. 10 июня НБУ предоставил разрешение на покупку банка. Виктор Тополов с 1990 по 
1993 год был предправления Угольпрогрессбанка, а с 1993 по 1998 год - предправления и 
председателем набсовета банка "Надра". С 2000 по 2002 год - президент Индэкс-банка, а с 
2005 по 2006 год - министр угольной промышленности. 42,4% акций банка принадлежит 
Александру Мазуренко, 22,4% - Тамаре Цыковой - матери Оксаны Цыковой (вторая жена 
бывшего премьер-министра Павла Лазаренко). Как сообщалось, по данным НБУ, на 1 
апреля по размеру активов банк занимал 98-е место (214,3 млн грн) среди 109 
действующих банков. 2015 банк "Земельный капитал" закончил с убытком 10,6 млн гривен. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

НБУ заставят заплатить 656 тысяч долларов  
банку-банкроту Арсена Авакова 

01.07.2016 
Хозяйственный суд Киева решил взыскать с Национального 

банка 656,326 тыс. долларов в пользу банка “Базис” (Днипро). Об этом 
сообщают Украинские новости. 

В обоснование своих требований “Базис” указывает, что в сентябре 2012 г. между 
НБУ и банком в лице ликвидатора был заключен договор банковского счета, предметом 
которого стало открытие в операционном управлении НБУ валютного накопительного 
счета. Счет использовался для зачисления остатков средств со счетов банков-
корреспондентов с целью обеспечения выполнения ликвидатором своих полномочий. 
Учитывая, что ликвидационная процедура банка “Базис” была приостановлена по решению 
суда, а договор банковского счета не предусматривал сроков по возврату остатков средств, 
истец обратился к ответчику с требованием перечислить деньги с накопительного счета 
истца на текущий. Поскольку требование истца не было выполнено НБУ в добровольном 
порядке, истец обратился в суд за защитой нарушенного права и с требованием о 
взыскании с ответчика $656,326 тыс. 22 июня суд решил взыскать с НБУ указанные 
средства. 23 августа 2012 г. НБУ отозвал лицензию банка “Базис” и начал его ликвидацию. 
До начала процедуры ликвидации банка он контролировался Арсеном Аваковым. Согласно 
единому госреестру, конечным бенефициаром “Базиса” являлась Авакова Инна Дмитриевна 
- жена министра внутренних дел Арсена Авакова.  
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НБУ согласовал покупку Чечеткиным  
46,3% Укрбудинвестбанка   

01.07.2016 
НБУ 29 июня согласовал покупку Светланой Демьяненко и Артуром 

Чечеткиным Укрбудинвестбанка, мажоритарным владельцем которого 
на начало года был основатель корпорации "Познякижилбуд", экс-
народный депутат Нвэр Мхитарян. 

Согласно сообщению, прямое участие в капитале банка С.Демьяненко ожидается в 
размере 53,69%, а А.Чечеткина – 46,31%. Ранее ряд СМИ сообщали, что А.Чечеткин является 
отцом внучки лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. По 
данным Единого государственного реестра, А.Чечеткин является владельцем ООО "Круиз 
Атлантик" (Киев) и ООО "Армакс ЛТД" (Одесса). По данным Госреестра, С.Демьяненко 
является учредителем ООО "Финансовая компания "Финансовый мир" (Одесса): Нацбанк в 
конце ноября 2015 г. выдал лицензии на деятельность по обмену валют восьми 
небанковским финансовым учреждениям, в том числе ФК "Финансовый мир". Согласно 
информации НБУ, на начало этого года 53,6896% Укрбудинвестбанк принадлежало 
Н.Мхитаряну, а еще 46,3104% принадлежало швейцарской Aspra Finanz Holding, конечным 
бенефициаром которой выступал Синан Бодмер (Sinan Bodmer, Швейцария). 
Укрбудинвестбанк (ранее - банк "Фокас") основан в 2004 г. Согласно данным Нацбанка 
Украины, на 1 апреля 2016 года по размеру общих активов Укрбудинвестбанк занимал 85-е 
место (362,9 млн грн) среди 109 действовавших в стране банков.  
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Як падав банк «Хрещатик»  
(розслідування) 

01.07.2016 
Українські банки банкрутують один за одним. Що могло 

призвести до падіння колись могутніх фінансових установ? Часто 
виявляється, що до цього докладають руку і самі власники банків, а 
зрештою страждають прості українці.  

Розслідування подій, що передували банкрутству банку «Хрещатик», провела 
програма «Схеми», спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший». Банкрутство 
«Хрещатика» – одного з двадцяти найбільших українських банків – цієї весни стало 
несподіванкою для багатьох. Робота банку значною мірою була спрямована на 
обслуговування киян. Зокрема, в «Хрещатику» мала рахунки низка столичних комунальних 
підприємств, через нього проходили платежі за комунальні послуги. А ще саме тут 
пенсіонери та малозабезпечені кияни могли отримувати грошові виплати. Коли в квітні 
2016 року банк раптово збанкрутував, це стало шоком і для соціально незахищених 
громадян. Водночас, за даними Київської міської державної адміністрації, кошти були 
заблоковані і на рахунках низки комунальних установ. «Відповідно до оперативної 
інформації щодо залишків коштів комунальних підприємств на рахунках в ПАТ КБ 
«Хрещатик», зібраної департаментом комунальної власності міста Києва, на момент 
визнання банку неплатоспроможним, станом на 05.04.2016 сума залишку становила 85 293 
324,2 гривні», – йдеться в листі КМДА. Комунальний статус банку обумовлений тим, що 
чвертю його акцій володіла Київська міська рада. Ще 24 відсотки належали екс-
співвласнику «Запоріжсталі» Миколі Солдатенку. Найбільшу ж частину акцій – 37 відсотків 
– сконцентрував бізнесмен Андрій Іванов. Разом із колишнім депутатом від Партії регіонів 
Василем Хмельницьким він володіє низкою фірм під умовною назвою «Київська 
інвестиційна група». Серед іншого, до їхньої сфери впливу входить будівельна компанія 
UDP, яка зводить комплекси бізнес-класу. У Національному банку кажуть: становище 
«Хрещатика» вже давно було далеким від ідеального, і не в останню чергу нібито через дії 
власників. «В банку «Хрещатик» тривалий час кредитувалися бізнеси пов’язаних осіб. Ці 
кредити були недостатньо забезпечені. Крім кредитів, недостатньо забезпечених в балансі 
банку, були наявні цінні папери, які не мали ринку обігового, і їх купування підтримувалося 
штучно», – каже виконувачка обов’язків заступника голови Національного банку України 
Катерина Рожкова. Схема діяла таким чином. Кияни і не тільки несли свої гроші у банк, 
зберігали тут свої пенсії й заощадження. А окремі співвласники могли забирати гроші у 
вигляді кредитів – на свої ж фірми. Наразі величезні суми так і не повернуті. Так, приблизно 
дві третини від усіх виданих банком кредитів надавались компаніям, імовірно, пов’язаним 
із його власниками. Наприклад, станом на 1 квітня 2016-го з 4,3 млрд грн виданих кредитів 
2,7 млрд нібито були надані компаніям «Київської інвестиційної групи», зазначають у 
Фонді гарантування вкладів. «На сьогоднішній момент компанії Іванова, які брали кредити 
в банку «Хрещатик», які кредитувалися, винні банку «Хрещатик», тобто киянам, близько 
двох мільярдів гривень», – звертає увагу директор департаменту розслідування 
протиправних діянь Фонду гарантування вкладів Катерина Мисник. Тепер, ліквідуючи банк 
та розраховуючись з усіма боргами, Фонд гарантування вкладів має розпродавати заставне 
майно, цінні папери, які у банку залишились на момент банкрутства. Але і тут проблема. 
Схоже, істотна частина цінних паперів виявилась не такою вже й цінною, як вважалось 
раніше. Із загального обсягу в 2,27 мільярда гривень 85 відсотків із них були визнані 
Фондом гарантування вкладів такими, що не мають ринкової вартості. «Виявилося 
фактично, що ось ці облігації, цінні папери на 2,27 мільярда гривень – фактично порожнеча, 
це нічого. Це теж свідчить про те, що власники банку вчиняли дії, аби шахрайським шляхом 
отримувати прибуток. Якщо правоохоронні органи спрацюють професійно, то тут буде 
легше довести кримінальне правопорушення», – пояснює юрист Арсен Маринушкін. У 2015 
році проблеми «Хрещатика» помітив Нацбанк. Власникам банку запропонували розробити 
антикризовий кількарічний план. Реалізувати його так і не вдалося. «Банк могли врятувати 
лише власники, якби вони здійснили погашення пов’язаних кредитів, «сміттєвих» цінних 
паперів, якби вони підтримали банк капіталом», – каже виконувачка обов’язків заступника 
голови Національного банку України Катерина Рожкова. «Наше розуміння таке, що врешті-
решт акціонери не змогли домовитися і почали виводити кошти підприємств із ними 
асоційованих, що призвело до повної втрати банком ліквідності. Це відбулося миттєво, банк 
зупинив операції, ввів обмеження на видачу готівки в банкоматах, в касах. Ми відреагували 
досить швидко», – пояснює вона позицію Нацбанку. 

 
Як «худнув» банк напередодні банкрутства. 5 квітня 2016 року до банку увійшла 

тимчасова адміністрація. Та перед цим деякі великі клієнти, серед яких були і компанії, 
близькі до певних акціонерів банку, масово і, ймовірно, сплановано вивели кошти зі своїх 
рахунків у «Хрещатику». «За нашою перевіркою, на сьогоднішній момент 840 мільйонів 
гривень було переведено до інших фінансових установ», – констатує директор 
департаменту розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів Катерина 
Мисник. Таким чином банк все «худнув» напередодні банкрутства. Але ж у ньому ще 
рахувалися різні дорогі об’єкти, які в тому числі опосередковано самі співвласники банку 
залишали у ньому як заставне майно під кредити. Наприклад, будівля, де розміщується офіс 
компанії UDP Іванова-Хмельницького разом з безцінною землею під ним навпроти Києво-
Печерської лаври – також була в заставі у банку «Хрещатик». Але до банкрутства банку її 
терміново вивели з-під застави. Упродовж березня та на початку квітня цього року 
приблизно 20 комунальних підприємств перерахували як фінансову допомогу кошти 
комунальному комерційному унітарному підприємству «Фінансова компанія «Житло-
Інвест». Наприклад, грошима «Житло-інвесту» допомогли й комунальники з 
«Київпастрансу». … 
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Чем живет аптечный рынок  
Украины 

24.06.2016 
Аптечные продажи в Украине в январе-мае 2016 г. в денежном 

выражении возросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. - 
до 22,539 млрд грн. Об этом пишет портал delo.ua 

 
 

Как сообщили в компании "Бизнес Кредит", в то же время за 5 мес. аптечные 
продажи в натуральном выражении увеличились всего на 3% - до 572,214 млн упаковок. По 
данным компании, в частности, розничные продажи лекарственных средств в январе-мае в 
денежном выражении возросли на 15% - до 18,555 млрд грн, в натуральном выражении - на 
5%, до 356,198 млн упаковок. Кроме того, в компании "Бизнес Кредит" сообщили, что в мае 
2016 года аптечные продажи лекарств в мае 2016г возросли на 21% по сравнению с маем 
2015 года - до 3,454 млрд грн в денежном выражении и на 15% - до 66,244 млн упаковок в 
натуральном. Средневзвешенная цена товаров аптечной корзины в мае 2016 года 
составила 39 грн, лекарств - 52,1 грн за упаковку, что на 3% больше, чем в мае 2015 года.  

 

Сомнительный рост. По итогам 2015 года аптечный рынок Украины (совокупный 
объем продаж всех категорий товаров "аптечной корзины") продемонстрировал рост на 
23,7% и составил 50,5 млрд грн (в 2014 году - 40,81 млрд грн), пишет "Топ-100. Крупнейшие 
медицинские компании Украины". Однако этот рост мнимый. В натуральном выражении 
рынок упал до 1,5 млрд упаковок, или на 12,3% (объемы продаж в упаковках сократились 
по всем категориям товаров), а в долларовом выражении объем продаж и вовсе сократился 
на 33,5%. "Средневзвешенная стоимость одной упаковки лекарства увеличилась более чем 
на 35% и составила 42,5 грн", - отмечает Елена Свирида, ведущий аналитик аналитического 
департамента компании "Про-Консалтинг". Таким образом, в 2015-м фармацевтический 
рынок Украины вернулся к кризисному периоду 2007-2008 гг. При этом явное и довольно 
существенное падение покупательной способности не останавливает владельцев аптечных 
сетей - за год по всей стране было открыто 685 новых торговых точек, а общее количество 
аптек по состоянию на 1 января 2016 года достигло 19 799. Согласно данным apteka.ua и 
синдикативной базы данных Axioma, увеличение количества торговых точек на 
фармацевтическом рынке в 2015-м происходило именно на счет аптек: за год их стало 
больше на 730, в то время как количество аптечных пунктов уменьшилось на 45. 
Соответственно доля рынка, приходящаяся на аптечные пункты, сократилась до 22,3%. Что 
касается коммунальных аптечных учреждений, то их доля на рынке сократилась до 14,4% 
(против 15,9% по состоянию на 1 января 2014 г.). При этом именно коммунальные аптеки 
занимаются изготовлением препаратов на месте (лицензия на этот вид деятельности есть 
у около 10% коммунальных аптек и менее чем у 1% частников). В целом же лицензия на 
изготовление экстемпоральных препаратов имеется менее чем у 2% аптечных 
предприятий Украины. Лидером по количеству аптек является западный регион - на его 
территории функционирует 27,7% всех торговых точек. Если же говорить об отдельных 
административных единицах, то здесь пальма первенства за Днепропетровской областью 
(1687 торговых точек) и столицей - в Киеве работают 1514 аптечных торговых точек, или 
7,6% от общего количества. 

 

Большая корзина. При всей насыщенности рынка аптечной розницы рынок 
Украины весьма фрагментирован и является одним из наименее консолидированных в 
Европе. Так, более половины всех розничных торговых точек в Украине сосредоточены в 
руках небольших аптечных предприятий, имеющих в своем составе до 10 таких точек. 
Удельный вес топ-100 аптечных сетей по количеству торговых точек составил по 
состоянию на конец 2015 года около 40%, а по объему аптечных продаж - 67%. Однако 
постепенная консолидация розничного сегмента фармацевтического рынка все же 
медленно, но идет - по сравнению с данными на 1 января 2014-го удельный вес небольших 
игроков сократился с 55,2% до 53% на 1 января 2016 года. В то же время доля мегасетей 
увеличилась с 24,1% в начале 2014 года до 27,7% в начале 2016-го. При этом, как отмечают 
аналитики, консолидация аптечного сегмента может ускориться при появлении 
иностранного инвестора, поскольку в настоящее время внутренних ресурсов для этого 
недостаточно. Лидером среди аптечных сетей по выручке является "Аптека-Магнолия", 
занимающая около 7,4% рынка. Компания развивает на украинском рынке сети "Аптека 
низьких цін", "Копейка" и "Благодія", общее количество торговых точек которых 
составляет 441. В прошлом году сеть активно расширяла присутствие в регионах, открыв 
58 аптек, благодаря чему нарастила свою рыночную долю с 5,5% по итогам 2014 года. К 
тому же компания осваивала совершенно новый формат - автоматизированные аптеки под 
ТМ "Копейка". В подобных торговых точках вместо продавцов установлены терминалы, в 
которых покупатель может выбрать лекарства из представленного ассортимента. Заказ 
собирает и продает робот, а оплатить его можно либо платежной картой, либо наличными 
через cash-in. На сегодняшний день такие роботизированные аптеки установлены в Одессе, 
Херсоне и Харькове. Два других игрока топ-3 - "Сириус-95" (ТМ "Бажаємо здоров"я") и 
"Фармастор" (ТМ "Аптека Доброго Дня") - занимают примерно одинаковую долю рынка - 
3% и 3,1% соответственно. Обе сети в прошлом году активно увеличивали число своих 
торговых точек. Так, "Сириус-95" открыл 12 аптек, нарастив их количество до 282. В 2016 
году компания готова достичь показателя в 300 торговых точек. Сеть "Аптека Доброго Дня" 
насчитывает 146 аптек. Отметим, что эта сеть, в отличие от конкурентов, 
сконцентрировалась не на количественной, а на качественной экспансии, наладив более 
плотную работу с потенциальными покупателями. Так, в прошлом году компания 
представила рынку другую новинку - проект "Твой врач в аптеке". В рамках этого проекта в 
торговых точках открывались консультационные кабинеты врачей разной специализации, 
к которым покупатели могли обратиться за бесплатной экспресс-консультацией. 
Участники рынка сетуют, что рентабельность фармацевтического ритейла в Украине 
сейчас близка к нулю. "2015 год, а особенно вторая его половина, показали, что доходность 
аптек стремительно падает, - признает президент компании "Фармпланета" Валерий 
Кондрук. - Как в такой ситуации выживать аптекам, особенно несетевым? Прежде всего 
определить, что они смогут предложить своему покупателю, чтобы его удержать. Ведь 
далеко не всегда на выбор аптеки потребителем влияет ценовая политика. Важнее 
внимание и качество обслуживания". Чтобы хоть как-то сгладить влияние роста цен на 
медикаменты на продажи, аптечные сети расширяют ассортимент смежных товаров. "Рост 
доли нелекарственных средств в аптечном ассортименте начался еще в 2009-м, хотя тогда 
он был обусловлен больше административным давлением (госрегулированием цен, НДС и 
др.) на аптеки, - отмечает Елена Карчевская, консультант по маркетингу компании "Бизнес-
Кредит". - Так, если в 2008 году доля нелекарственных товаров в ассортименте аптек 
составляла 7%, то в 2015-м - 18%". 

 

Жить по-новому. В последние несколько лет рынок аптечных продаж развивался 
планомерно, и даже запрет на работу аптечных киосков в 2013 году не смог выбить его из 
колеи. Но уже в 2016-м его ждут большие перемены. Гос служба Украины работает над 
новыми лицензионными условиями осуществления хозяйственной деятельности по 
производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными 
средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических 
ингредиентов). Последняя версия проекта постановления была обнародована на сайте 
ведомства 25 марта 2016 года. Главной новацией проекта является фактический запрет для 
компаний и бизнесменов из России владеть аптеками в Украине, а также отмена 
лицензирования непрофильной деятельности аптек. Отдельно законодатели коснулись 
требований к местонахождению аптек. Так, их размещение планируют разрешить только в 
объектах недвижимого имущества, хотя в предыдущей редакции проекта отмечалось, что 

http://interfax.com.ua/news/economic/353996.html
http://www.radiosvoboda.org/a/27830499.html
http://ubib.com.ua/
http://xcitybank.com.ua/
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запрещается размещение аптек в малых архитектурных формах, временных и 
некапитальных сооружениях. В новом проекте Гослекслужба отказалась от вызвавшего 
ранее недовольство участников рынка пункта, согласно которому предлагалось ввести 
лицензирование для каждого аптечного учреждения вместо существующей системы, при 
которой лицензия выдается на одно юридическое лицо. Это уже не первые 
законодательные изменения, призванные упросить аптечный бизнес. Так, в апреле 2015 
года Верховная Рада внесла изменения в закон №0927 "Об охране здоровья населения" и 
освободила аптеки от обязательной аккредитации, которую они должны были проходить 
один раз в три года. И хотя, как уверяли участники рынка, аккредитация - процедура 
формальная, но затратная из-за необходимости сбора большого пакета документов. Таким 
образом, существование дублирующих друг друга процессов аккредитации и 
лицензирования аптек было ничем иным, как попыткой налаживания дополнительной 
коррупционной схемы. "Отмена нормы об обязательной аккредитации аптечных заведений 
даст гарантию того, что этот инструмент влияния не будет использован", - уверена 
директор сети аптек "Пани Аптека" Анна Бигдан. Урегулирование вслед за этим вопроса 
лицензирования аптек должно оживить рынок. "Фармацевтический сектор Украины имеет 
огромный потенциал роста, но реализовать его не получается из-за навязчивого 
государственного вмешательства", - уверяет Юрий Чертков.  

 

Консолидация дистрибьюторов. В отличие от аптечного рынка, сегмент фармаце-
втической дистрибуции является достаточно консолидированным. Так, топ-5 операторов 
рынка контролируют около 90% всех отгрузок лекарственных средств (в денежном 
выражении). Однако после банкротства в 2014 г. входящей в топ-3 дистрибьюторов 
компании "Альба Украина" расстановка сил на рынке изменилась. Лидером по-прежнему 
является компания "БаДМ", доля рынка которой по итогам 2015 года, по данным SMD, 
достигла 38,2% (+2% к 2014 году). На второе место в прошлом году удалось подняться 
компании "Вента" (доля рынка 19,6%), в то время как "Оптима-Фарм", напротив, потеряла 
существенную долю рынка (18,8%, -10,4% в 2014 году) и опустилась на третье место. 
Интересно, что борьбу за долю "Альба Украина" развернули не только компании топ-3, но и 
новые игроки в когорте лидеров. Так, в топ-5 дистрибьюторов по итогам 2014 года вошла 
компания "Фармпланета" (3,3% рынка), которая по итогам прошлого года увеличила свою 
долю до 4,8% и поднялась на четвертое место. "Одной из наиболее неприятных тенденций 
2015-го я бы назвал ценовые войны между дистрибьюторами", - отмечает Валерий 
Кондрук, президент компании "Фармпланета". Кроме того, наблюдались изменения в 
политике кредитования розничного сегмента дистрибьюторами. В частности, происходило 
сокращение длительности отсрочки платежа, снижение уровня кредитного лимита, что 
стимулировало аптечные предприятия делать заказы чаще и в меньших объемах. Это, в 
свою очередь, способствовало повышению нагрузки на дистрибьюторов, которые активнее 
развивали логистическое направление своего бизнеса. 
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Эктор Хименес-Браво: Я открою еще один ресторан в Киеве  

и сеть кафе по всей Украине 
23.06.2016 

Шеф-повар, бизнесмен и судья шоу "МастерШеф" на канале СТБ 
Эктор Хименес-Браво рассказал Delo.UA об инвестициях в свой ресторан 
ВАО и Кулинарную Академию, о бизнес-партнерах и масштабных планах по 
завоеванию ресторанного рынка Украины 

«Я родился и вырос в Колумбии, мой дом - Канада, но мне сложно однозначно 
сказать, к какой из этих стран я принадлежу. Я много лет жил в Азии: был частью команды, 
которая открывала отель W в Гонконге, жил в Сингапуре. Я считаю себя гражданином мира. 
Когда я размышлял об открытии ресторана в Украине, я хотел сделать что-то особенное. 
Местные повара, похоже, знают только итальянскую кухню и суши, словно ничего другого 
не существует. Я хотел создать модное пространство для молодых профессионалов, где 
гостям будет одинаково удобно вне зависимости от того, в чем они пришли - в 
Dolce&Gabbana или в джинсах и футболке. Мне хотелось, чтобы гости ресторана не думали: 
"О, я иду в ресторан Эктора. Что же мне надеть?". Представьте себе группу архитекторов, 
дизайнеров, у них только что закончилась встреча, и они пришли сюда - джинсы, футболки, 
рюкзаки. Вместе с тем если захотели нарядиться для похода в ресторан - пожалуйста. 
Главное, чтобы вам было удобно. Вооружившись тем, что я видел в мире, и зная, что из себя 
представляет рынок Украины, я остановил свой выбор на современной китайской кухне. Но 
я не хотел открывать традиционный китайский ресторан с красными драконами и 
позолотой повсюду. Я хотел создать современное пространство с современной китайской 
кухней, популярной как в Гонконге, так и в Нью-Йорке, но в моей интерпретации. И когда 
мы обсуждали с архитектором дизайн, решили, что гости должны приходить в ВАО и 
думать: "Ого, я не в Киеве. Я в Нью-Йорке. А может, в Гонконге?". У меня есть собственный 
бизнес в Канаде - рестораны в Монреале и Торонто. Но сейчас я провожу 60% своего 
времени в Украине. Бизнес в Канаде может позаботиться о себе сам, там все работает как 
часы уже много лет. Но раз я провожу в Украине так много времени, почему не открыть 
здесь собственный ресторан?», - говорит Эктор Хименес-Браво ... 
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 WELLNESS  
 МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ 

В Киеве открылась новая сеть студий  
LPG массажа – BODY 

30.06.2016 
При активном участии Colliers International, ведущего 

консультанта на рынке коммерческой недвижимости Украины, новая 
сеть LPG студий для коррекции объемов тела и овала лица – BODY развивает свое 
присутствие на рынке Украины. 

BODY – это первая в Украине сеть студий LPG массажа, основанная на французских 
технологиях для быстрого скульптурирования тела и овала лица, которая гарантирует 
своим клиентам 100% результат. Эндермологические процедуры на самом современном в 
мире LPG аппарате – это не только эффективное лечение целлюлита, отечности, 
лимфооттока, но и возобновление жизнедеятельности клеток эластина и значительное 
омоложение организма в целом. Диана Шмыр, бренд амбасадор сети: «BODY – это не просто 
сеть студий Вашего тела, BODY – это целый стиль жизни. Вернее, целая философия 
здорового образа жизни, которая ведет к 100% результату за минимальное время. Такой 
подход идеален для занятых людей, у которых нет времени на малоэффективные 
процедуры. BODY – бренд, который активно предоставляет комплексный подход к 
похудению. Специально для клиентов была создана первая в Украине академия тела «BODY 
academy», где каждый желающий может обучаться правильному питанию, спорту и 
ведению здорового образа жизни в целом». Бренд вышел на рынок в мае-июне 2016 года и 
уже открыто 8 салонов в городе Киеве – ТРЦ Gulliver, ТРЦ Dream Town, ТЦ Глобус, ТЦ 
Аркадия (Осокорки), ТЦ Аркадия (Борщаговская), ТЦ Silver Breeze, ТРЦ Украина. 

 

По материалам пресс-службы Компании «Colliers International» 

Приймальні відділення столичних лікарень відповідатимуть  
європейським стандартам 

30.06.2016 
Приймальні відділення столичних лікарень відповідатимуть євро-

стандартам як у технічному оснащенні, так і в наданні якісних медичних 
послуг. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник. 

«Згідно з Концепцією розвитку системи охорони здоров’я, це одне з чотирьох 
приймальних відділень, які заплановано відкрити до кінця цього року: два дитячих 
(Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 та №2) та два дорослих (Київська міська 
клінічна лікарня №12 та Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги). Ми 
повинні докласти максимум зусиль, щоб і оснащення відділення, і рівень надання медичних 
послуг відповідали європейським стандартам. Міська влада разом з керівництвом лікарні 
напрацює подальший план дій щодо реалізації цього проекту і найближчим часом розпочне 
його втілення в життя», – розповів Микола Поворозник під час робочого візиту до Київської 
міської клінічної лікарні №12. Відзначимо, Світовий банк готовий надати підтримку міській 
владі у сфері розвитку системи охорони здоров’я. Про це повідомив заступник голови КМДА 
Микола Поворозник після зустрічі з представником Світового банку Фоном Зао. «Ми вже 
маємо досвід роботи зі Світовим банком і, продовжуючи співпрацю, запропонували його 
представникам долучитися до модернізації системи охорони здоров’я міста та отримали 
підтримку у впровадженні нових методів фінансування. Ми готові почати пілотне 
впровадження нових методів оплати постачальників вже в 2016-2017 роках у рамках 
проекту. Також ми прагнемо змінити організаційно-правову форму закладів охорони 
здоров’я, надавши їм більше автономії для прийняття рішень», – розповів Микола 
Поворозник. За його словами, Світовий банк готовий також надати технічну підтримку у 
впровадженні електронної охорони здоров’я та долучитися до розробки майстер-планів. 
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 РОЗВАГИ & ТУРИЗМ  
 ТУРИЗМ 

Национальная туристическая организация 
будет создана в Украине  

22.06.2016 
Меморандум о взаимопонимании между регионами Украины и о 

создании Национальной туристической организации в Киеве во вторник 
подписали 13 регионов страны, которые уже имеют туристические 
ассоциации. 

"Мы будем пытаться в кратчайшие сроки создать Национальную туристическую 
организацию, которая будет платформой для сотрудничества государства, регионов и 
бизнеса", - сказал директор департамента туризма и курортов МЭРТ Иван Липтуга при 
подписании меморандума в ходе конференции на тему: "Брендинг дестинаций: залог 
построения успешной репутации". При этом он отметил, что Украина, пожалуй, последняя 
страна в мире, в которой до сих пор нет национальной туристической организации, 
консолидирующей отрасль.Вместе с тем И.Липтуга не уточнил конкретные сроки создания 
организации. Так, сейчас пока нет платформы, на которой мог бы заработать проект: 
государство не может поддержать туристическую отрасль, а бизнес некому 
консолидировать. По словам замминистра экономического развития и торговли Украины 
Юлии Клименко, государственный бюджет 2016 г. не предусматривал выделения средств 
на развитие туризма, все мероприятия проводились за счет донорских и партнерских 
средств. Что касается 2017 г., МЭРТ запланировало выделение около 32 млн грн на 
реализацию программы развития туризма (формирование имиджа Украины, участие в 
выставках) и надеется на ее поддержку Министерством финансов. По данным Ю.Клименко, 
количество туристов в Украине с 2013 года сократилось в два раза – с 25 млн до 12 млн 
туристов в год, что достаточно мало для такой большой страны. Доля туристической 
отрасли в ВВП Украины не превышает 1%. Однако, Украина имеет потенциал и ресурсы, 
необходимые для развития отрасли и достижения показателей большинства развитых 
стран с процветающим туризмом, где ему принадлежат 10% ВВП и каждое 11-е рабочее 
место, добавила замминистра. "Туризм должен стать для правительства и для страны 
одним из драйверов малого и среднего бизнеса, и одним из драйверов экономики", - 
подчеркнула Ю.Клименко. Как сообщил И.Липтуга, этому поспособствует либерализация 
визового режима (уже около года ведутся переговоры об отмене виз с некоторыми 
странами (Индия, Иран)), запуск до конца текущего года единого туристического 
информационного портала, промоция Украины в мире. В свою очередь Ю.Клименко 
заверила, что МЭРТ будет сотрудничать в сфере развития туризма с Министерством 
иностранных дел и украинской диаспорой в мире. Генсекретарь Всемирной туристической 
организации World Tourism Organization (UNWTO) Талеб Рифаи, присутствовавший на 
конференции, отметил наличие в Украине сильной команды, готовой развивать 
туристическую отрасль, и подчеркнул, что UNWTO окажет необходимую поддержку.  

 

Читать полностью >>>  
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Прокуратура не відсудила кінотеатр «Тампере» у сербського магната,  

якого садять в тюрму за несплату податків 
24.06.2016 

Суд відмовив у позові прокуратури про витребування від ТОВ «Дельта-
ПФ» у комунальну власність м.Києва цілісного майнового комплексу по вул. 
Героїв Севастополя, 42. Про це свідчить постанова Вищого господарського 
суду від 14 червня. 

У 2007 році Київрада вирішила передати майновий комплекс КП «Кінотеатр 
«Тампере» в оренду на конкурсних засадах строком на 5 років. Відповідно до цього рішення, 
КМДА зобов’язала директора кінотеатру вжити заходи щодо реорганізації підприємства 
через приєднання до суб’єкта господарювання, якого буде визнано переможцем конкурсу і 
правонаступником КП. У 2008 році переможцем конкурсу на право оренди стало ТОВ 
«Дельта-ПФ». З фірмою як орендарем було укладено попередній договір передачі майна 
комунальної власності. У подальшому «Дельта-ПФ» через суд домоглася визнання 
укладеним договору оренди комунального кінотеатру. У 2009 році КП «Кінотеатр 
«Тампере» було ліквідоване через приєднання до ТОВ «Дельта-ПФ». 6 листопада 2013 року 
компанія «Дельта-ПФ» оформила у власність майно колишнього кінотеатру.13 листопада 
2013 року Київський апеляційний господарський суд скасував рішення про визнання 
укладеним договору оренди майна кінотеатру з фірмою «Дельта-ПФ». Прокурор подав 
позов про визнання недійсними розпоряджень КМДА про припинення КП «Кінотеатр 
«Тампере» і реорганізацію шляхом приєднання до ТОВ «Дельта-ПФ», а також про 
витребування майна колишнього кінотеатру від «Дельта-ПФ» у комунальну власність 
Києва. У червні і серпні 2015 року суди першої та апеляційної інстанцій провадження щодо 
визнання недійсними розпоряджень КМДА припинили, зазначивши, що спір є публічно-
правовим і має розглядатись в адміністративному суді, а не господарському. У решті 
позовних вимог було відмовлено. Прокуратура подала скаргу до Вищого госпсуду, який 
визнав, що висновки попередніх судів, що спір має розглядатись в адміністративному суді є 
помилковим. Вищий госпсуд виходив з того, що на підставі спірного розпорядження КМДА 
«Дельта-ПФ» отримала свідоцтво про право власності на нерухоме майно.  

http://delo.ua/business/chem-zhivet-aptechnyj-rynok-ukrainy-318892/
http://delo.ua/business/ektor-318846/
http://kievcity.gov.ua/news/39066.html
http://kievcity.gov.ua/news/39081.html
http://interfax.com.ua/news/economic/351622.html
http://rabota.ua/company4113366/vacancy6222620
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Однак право власності «Дельта-ПФ» на нерухоме майно базується на 
правовстановлюючому документі – свідоцтві про право власності. А тому оскарження 
розпоряджень КМДА не впливає на чинність свідоцтва про право власності. Суд вирішив, 
що позов про визнання недійсними розпоряджень КМДА не повинен розглядатися, 
оскільки не матиме юридичних наслідків. Разом з тим, суд зазначив, що ці розпорядження 
можна оскаржити у поєднанні з вимогою про визнання недійсним свідоцтва про право 
власності на нерухоме майно. На сьогодні свідоцтво про право власності фірми «Дельта-
ПФ» залишається дійсним, а тому підстав для витребування майна у комунальну власність 
немає. Площа приміщення кінотеатру «Тампере» – 2 052 кв.м. Його вартість оцінюють у 
18,86 млн грн. У квітні цього року приміщення оформила у власність панамська корпорація 
Lexafin Business S.A. Підставою для виникнення права власності стало те, що попередній 
власник «Дельта-ПФ» у 2014 р. передав майно в іпотеку за $2,5. Строк виконання 
зобов’язання був встановлений як 30.05.2026. ТОВ «Дельта-ПФ» належить ТОВ «Гріннвуд-
Компані» і ТОВ «Консалтингова компанія «Орттус». Власником «Гріннвуд-Компані» є 
кіпрська компанія «Вестернайз Інвестмент Лімітед». «Консалтингова компанія «Орттус» 
зареєстрована на «Глімлайт Холдінг Лімітед» з Кіпру. Бенефіціарними власниками обох 
кіпрських фірм в українському реєстрі значаться громадянин Бельгії, який проживає у 
Швейцарії, – Аркадій Бланк; громадянин Італії, який проживає у Швейцарії, – Браніслав 
Груіч; а також сербський магнат Мірослав Мішковіц, який вважається другою найбагатшою 
людиною в Сербії. Він володіє компанією Delta Holding, що працює у сфері нерухомості, 
агробізнесу, торгівлі спортивними і модними товарами. 20 червня американське видання 
NBC News повідомило, що в Сербії Мірослава Мішковіца засудили до 5 років позбавлення 
волі за те, що він допоміг своєму сину Марку ухилитися від сплати податків в сумі 3 млн 
євро. Мішковіц та його адвокат пообіцяли оскаржити вирок.  
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У Києві СБУ "прикрила" конвертцентр, через який  
відмивалися державні гроші 

02.07.2016 
Співробітники СБ України спільно з Держслужбою фінансового 

моніторингу та поліцією припинили діяльність конвертаційного центру, 
який протягом 2014-2016 вивів у "тінь" понад один мільярд гривень. 

Організатори надавали послуги з переведення грошей у готівку та штучного 
створення податкового кредиту для відшкодування податку на додану вартість. Як 
встановили співробітники спецслужби, клієнтами конверту були понад чотириста 
комерційних структур з Києва та області, серед яких і декілька держпідприємств. 
Правоохоронці під час багатоходової спецоперації "взяли" при виїзді з Києва, на заправці, 
двох організаторів конвертцентру. В них вилучено понад 1,3 мільйона гривень, призначені 
черговому клієнту. Потім співробітники спецслужби затримали у центрі столиці кур’єра під 
час передачі замовнику 260 тисяч гривень. Під час обшуків в офісах та автомобілях, які 
належать конвертцентру, правоохоронці вилучили понад два мільйони гривень, десять 
тисяч доларів США, банківські картки, чотири ноутбуки з системою "клієнт-банк", флешки, 
мобільні телефони з доказами здійснення нелегальних фінансових оборудок. В офісах 
також виявлено печатки майже двадцяти фіктивних фірм, задіяних у діяльності конверту 
та вогнепальну зброю. Заблоковано кілька десятків банківських рахунків, оформлених 
організаторами конвертаційного центру. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 
та ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. 

 

Читати повністю >>> 
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СБУ викрила конвертцентр, що вивів у "тінь"  
понад 400 мільйонів гривень 

02.07.2016 
Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного 

центру, через який тільки впродовж року було виведено у тіньовий обіг 
понад 400 мільйонів гривень. 

Учасники оборудки створили понад 40 фіктивних транзитно-конвертаційних 
структур, на банківські рахунки яких переводили кошти підприємства реального сектору 
економіки. Зловмисники надавали послуги з формування незаконного податкового 
кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку. Для зняття грошей 
використовувались відділення низки відомих комерційних банків. За свої послуги ділки 
отримували 10-12% від загальної суми виведеної у «тінь» готівки. Оперативники СБ 
України спільно з представниками фіскальної служби провели обшук в офісі 
конвертцентру, який знаходився в Києві та був обладнаний сучасними системи безпеки та 
контролю доступу. Правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові 
книжки, “чорну” бухгалтерію, комп’ютерну техніку, засоби мобільного зв’язку, банківські 
картки та інші докази незаконної діяльності його організаторів. На рахунках фіктивних 
підприємств заблоковано 1,5 мільйона гривень. За матеріалами Управління СБУ в 
Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від 
сплати податків) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБУ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 БЛОГ 

 
Олигархи под подозрением: кому нужен Архив клептократии и  

почему в него попали лишь «избранные» 
24.06.2016 

Архив клептократии стал очередным громким разоблачением, 
предназначенным прежде всего для западной аудитории. Созданный при 
участии Hudson Institute, а также экспертов Cato Institute, Hermitage Capital и 
т.д., он носит рекомендательный характер. 

 
 

Неофициально в США советуют не поддерживать деловых отношений с лицами, 
указанными в данном Архиве. Для Украины эти рекомендации чреваты множеством 
последствий: в документе фигурируют имена свыше десятка влиятельных украинцев, 
включая президента страны, и владельцы основных бизнес-групп. Вопросы есть и к самому 
Архиву: большинство изложенной в нем информации довольно сомнительно, а сами 
участники попали в список по непонятным критериям. Между тем Архив пытаются сделать 
инструментом влияния на принятие глобальных политических решений, в том числе – по 
Украине. Можно ли считать Архив клептократии новым шагом на пути называемой 
деолигархизации, и на что влияет его содержание – разбирался Forbes.  

 

«Персоны связаны с клептократическими режимами по многим причинам. Их 
включение в Архив клептократии само по себе не подразумевает любого рода проступка», – 
такая оговорка встречает читателей англоязычного Архива. Однако далее идут ссылки на 
разного рода документы, в отношении различных участников упоминаются не только 
коррупция, но и многочисленные криминальные действия: вымогательство, рэкет, шантаж, 
убийства и тому подобное. В материалах проекта содержатся досье на Петра Порошенко, 
Юлию Тимошенко, Дмитрия Фирташа, Леонида Черновецкого. Среди персон есть и ныне 
покойные – грузинский реформатор Каха Бендукидзе, а также скандальный российский 
бизнесмен Борис Березовский. Так, Бендукидзе «инкриминируют» получение пакета акций 
«Уралмаша» во время первичной приватизации – одного из процессов, которые стали 
ступенькой для выстраивания на территориях бывшего Советского Союза нынешних 
систем управления, которые могут характеризоваться как клептократические или 
олигархические. Источники Forbes уточняют, что Архив все время пополняется, и в него 
могут быть включены как сегодняшние первые лица украинской финансовой системы, так 
и некоторые широко известные граждане Центральной Европы – например, Австрии.  

 

Основная цель публикации Архива – политическое и экономическое давление. 
Создатели Архива не скрывают, что прежде всего метят в РФ. «Российское правительство 
пронизано организованной преступностью. Но мы не можем вообще не иметь с ним 
контактов, потому что все-таки оно руководит судьбами миллионов людей. И одна из 
самых главных слабостей американской дипломатии – то, что мы всегда видим в наших 
русских собеседниках людей, которые очень похожи на нас. Хотя это совершенно не так», – 
рассказывает эксперт Гудзоновского института Дэвид Саттер. Он также является 
писателем, автором книг по истории СССР и постсоветского пространства, 
сфокусированном на черных страницах этой истории. Нацеленность проекта на Россию 
подтверждает и один из членов Совета Архива – Андерс Ослунд. «Это инициатива 
Института Хадсона – независимого неправительственного аналитического центра, 
расположенного в Вашингтоне. Чарльз Дэвидсон, его исполнительный директор, пригласил 
разных людей присоединиться к экспертному совету, в том числе, и меня. А вдохновителем 
проекта стала книга Карен Давиши «Путинская клептократия», что объясняет, почему 
первоначальной целью была Россия. В дальнейшем проект расширился до границ бывшего 
Советского Союза, потом вошел Китай. При этом есть намерение включить и другие 
авторитарные клептократии», – рассказал Ослунд Forbes. По данным Ослунда, все члены 
совета Архива находятся в D.C. «Исключительно из практических соображений все члены 
экспертного совета территориально находятся в Вашингтоне. Никто из них не получает 
какого-либо вознаграждения и компенсации расходов на проезд. Один из членов совета – 
гражданин России, Андрей Илларионов, бывший советник президента Владимира Путина 
по экономическим вопросам; еще шесть советников из пятнадцати специализируются на 
исследованиях бывшего СССР», – говорит Ослунд. Также в Совет Архива входят эксперты из 
фонда Hermitage (связанного с делом Сергея Магнитского), McCain Institute, и т.д.  

 

Давление на восток. Публикация и распространение данных из Архива наносит 
репутационный урон прежде всего государствам, к которым принадлежат участники-
бизнесмены. Например, на фоне войны и слабой экономики появляется еще один «минус» в 
отношении Украины. Люди, которые могли выстраивать имидж филантропов или 
меценатов, показываются в далеко не самом положительном свете. Причем, на основании 
весьма поверхностных документов. Архив клептократии по масштабности соотносим с 
Панамским скандалом. С той лишь разницей, что использование офшоров в бизнес-среде не 
считается чем-то слишком предосудительным: все крупные международные корпорации 
стремятся к минимизации прибыли. Распространение же негативной информации об 
украинских бизнесменах вряд ли изменит что-то в самой Украине, но может нанести 
очередной урон имиджу нашей страны и затруднить деловые контакты. В конечном итоге 
фигуранты Архива способны найти возможности для проведения своих бизнес-операций, в 
том числе и через подставных лиц. Исправить же реноме самой Украины будет гораздо 
сложнее. «Архив Клептократии создан для того, чтобы пролить свет на факты 
международной коррупции, и тем самым сократить ее масштабы», – говорит Андерс 
Ослунд. Отметим, что параллельно с должностью члена Совета Архива, он – член набсовета 
бизнесов олигарха Виктора Пинчука, который также стал мишенью борцов с 
клептократией. Как пояснили Forbes, цель этих действий – давление, которое усложнит 
деловые контакты между офисами Пинчука и демократической партией США. Впрочем, 
пока что случаи отказа от деловых контактов на основании Архива неизвестны. Но 
множество вопросов есть непосредственно к его контексту.  

 

На основании принтскринов зачастую даже неофициальных документов первые 
лица крупнейших компаний Украины, а также международные игроки обвиняются в 
преступлениях. Кроме того, в обвинениях, основанных на истории бизнес-групп, из виду 
упускаются некоторые совладельцы бизнесов. Так, в Архиве фигурирует Игорь 
Коломойский – но нет его партнера и бенефициара по группе «Приват» Геннадия 
Боголюбова. Или на основании неких документов об «Альфа Эко» в разоблачающий 
документ включены соакционеры Альфа-Банка Михаил Фридман и Петр Авен – тогда как 
другие владельцы учреждения, такие как Герман Хан, в материалах не упоминаются. «Мы 
не комментируем частную инициативу по созданию данного архива. Альфа-Банк Украина 
входит в международную бизнес-группу. Ни группа, ни ее акционеры не находятся под 
действием каких-либо санкций. Более того, международные бизнес-группы, в которые 
входят акционеры, с головными офисами в странах ЕС, активно развиваются, инвестируют 
и в европейские, и в североамериканские рынки в соответствии с местным 
законодательством», – заявили Forbes в пресс-службе Альфа-Банка Украина. Контактным 
адресом Архива клептократии, согласно данным регистратора домена kleptocracyarchive, 
указан некий адрес на gmail. А Джули Дэвидсон, значащаяся у регистратора домена как 
контактное лицо, назвала автором и идеологом проекта Дэвида Саттэра. «Он журналист, и 
был лидирующим экспертом в составлении Архива», – рассказала Дэвидсон. Хотя Архив 
пытаются представить как наработку Госдепартамента США, он вполне может оказаться 
частной инициативой, сформированной и реализованной на базе капитала, уходящего 
корнями в территории того же бывшего СССР. А учитывая неоднозначный подбор 
участников, не исключена и версия публикации Архива с целью сведения личных счетов. 
По данным Forbes, несколько бизнесменов готовят иски к создателям Архива. Официально 
готовность отстаивать свое имя и деловую репутацию уже подтвердили в офисе Рината 
Ахметова. «Мы выступаем в качестве юридического советника Рината Ахметова и 
компании СКМ более десяти лет. В течение этого времени мы определили и обеспечили 
опровержение многочисленных ложных обвинений, которые были опубликованы в 
Интернете и в других средствах массовой информации. Мы внимательно изучаем материал 
данного проекта и можем заверить вас, что предпримем все необходимые юридические 
меры, чтобы разоблачить сфабрикованные документы и ложные обвинения, которые 
наносят вред репутации г-на Ахметова», – рассказал Forbes юрист Akin Gump Strauss Hauer 
& Feld LLP Марк МакДугалл. 
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Бывший азаровский министр Кожара  
обзавелся партией 

25.06.2016 
Как сообщается на сайте "Социалистов", в субботу делегаты 

пятого съезда этой политической силы, ранее возглавляемой Василием 
Цушко, избрали Кожару своим лидером.  

Одним из соратников Кожары по партии, судя по сайту, является бывший "регионал" 
Алексей Плотников. Напомним, что Леонид Кожара был главой МИДа с 24 декабря 2012 г. 
до 23 февраля 2014 г., когда его отправили в отставку вместе с другими одиозными 
министрами - Дмитрием Табачником и Раисой Богатыревой. Остальной Кабмин 
продержался тогда еще несколько дней. На посту министра Кожара резко высказывался по 
поводу Майдана. 18 февраля, за несколько дней до падения режима Виктора Януковича, 
Кожара требовал от мира осуждения "противоправных действий радикальных сил". Перед 
этим он говорил, что репрессивные "законы 16 января" соответствуют европейской 
практике. После увольнения Кожара исчез из публичного пространства.  
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Сакварелидзе и Касько заявили о создании  
новой политической силы 

28.06.2016 
Экс-заместители ГПУ Давит Сакварелидзе и Виталий Касько 

заявили о создании нового политического проекта. Как информирует 
Цензор.НЕТ, об этом Касько написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "Длительное время украинское общество ожидает радикальных и 
системных изменений, бескомпромиссной и решительной борьбы со всеми проявлениями 
коррупции на всех уровнях. Властная элита десятилетиями упорно игнорирует этот 
общественный запрос, тасуя старую кадровую колоду. Мы понимаем, что время ожидания 
истекло. Для реализации этого запроса мы объединили свою энергию и усилия и начали 
процесс формирования совершенно новой по своей сути и принципам политической силы, 
которая приведет Украину к клубу успешных стран. Целью этой партии является: защита 
государственного суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины; 
уничтожение олигархически-клептократической системы через полную и категорическую 
смену политической элиты; создание сильного государства, основанного на 
справедливости, взаимном уважении и доверии; объединение украинского общества 
вокруг абсолютного неприятия коррупции; построение в Украине общества открытого 
доступа". Касько продолжил: "Мы понимаем всю сложность избранного пути и не 
рассчитываем на мгновенный результат - нас ждет сложная и долгая борьба, к которой мы 
готовы. Но у нас есть верный союзник - украинская громада, плечо которой мы ощущаем. У 
нас нет миллиардных состояний, но есть миллионы единомышленников, которые ожидают 
изменения. Мы верим, что желание украинцев жить в справедливой стране, осознание 
собственных интересов и умение объединяться ради общей цели победит. Приложить все 
усилия, чтобы эти перемены пришли быстрее и не сходить с этого пути - наименьшее из 
того, что мы обязаны сделать. Этап предварительных консультаций завершен. Мы создаем 
команды в регионах и предлагаем присоединиться к нам всем тем, кто верит в будущее 
Украины и готов преданно работать для ее процветания и развития".  

 

Читать полностью (фото) >>>  

 

По материалам censor.net.ua 
 

Мустафа Найем сообщил, что съезд новой партии  
на основе "ДемАльянса" пройдет 9 июля 

29.06.2016 

Съезд новой политической силы на основе партии "ДемАльянс" 
пройдет 9 июля 2016 г. Об этом сообщил народный депутат Украины от Блока 
Петра Порошенко (БПП) Мустафа Найем в Facebook. 

Он сообщил, что на предстоящем съезде будут утверждены новый устав и 
программные документы партии и будут "согласованы все вопросы касательно 
ребрендинга". "Дата публичной презентации идеологии и программных целей будет 
оглашена по результатам съезда. На данный момент рамочным документом является ранее 
опубликованный манифест группы "Реформи мають бути справжніми", – сообщил нардеп. 
Найем добавил, что у сторонников новой партии есть разногласия, но они касаются скорее 
подходов, а не целей. "Мне кажется, наше поколение было свидетелем достаточного 
количества разочарований, чтобы прервать наконец-то этот замкнутый круг старой 
украинской традиции гетманщины и взаимного уничтожения. Это болезни детства. 
Поэтому мы были и остаемся открытыми к любому формату переговоров, сотрудничества 
и выработки общих подходов и правил для объединения", – подчеркнул он. В интервью 
LB.ua лидер "ДемАльянса" Василий Гацько подтвердил, что 25 июня в Киеве состоялась 
первая встреча будущих членов партии. В ней, кроме Найема, приняли участие и другие 
народные депутаты – Сергей Лещенко и Светлана Залищук из БПП, а также 
внефракционный нардеп Виктория Пташник. "Решение о создании политического проекта 
на базе "ДемАльянса" не стоит. Мы его однозначно создаем и сделаем это очень быстро", – 
сказал Гацько. При этом он отметил, что был удивлен вчерашним сообщением экс-
заместителя генерального прокурора Украины Давида Сакварелидзе о создании новой 
политической партии. "Я рассчитывал, что они будут присутствовать сегодня на нашей 
встрече", – сказал политик. Гацько также сообщил, что 9 июля он сложит полномочия, и 
партия изберет нового руководителя. Сооснователь гражданской платформы "Нова країна" 
Андрей Длигач рассказал в Facebook, что всего на встрече присутствовали около 100 
человек – политики, общественные активисты, журналисты, блогеры, предприниматели. 
"Были провозглашены принципы, которыми новая политическая сила отличается: 
открытые списки, прозрачное финансирование, коллективное лидерство, верность 
идеологии", – написал он. Завтра, по словам Длигача, состоится брифинг, на котором 
сообщат больше информации.  
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Незаметные, но показательные выборы 
29.06.2016 

17 июля должны состояться промежуточные выборы народных 
депутатов Украины сразу в 7 территориальных избирательных округах. На 
фоне бурных международных и скандально-конфликтных внутри-
политических событий внимание к этим выборам не очень велико.  

Для сравнения вспомним прошлогодние такие же выборы в Чернигове. Это было 
политическое шоу, которое с брезгливым интересом наблюдала вся страна. Сейчас такого 
резонанса нет, но нынешние промежуточные выборы могут оказаться более 
показательными, чем прошлогодние. Тогда это была электоральная война между 
влиятельными представителями команд Порошенко и Коломойского. А сейчас – это тест 
политических настроений в различных регионах страны (от Луганской до Ивано-
Франковской областей, от Херсона до Чернигова) и реального влияния на избирательный 
процесс различных политических игроков. И в этом смысле выборы 17 июля будут 
показательны, хотя их результаты не изменят сколь либо существенно расклада сил в 
Верховной Раде. Впрочем, выводы пока делать рано. Об этом поговорим по итогам 
голосования. Полноценная агитационная кампания только началась. 21 июня 
Центризбирком закончил регистрацию кандидатов в депутаты, и мы можем оценить 
расклад сил на старте и тенденции начального этапа кампании. При этом следует 
учитывать, что промежуточные выборы в территориальных округах – это не столько 
"торжество демократии", сколько циничная конкуренция жестких электоральных 
технологий, где цель оправдывает средства. В этой связи не стоит удивляться "рекорду", 
поставленному в Луганской области (округ N114) – 107 кандидатов. Абсолютное 
большинство из этой "луганской сотни" – так называемые "технические кандидаты". 
Похожая ситуация была в прошлом году и на довыборах в Чернигове. Из 376 кандидатов, 
зарегистрированных для участия в этих выборах, только 86 представляют политические 
партии, остальные 290 – самовыдвиженцы. Иначе говоря, самовыдвиженцев в 3,4 раз 
больше, чем партийных кандидатов. Для сравнения, на досрочных парламентских выборах 
в 2014 г. в территориальных округах число кандидатов-самовыдвиженцев превосходило 
количество партийных кандидатов всего в 1,5 раза. То, что сейчас кандидатов-
самовыдвиженцев гораздо больше, чем партийных кандидатов, отражает прежде всего 
специфику промежуточных выборов: проще баллотироваться самовыдвиженцем, чем от 
партии; технические кандидаты идут как самовыдвиженцы. На прошлогодних довыборах в 
Чернигове своих кандидатов выдвинули лишь 7 партий, а кандидатов-самовыдвиженцев 
было в 12 раз больше. В этот раз партии проявили большую активность. Но показательно и 
другое: некоторые известные партии либо проигнорировали эти выборы, либо подошли к 
ним "точечно", выдвинув своих кандидатов лишь в отдельных округах. В качестве 
субъектов избирательного процесса на промежуточных выборах в этих округах заявлены 
26 партий. Но что показательно: 14 партий имеют своих представителей в окружных 
избирательных комиссиях, но не имеют своих кандидатов в округах. Казалось бы, абсурд. 
Отнюдь. Все сугубо "по-украински". Даже на выборах у некоторых партий на первом месте 
бизнес, а не политика. Эти 14 партий "зарабатывают" через своих технических 
представителей в избирательных комиссиях, работая в интересах других партий либо 
влиятельных кандидатов в депутаты. Иногда зарабатывают "держатели документов" 
конкретных партий либо их местных организаций. Реальная демократизация 
избирательного процесса настанет не тогда, когда мы перейдем к пресловутым "открытым 
спискам", а тогда, когда будет покончено с упомянутым и многими другими абсурдами и 
деформациями на выборах. Лишь 5 партий выдвинули кандидатов во всех 7 округах: 
"Батькивщина", Радикальная партия Олега Ляшко, "Свобода", "УКРОП" и "Солидарность 
женщин Украины". Еще 6 партий выдвинули кандидатов более чем в половине округов: 
"Народный Рух Украины" (в 6 округах), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (5 
округов), "Україна Славетна" (5 округов), Европейская партия (4 округа), "Оппозиционный 
блок" (4 округа), "Возрождение" (4 округа). Понятна активность парламентских партий, а 
также "Свободы", "УКРОПа" и "Возрождения". Эти партии успешно проявили себя на 
местных выборах 2015 г., имеют очевидные амбиции на перспективу. Партии, связанные с 
И.Коломойским, к тому же защищают в соответствующих регионах бизнес-интересы своего 
патрона. А вот остальные "активисты" промежуточных выборов в 7 округах явно 
действуют по принципу – "главное не победа, а участие", возможно, надеясь на 
дополнительную раскрутку на случай досрочных парламентских выборов. Однако не все 
ведущие партии исповедуют вышеупомянутый принцип. "Народный фронт", к примеру, 
вообще никого не выдвинул. Но здесь все понятно. Такую же тактику партия А.Яценюка 
исповедовала и на прошлогодних местных выборах. Зачем рисковать репутацией 
партийного бренда при нынешних низких рейтингах. Но не особо активничает на 
промежуточных выборах и "Самопомощь", выдвинув своих кандидатов только в трех 
округах. "Наш край", который успешно выступил на прошлогодних местных выборах и 
сейчас занимается активным партийным строительством, официально выдвинул только 
одного кандидата, но зато одного из главных претендентов на победу в своем округе. 
"Демократический альянс", "Партия простых людей Сергея Каплина" также выдвинули 
только по одному кандидату, "Народный контроль" – двух кандидатов. Эти партии не 
скрывают своих амбиций, но, скорее всего, также предпочитают качество количеству. Ни 
одного кандидата на промежуточных выборах не выдвинула Аграрная партия, хотя она 
неплохо выступила на прошлогодних местных выборах и в ряде регионов ведет рекламную 
кампанию. Возможно, аграрники только начинают свою раскрутку и не хотят рисковать в 
регионах, где у них нет прочных позиций. Выборы в округе N27 г.Днипро позабавили и 
одновременно огорчили очередным парадом электоральных клонов. Между собой 
конкурируют четыре кандидата Краснова (в том числе три Загида Краснова) и четыре 
Оксаны Томчук (одна – от партии "УКРОП"). Технология "клонов" используется и в ряде 
других округов. С одной стороны эта ситуация проявляет главных конкурентов в округе, с 
другой стороны дискредитирует нашу правоохранительную систему. Поговаривают, что 
новоявленные Загиды Красновы на прошлогодних местных выборах выступали под 
именами героев "Звездных войн". Если так просто неоднократно поменять имя и фамилию, 
то не будет ли эта технология использоваться и для различных финансовых махинаций? 
Неужели правоохранительные органы ничего не знают об этой технологии, ее 
исполнителях, суммах взяток соответствующим чиновникам, и ничего не могут с этим 
поделать? На предстоящих промежуточных выборах в 7 территориальных округах мы 
увидим целый ряд показательных интриг – соперничество партийных кандидатов и 
самовыдвиженцев, парламентских партий и непарламентских, провластных кандидатов и 
оппозиционных, тактики "количества" и "качества" кандидатов, противостояние реальной 
электоральной конкуренции и грязных технологий. Кто и что победит – узнаем 17 июля. 
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Министры торговли G20 обсудят в Шанхае стратегию  
развития мировой торговли   

01.07.2016 
Министры торговли G20 на предстоящей встрече в Китае обсудят 

стратегию развития мировой торговли в целях улучшения управляемости 
и поддержки экономического роста. 

Об этом сообщил замминистра торговли КНР Ван Шоувэнь на специальной пресс-
конференции, посвященной предстоящему мероприятию. Встреча министров G20 пройдет 
с 9 по 10 июля текущего года в Шанхае. Как передает агентство "Синьхуа", Ван Шоувэнь 
назвал целью разработки стратегии улучшение управления мировой торговлей, снижение 
торговых затрат, усилении координации торговой и инвестиционной политики, 
содействии развитию торговли услугами, увеличении торгового финансирования, 
разработке глобального индекса торговой активности и стимулировании развития 
электронной торговли. Китайский чиновник отметил готовность G20 подтвердить 
поддержку центральной роли ВТО в мировой торговой системе. Он подчеркнул 
необходимость борьбы с торговым протекционизмом. После мирового финансового 
кризиса 2008 года многие страны-члены ВТО ввели протекционистские меры, что 
существенно замедлило темпы роста мировой торговли - уже четыре года они составляют 
менее 3%. Смягчение таких ограничительных мер рассматривается как важная поддержка 
многосторонней торговой системы. Директор международного департамента Минторговли 
Китая Чжан Шаоган призвал страны G20 первыми принять активные меры, взять на себя 
обязательства по оздоровлению мировой экономики и содействию ее росту.  
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Країни ОПЕК вперше за 18 років стикнулися з  

дефіцитом сукупного бюджету 
23.06.2016 

Держави-члени Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) за 2015 
рік стикнулися з дефіцитом колективного бюджету вперше з 1998 року на 
тлі падіння цін на нафту. Про це повідомляє The Wall Street Journal. 

Згідно із звітом, члени ОПЕК за минулий рік показали сукупний дефіцит бюджету в 
розмірі $99,6 млрд, у порівнянні з профіцитом $238,1 млрд в 2014 році. В останній раз члени 
ОПЕК мали сукупний дефіцит бюджету в кризу 1998 р., коли ціни на нафту впали ≈ до $10 за 
барель. У наступні десятиліття ціни росли, за винятком короткострокового зниження під 
час кризи в 2008 році, і до середини 2014 р. досягали $115 за барель. Читайте також ОПЕК: 
економіки Росії та Бразилії залишаться в рецесії до кінця року В даний час через надлишок 
нафтових запасів нафта торгується на рівні приблизно $50 за барель. Як результат, доходи 
країн ОПЕК від нафтового експорту впали торік на 45,8% ($518,2 млрд) порівняно з 2014 
роком. Нафтові доходи минулого року були найнижчими з 2005 року, йдеться в статистиці. 
Найбільше від падіння цін на нафту постраждала Венесуела, відзначає видання. За даними 
Світового банку, обмежена в грошах країна відчуває дефіцит продуктів харчування і ліків, 
дефіцит бюджету країни еквівалентний приблизно 20% ВВП країни. Відповідно до звіту 
картелю, сукупний дохід країн ОПЕК від експорту нафти скоротився до мінімального за 
2005 рік. За минулий рік 13 країн змогли заробити на поставках $518,216 млрд проти 
$956,164 млрд роком раніше. Найзначнішим в абсолютних цифрах виявилося падіння 
виручки найбільших учасників ОПЕК – Саудівської Аравії (з $284,4 млрд до $157,9 млрд), 
Кувейту (з $97,5 млрд до $48,7 млрд) і ОАЕ (з $97,2 млрд до $52,4 млрд). 
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 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 МІЖДЕРЖАВНІ 
 ООН 

До складу Ради безпеки ООН потрапили  
три нові країни 

28.06.2016 
Генеральна Асамблея ООН обрала у вівторок Болівію, Швецію і 

Ефіопію непостійними членами Ради Безпеки на 2017-2018 роки. Про це 
повідомляє Reuters. 

«Швеція, Ефіопія і Болівія були обрані до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй 
у вівторок на 2017-18 роки», - йдеться у повідомленні. Згідно з повідомленням, Ефіопія 
набрала 185 голосів, Болівія - 183. Швеція у свою чергу набрала 134 голоси, на наступні два 
роки зайнявши одне з двох місць для західноєвропейських держав. Також повідомляється, 
що доля ще двох місць у РБ поки що не визначена: на місце в Азіатсько-Тихоокеанському 
регіоні претендують Казахстан і Таїланд, а друге місце поруч зі Швецією може зайняти 
Італія або Нідерланди. Як відомо, РБ ООН складається з 15 держав: 5 постійних і 10 
непостійних членів, що обираються на два роки. 1 січня свій пост новим членам Радбезу 
передадуть Венесуела, Ангола, Іспанія, Нова Зеландія і Малайзія, інші п'ять непостійних 
членів (Єгипет, Сенегал, Україна, Уругвай і Японія) залишаться в РБ до кінця 2017 року.  
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 НАТО 
Дума призвала ПА НАТО и ОБСЕ активизировать диалог  

об опасности размещения ПРО США 
22.06.2016 

Госдума приняла заявление с призывом к Парламентским 
ассамблеям НАТО и ОБСЕ, а также национальным парламентам 
балканских государств активизировать диалог в связи с опасностью 
размещения американских систем противоракетной обороны (ПРО) в 
Восточной и Юго-Восточной Европе. 

"Депутаты Госдумы обращаются к коллегам-парламентариям государств-членов 
Организации Североатлантического договора (НАТО), Парламентской ассамблеи 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Народной скупщины 
Республики Сербии, Скупщины Черногории, Парламентской Ассамблеи Боснии и 
Герцеговины, Собрания Республики Македонии с предложением активизировать прямой 
диалог в рамках двусторонних парламентских контактов, а также в ПА ОБСЕ в связи с 
размещением американских систем противоракетной обороны на территориях стран 
Восточной Европы и политикой расширения НАТО в Восточной и Юго-Восточной Европе", - 
говорится в заявлении палаты. Депутаты прямо указывают, что тенденция расширения 
НАТО на восточно-европейском треке - это "опасная линия, по сути направленная не на 
оборону, а на развязывание новой холодной войны. В этой связи палата предлагает 
"совместно оценить возможные последствия этих шагов и сформировать предложения, 
нацеленные на создание благоприятных условий для разрядки международной 
напряженности". "В ситуации, когда руководство НАТО пытается оправдать смысл своего 
существования нагнетанием конфронтации с РФ, депутаты Государственной думы считают 
необходимым объединить усилия с зарубежными коллегами для преодоления опасных 
тенденций, способных привести к военно-политическому противостоянию", - отмечается в 
заявлении. Глубокую обеспокоенность Госдума выражает "в связи с размещением в Европе, 
в частности, на территориях Польши и Румынии, американских систем ПРО, которые, 
будучи системами двойного назначения, могут быть применены в наступательных целях 
против РФ при нанесении мгновенного глобального удара". "Эти действия, вопреки 
уверениям о заботе об укреплении безопасности Европы, наоборот, превращают целые 
регионы востока и юго-востока Европы в заложников такой политики, автоматически 
определяя их территории как зону ответного удара в случае развязывания военного 
конфликта", - предупреждают авторы заявления. Кроме того, депутаты Госдумы "серьезно 
озабочены политикой втягивания в НАТО Черногории, что вносит раскол в черногорское 
общество и создает высокую степень социально-политической напряженности в этой 
стране". "В целях предотвращения дальнейшего развития ситуации в Черногории по 
самому неблагоприятному сценарию депутаты Госдумы обращаются с настоятельным 
призывом к парламентариям государств - членов НАТО осознать опасные последствия для 
европейской безопасности в случае ратификации протокола о присоединении Черногории 
к НАТО от 19 мая 2016 года и поддержать требования крупнейших оппозиционных сил 
Черногории о проведении общенационального референдума, предоставив гражданам этой 
страны сделать свободный выбор своего будущего", - говорится в заявлении. … 
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Канада надасть війська для нових батальйонів 
НАТО у Східній Європі 

30.06.2016 
Канада візьме на себе провідну роль у створенні батальйонів для 

підтримки програми стримування і оборони в Східній і Центральній Європі. 
Про це повідомляє сайт уряду Канади. 

"В якості однієї з чотирьох провідних націй Канада має намір створити і очолити 
ротаційні багатонаціональні бойові групи НАТО, які будуть сприяти підвищенню 
передового присутності НАТО в Східній і Центральній Європі разом із США, Великою 
Британією і Німеччиною", - йдеться у повідомленні. Додаткові відомості про внесок 
збройних сил Канади буде оголошено на саміті НАТО, який відбудеться у Варшаві 8-9 
липня. За даними агентства Reuters. канадські військові базуватимуться у Латвії. 
Нагадаємо, міністри оборони країн НАТО узгодили рішення про розміщення чотирьох 
багатонаціональних батальйонів у Польщі, Естонії, Литві та Латвії. Вони стануть одним з 
елементів програми швидкого реагування НАТО. Офіційно у НАТО заявляють, що 
збільшення сил у Польщі, країнах Балтії та Чорноморському регіоні, а так само – в 
Середземномор’ї не спрямоване проти будь-якої держави. Проте у неофіційних розмовах 
представники керівництва НАТО називають два основних виклики – дестабілізуюча 
політика Росії на сході і південна загроза з Африки. Та й командувач сухопутних сил США 
Бен Ходжес нещодавно публічно визнав, що НАТО змінює стратегію. Якщо раніше йшлося 
про стратегію страхування союзників у Європі, то тепер НАТО перейшло до стратегії 
стримування агресії РФ. Останні два роки, після саміту в Уельсі, у НАТО працювали над 
втіленням Плану дій щодо забезпечення готовності (Readiness Action Plan) і зміцненням сил 
стримування і оборони. Було втричі збільшено чисельність сил швидкого реагування – до 
40 тисяч військових. Створена група надшвидкого реагування чисельністю 5 тисяч 
військових, яка протягом 48 годин може бути розгорнута у будь-якій точці Європи. Альянс 
створив вісім нових малих штаб-квартир у східних країнах, завдання яких – координувати 
пересування техніки, проведення навчань і накопичення необхідного обладнання. Тепер 
настала черга розміщення додаткових військових сил на східному фланзі. Саме ця тема була 
однією з головних на міністерській зустрічі у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. 
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 ЄВРОПА 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 

 
Меркель назвала причину продления  

санкций против России 
29.06.2016 

Продление санкций в отношении России связано с реализацией 
минских договоренностей, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на 
брифинге по итогам Европейского Совета в Брюсселе. 

"Мы, как президент Франции Франсуа Олланд, так и я, еще раз доложили сегодня об 
уровне реализации минского соглашения. И таким образом мы указали, что продление 
санкций, к сожалению, в связи с уровнем реализации… необходим. Таким образом, ничто не 
стоит на пути продления санкций", - отметила Меркель. Ранее постпреды стран Евросоюза 
согласились продлить санкции против России, действие которых истекает 31 июля, еще на 
шесть месяцев - до января 2017-го. Решение дипломатов должен утвердить Совет ЕС. При 
этом три страны - Франция, Великобритания и Швеция - воспользовались правом 
"парламентского резерва", который предполагает согласование позиции с местными 
парламентами. Позднее стало известно, что Италия в последний момент потребовала, 
чтобы в резолюцию включили пункт о возможности пересмотра политики в отношении 
Москвы в конце 2016 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Федеріка Моґеріні представила Глобальну стратегію ЄС  
із зовнішньої та безпекової політики  

30.06.2016 
28 червня під час саміту ЄС у Брюсселі Високий представник ЄС із 

закордонних справ і безпекової політики Федеріка Моґеріні представила 
лідерам ЄС Глобальну стратегію ЄС із зовнішньої та безпекової політики. 

Європейська Рада уповноважила Моґеріні підготувати нову стратегію у червні 2015 
року та запросила її представити цей документ лідерам у червні поточного року. Стратегія 
стала  результатом відкритого і прозорого процесу: протягом останнього року відбулися 
всеосяжні консультації з країнами-членами ЄС, європейськими інституціями (включаючи 
Європейську Комісію та Європейський Парламент), європейським громадянським 
суспільством у цілому, включаючи науково-дослідні центри. Стратегію під назвою «Спільне 
бачення, спільна дія: сильніша Європа» було розроблено під керівництвом Моґеріні. Вона 
відображає колективні погляди, висловлені у процесі підготовки, і пропонує Євросоюзу 
стратегічне бачення його глобальної ролі. У цей складний час – як для Європи, так і для 
решти світу – стратегія висуває на перший план спільну позицію та представляє спільний 
шлях уперед.   «Мета – й навіть існування – нашого Союзу опинилося під питанням. Й досі 
як ніколи раніше наші громадяни та світ потребують сильного Європейського Союзу. У 
складний час міцний Союз – це такий союз, що думає стратегічно, поділяє бачення та діє 
разом. Після референдуму у Великобританії це стало навіть більшою правдою. Фактично, 
нам потрібно буде переглянути спосіб, у який наш Союз працює; однак ми прекрасно 
знаємо, заради чого працювати. Ми знаємо, якими є наші принципи, наші інтереси та наші 
пріоритети. На невизначеність часу немає – наш Союз потребує Стратегії. Нам потрібне 
спільне бачення й спільна дія», – підкреслила Моґеріні.    
 

Читати повністю >>> Повний текст передмови Моґеріні >>> 
Повний текст Стратегії ЄС >>> 

 

За матеріалами прес-служби Представництва ЄС в Україні 
 

Президент ПАРЄ після візиту до Москви заявив 
 про необхідність діалогу з РФ 

30.06.2016 
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт 

закликав зберігати діалог з російським парламентом. Про це йдеться у його 
заяві за підсумками дводенного візиту до Москви. 

"Росія є державою-членом Ради Європи. Росія важлива, тому що без її активної участі 
ми не зможемо ефективно боротися з тероризмом. Ми не можемо знайти вирішення кризи 
в Сирії. Ми не зможемо вирішити кризу в Україні", - сказав президент ПАРЄ. "24 червня 2016 
року Бюро Асамблеї була прийнята декларація, що підтверджує роль Асамблеї як 
загальноєвропейського форуму для міжпарламентського співробітництва між 
парламентаріями з усіх 47 держав-членів Ради Європи. Ми повинні зберегти канали зв'язку 
з російським парламентом і вивчити всі можливості діалогу парламентської дипломатії. Я з 
нетерпінням чекаю продовження наших контактів з керівництвом і членами російського 
парламенту", - резюмував Аграмунт. Повідомляється, що під час візиту він провів низку 
зустрічей, зокрема, зі спікером Державної Думи РФ Сергієм Наришкіним, спікером Ради 
Федерації Валентиною Матвієнко, головою Комітету з міжнародних справ Держдуми 
Олексієм Пушковим, а також з головою Комітету з міжнародних справ Ради Федерації 
Костянтином Косачовим. Голова Постійної делегації Верховної ради України у ПАРЄ 
Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook заявив, що така заява є прикладом боягузтва, 
політичної короткозорості і короткої пам'яті.…. 
 

Читати повністю >>> Повний текст заяви Аграмунта >>> 
 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ  
o ПІВНІЧНА ЄВРОПА 

 

 БРИТАНІЯ 

 
Британия проголосовала за  

выход из ЕС 
24.06.2016 

Большинство принявших участие в состоявшемся 23 июня 
референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС 
проголосовали за выход страны из Евросоюза.  

По предварительным подсчетам, в пользу Brexit высказались 52% британцев. По 
итогам подсчета голосов по 374 из 382 избирательных округов, 16,8 миллионов 
избирателей проголосовали за выход из блока, 15,7 млн – за продолжение членства в ЕС. 
Таким образом, перевес в сторону противников Brexit уже математически невозможен. В 
Шотландии и Северной Ирландии большинство округов проголосовали против Brexit. Так 
же поступили избиратели в Лондоне. Окончательные итоги голосования будут объявлены 
в ближайшие часы. На референдуме избирателям задавали вопрос: "Должна ли 
Великобритания оставаться членом ЕС или должна покинуть его?". Британцы должны 
выбрать между вариантами: "Остаться членом ЕС" и "Покинуть ЕС". Результат определялся 
на основе простого большинства – для определения дальнейшей судьбы Британии одному 
из этих вопросов необходимо было набрать 50% плюс один голос. По мнению социолога 
Джона Кертиса, комментировавшего ход референдума в студии ВВС: "Это референдум, в 
котором Лондон и университетские города проиграли сельской и промышленной Англии. 
Это референдум, в котором космополитичная либеральная Британия проиграла более 
консервативной части населения, глубоко обеспокоенной иммиграцией".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам focus.ua 

Прем-єр-міністр Британії Девід Кемерон заявив  
про відставку після Brexit 

24.06.2016 
Прем-єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон піде у відставку в 

жовтні цього року. Про це він заявив у своєму зверненні до нації після того, 
як стали відомі результати референдуму про вихід Британії з ЄС, 
повідомляє ВВС. 

"Британський народ проголосував за те, щоб покинути Євросоюз і його волю треба 
поважати", - сказав Кемерон. "Воля британського народу - це інструкція, яка повинна бути 
виконана", - додав він. За його словами, він зробить все для того, аби "стабілізувати 
корабель" (тобто зменшити наслідки потрясінь у зв’язку з виходом Британії з ЄС) протягом 
найближчих тижнів і місяців. Кемерон у своєму зверенні наголосив на тому, що "переговори 
про нові стосунки з ЄС розпочне новий прем'єр-міністр". Він також відзначив, що 
наступного тижня відвідає Брюссель для того, щоб пояснити в ЄС рішення британського 
народу. Відзначимо, ЄC готовий оперативно почати переговори щодо умов виходу Великої 
Британії зі складу блоку, адже будь-яка затримка буде невиправдано збільшуватиме 
невизначеність. Про це йдеться у спільній заяві президента Єврокомісії Жан-Клод Юнкера, 
глави Європейської Ради Дональда Туска, президента Європарламенту Мартіна Шульца і 
прем'єра головуючих у Раді ЄС Нідерландів Марка Рютте. "Стаття 50 Договору про ЄС 
встановлює процедури, якщо держава-член вирішує залишити Європейський Союз. Ми 
готові оперативно почати переговори з Великобританією щодо умов її виходу з 
Європейського Союзу. Поки цей процес переговорів не закінчиться, Сполучене Королівство 
як і раніше є членом ЄС, з усіма правами та обов'язками, які випливають з цього. Згідно 
договорів, які Сполучене Королівство ратифікувало, законодавство ЄС продовжує 
застосовувати у повній мірі в країні, поки вона не залишить ЄС", - йдеться у повідомленні. У 
заяві наголошується, що результати референдуму - це безпрецедентна ситуація, але союз 
27 держав-членів буде продовжуватися. "Союз є основою нашого спільного політичного 
майбутнього. Ми пов'язані воєдино історією, географією і загальними інтересами і будемо 
розвивати наше співробітництво на цій основі. Разом ми будемо вирішувати наші спільні 
завдання для забезпечення економічного зростання, підвищення добробуту і забезпечення 
безпечного середовища для наших громадян", - зазначається у заяві. ЄС очікує від уряду 
Сполученого Королівства якнайшвидшого виконання рішення британського народу, адже 
будь-яка затримка буде невиправдано збільшуватиме невизначеність.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

Глава Банка Англии видит необходимость в монетарных  
стимулах летом из-за референдума 

01.07.2016 
Глава Банка Англии Марк Карни сказал, что регулятору, вероятно, 

понадобится поддержать экономику страны новыми мерами стимулирования 
в течение лета после решения британцев проголосовать за выход из ЕС. 

Карни также сказал, что не рассматривает вопрос об отставке, в случае, если его 
критики, поддерживающие выход Британии из ЕС и разозлённые предупреждениями о том, 
что Brexit окажет давление на экономику страны, займут места в правительстве. "На мой 
взгляд, и я не делаю преждевременных суждений о взглядах других независимых членов 
Комитета по кредитно-денежной политике, экономический прогноз ухудшился, и в течение 
лета, вероятно, может возникнуть необходимость в смягчении монетарной политики", - 
сказал он в четверг. Инвесторы уже ожидали, что регулятор понизит ставку в июле или 
августе с уже рекордного минимума в 0,5 процента - неизменного с 2009 года - и расширит 
программу скупки облигаций в размере 375 миллиарда фунтов стерлингов. Между тем 
отчётливые сигналы главы Банка Англии о дальнейших действиях, направленных на 
борьбу с потрясениями после референдума, привели к падению фунта стерлингов более 
чем на 1 процент к доллару примерно на 1 цент выше минимума 31 года, пробитого в 
понедельник. Доходность 10-летних британских гособлигаций упала до рекордного 
минимума в 0,882 процента. По словам Карни, Комитет по кредитно-денежной политике 
Банка Англии даст начальную оценку влияния референдума 14 июля, по итогам 
ближайшего запланированного заседания. За этим может последовать полная оценка, 
которую регулятор подготовит 4 августа вместе с обновлёнными экономическими 
прогнозами. "В августе мы также обсудим дальнейший набор инструментов, который есть у 
нас в распоряжении", - сказал Карни. Инвесторы стокнулись с крайне неопределённым 
политическим прогнозом после решения премьер-министра Великобритании Дэвида 
Кэмерона уйти в отставку в связи с итогами референдума. "Урок от предыдущих 
потрясений заключается в том, что есть смысл действовать рано и решительно", - сказал 
экономист RBC Сэм. Он отметил, что ожидает понижения ставки в июле и в августе, а также 
обновлённую программу покупки активов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

Министр финансов Великобритании больше не видит  
возможности сбалансировать бюджет к 2020г   

01.07.2016 
Министр финансов Великобритании Джордж Осборн в пятницу 

фактически отказался от основного положения своей экономической 
стратегии - обещания обеспечить стране сбалансированный бюджет к 2020 г. 

По словам министра, решение британцев выйти из Евросоюза уже привело к 
"очевидным проявлениям потрясений" в экономике. "Правительство обязано обеспечить 
заслуживающую доверия налогово-бюджетную политику, поэтому мы сохраним жесткую 
позицию по дефициту, но следует реалистично оценивать возможность достижения 
профицита к концу десятилетия", сказал Дж.Осборн, выступая в Торговой палате Большого 
Манчестера. Вместе с тем он отказался уточнить, когда именно Великобритания сможет 
добиться положительного сальдо бюджета. "Нам необходимо снизить неопределенность за 
счет построения новых отношений с Европой в кратчайшие сроки, поддержания 
высочайшей конкурентоспособности, открытости для бизнеса и свободной торговли. Таков 
план, и мы должны приступить к его реализации", - подчеркнул министр. Отметим, 
Великобритании придется повысить налоги и сократить расходы позднее в этом году, 
чтобы стабилизировать госбюджет после неожиданного решения о выходе из ЕС на 
прошлой неделе, сказал министр финансов страны Джордж Осборн во вторник. По словам 
министра, Британия станет беднее из-за решения покинуть ЕС, против которого он 
выступал, и стране теперь придется бороться с экономическими последствиями и новыми 
социальными разногласиями. Фунт стерлингов после референдума упал до минимума с 
1985 г. к доллару, а два рейтинговых агентства понизили кредитный рейтинг Британии. 
"Нам как стране нужен план, чтобы справиться с этим, одновременно уважая решение 
британцев. Под этим подразумевается финансовая стабильность, прекращение 
экономической неопределенности и обеспечение единства нашего общества", - сказал 
Осборн в интервью BBC radio. Британская полиция сообщила о росте проявлений расизма 
после референдума 23 июня. Несколькими часами ранее Осборн исключил вероятность 
того, что он сменит Дэвида Кэмерона на посту премьер-министра. "На данный момент я не 
поддерживаю никого из кандидатов", - сказал Осборн. "Я всецело поддерживал сохранение 
Британии в ЕС, а поскольку половина моей партии хотела покинуть блок, не думаю, что я 
могу быть тем человеком, который сейчас может объединить партию". … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua, reuters.com 
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o ЗАХІДНА ЄВРОПА 
 

 АВСТРІЯ 

 
Итоги выборов президента Австрии признаны  

недействительными 
01.07.2016 

Конституционный суд Австрии аннулировал итоги второго тура 
президентских выборов и постановил провести повторное голосование. 
Пересмотра результатов выборов добивалась крайне правая австрийская 
Партия свободы. 

Ее кандидат Норберт Хофер уступил бывшему лидеру "зеленых" Александеру ван 
дер Беллену с минимальным отрывом - всего в 31 тысячу голосов. Предварительные 
результаты показывали, что лидирует Хофер, но расклад изменился после подсчета голосов 
750 тысяч избирателей, отправивших свои бюллетени по почте. Лидер Партии свободы 
Хайнц-Кристиан Штрахе заявил о многочисленных нарушениях в процедуре голосования, в 
том числе при обработке бюллетеней, отправленных по почте. Австрия - парламентская 
республика. Ее главой фактически является канцлер. Президенту в Австрии отводится 
церемониальная роль, но в Партии свободы победу своего кандидата рассматривают как 
трамплин для успеха на предстоящих парламентских выборах 2018 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bbc.com 
 
 

o ПІВДЕННА ЄВРОПА  
 

 ІСПАНІЯ 

 
Шестимісячна політична криза в Іспанії  

продовжується 
27.06.2016 

Нова-стара політична криза в Іспанії: дочасні вибори закінчилися з 
таким самим результатом, як і попередні у грудні: партія чинного прем‘єр-
міністра Маріано Рахоя знову отримує більшість в парламенті.  

Про парадокс іспанських виборів ми говоримо з викладачем політології в 
дослідницькому центрі імені Ортега-і-Гассет Фернандо Баєспіном: “Це була велика 
несподіванка, і ми повинні розібратися в причинах такого результату. Я думаю, вплинути 
на підсумок могли серйозні побоювання, які підігрівалися центристами та правими силами, 
що ліва партія Pоdemos може піднятися вище та стати другою найбільшою політичною 
силою в Іспанії, а може навіть керувати урядом у випадку, якби партія соціалістів їх 
підтримала. Я думаю, ситуація залишатиметься дуже нестабільною. Крім того, я слабо вірю 
в слова Рахоя, що партія “Громадяни” та Соціалістична робітнича партія сформують з ним 
коаліцію. Рахой, вочевидь, залишиться у кріслі прем‘єра і без значних поступок. Але тоді 
соціалісти підуть в опозицію, та співпраця з ними заради більшості в парламенті 
коштуватиме партії прем‘єра дуже дорого”. Головною відмінністю позачергових виборів 
мало стати зміщення традиційної партії соціалістів новим лівим рухом Podemos, але цього 
не сталося. “Опитування свідчили, що в Іспанії назріває велика криза. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

В Іспанії за відмивання грошей затримали 
шість росіян і українця 

28.06.2016 
Принаймні сім осіб були затримані за підозрою у відмиванні грошей і 

у звʼязках з колумбійськими наркокартелями під час операції іспанської 
цивільної гвардії проти російської мафії. Про це повідомляє El Mundo. 

"В операції цивільної гвардії в ніч на вівторок у містечку Таррагона було затримано 
не менше семи осіб. Серед затриманих шестеро росіян, український юрист та іспанець", – 
йдется у повідомленні видання. За даними джерел видання, затримані є частиною 
тамбовської та таганської мафіозних груп. За інформацією слідства, представники цих 
угруповань займалися відмиванням грошей через підставні фірми, які скуповували 
нерухомість в Іспанії. "Є свідчення того двоє затриманих росіян мають дуже добрі стосунки 
з представниками правлячої партії Росії", – додає El Mundo. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 ІТАЛІЯ 
 

Кандидат от правящей партии признал поражение  
на выборах мэра Рима 

20.06.2016 
Кандидат от правящей Демократической партии Италии Роберто 

Джакетти признал свое поражение на выборах мэра итальянской столицы, 
пишет bbc.com 

Не дожидаясь оглашения итогов голосования, он поздравил с победой свою 
соперницу Вирджинию Радджи, представляющую популистское "Движение пяти звезд". По 
данным экзит-полов, за Радджи отдали вдвое больше голосов, чем за Джакетти. Результаты 
подсчета 16% голосов подтвердили эту информацию. Это был второй тур голосования. В 
первом туре Вирджиния Радджи получила более 32% голосов. Второе место занял 
Джакетти, которого поддержал премьер-министр Италии Маттео Ренци. Основной темой 
кампании Радджи была борьба с коррупцией и привилегиями. Она станет первой в истории 
мэром Рима. Выборы мэра также проходят в Милане, Турине и других городах, где ни 
одному из кандидатов не удалось набрать 50% в первом туре голосования.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bbc.com 
 

o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 УКРАЇНА 
 

Комітет ПА ОБСЄ прийняв резолюцію про  
миротворчу операцію в Україні 

03.07.2016 
Політичний комітет ПА ОБСЄ після дводенних дискусій прийняв 

резолюцію про проведення миротворчої операції в Україні. Про це 
повідомив член української делегації, народний депутат України І. Попов. 

"Політичний комітет ПА ОБСЄ після дводенних дискусій прийняв основну резолюцію 
з усіма вигідними для України пунктами. Депутати, в тому числі, підтримали всі три мої 
поправки про посилення контролю за кордонами, про доступ міжнародних місій до всіх 
обєктів у ОРДЛО, Криму і Севастополі, та про заклик до країн-учасниць продовжувати 
економічні та політичні санкції проти РФ до виконання міжнародних вимог та до 
закінчення незаконної окупації Криму. Вдалося відстояти положення із закликом до 
проведення міжнародних миротворчих операцій в Україні, всі правильні редакції по 
малазійському Боїнгу, статусу Криму та повазі до територіальної цілісності", - повідомив 
народний депутат. Попов наголосив на переконливій аргументації, яку представила 
Україна у ході засідання. "Дякую всім, хто в Україні допоміг підготувати вбивчі аргументи 
та правильні редакції поправок", - зазначив він. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 

 ЄВРАЗІЯ 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА 

 

 РОСІЯ 
 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 РФ – ЄВРОПА 

В ПАСЕ высказались против возвращения  
российской делегации 

23.06.2016 
В Парламентской Ассамблее Совета Европы ни одна делегация не 

выступила за возвращение России для участия в заседаниях. Об этом 
сообщает УНИАН, передает news.liga.net 

На заседании говорили о возможности возвращения российской делегации в 2017 г. 
в рамках обсуждения доклада депутата Аксела Фишера о межпарламентских связях. Фишер 
отметил, что в ПАСЕ есть мощное российское лобби. По словам депутата Йена Лиддел-
Грейнджера, Ассамблея должна заявлять, что не согласна с тем, что делает Россия. "Но мы 
не должны отправлять им электронные письма, мы должны говорить с ними лицом к 
лицу", - считает депутат. Некоторые депутаты выступили за возобновление диалога с 
Россией для того, чтобы иметь возможность в ПАСЕ обсуждать с ней все вопросы. Но это 
возможно после выборов в Государственную Думу в 2017 году. Лидер крымскотатарского 
народа Мустафа Джемилев в своем выступлении рассказал о судьбе крымско-татарского 
народа и выступил против диалога с РФ. "Я очень сомневаюсь в целесообразности этого 
метода, те депутаты, которые здесь были, так или иначе являются соучастниками тех 
преступлений, которые творились на нашей земле", - сказал он.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.liga.net 
 

ЕС продлил санкции против России 
01.07.2016 

Совет ЕС официально продлил антироссийские санкции, введенные в 
связи с присоединением Крыма и ситуацией в Донбассе, до 31 января 2017 
года. Об этом говорится в сообщении на сайте органа. 

«Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также 
товаров двойного назначения», - напомнили в ЕС. Решение продлить санкции объясняется 
тем, что минские соглашения по Украине не были выполнены полностью до 31 декабря 
2015 года. 21 июня постоянные представители стран Евросоюза в Брюсселе согласились 
продлить санкции на полгода. При этом ожидалось, что соответствующий документ будет 
официально подписан еще в конце прошлой недели. В ЕС напомнили, что санкции 
включают в себя ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для 
финансовых организаций с мажоритарной долей государства, а также «дочек», в которых 
эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС. 
Ограничения наложены на крупные российские энергетические компании и оборонные 
фирмы. Евросоюз также ограничивает доступ России к отдельным имеющим 
стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для 
разработки и добычи нефти. В объединении действует запрет на экспорт в Россию товаров 
двойного назначения для военных нужд или для российской армии. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ru 
 

 РФ – США & КАНАДА 

 
Виктория Нуланд провела встречу с  

Сурковым в Москве 
24.06.2016 

Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии 
Виктория Нуланд и помощник президента РФ Владислав Сурков в Москве 
обсудили вывод войск с Донбасса и ускорение полного прекращения огня.  

"Нуланд посетила Москву 23 июня для проведения консультаций с российскими 
официальными лицами по ситуации в восточной части Украины и последующим шагам по 
реализации Минских договоренностей в поддержку "нормандского процесса". Российскую 
делегацию возглавил помощник президента Владислав Сурков", - говорится в сообщении. 
Разговор был посвящен аспектам безопасности в рамках Минских договоренностей. В 
частности, стороны говорили о том, как ускорить полное прекращение огня и вывод 
тяжелых вооружений, а также на том, как обеспечить полный и беспрепятственный доступ 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в зону АТО. Нуланд и 
Сурков также рассмотрели текущую работу по реализации политических и гуманитарных 
аспектов Минских договоренностей. Напомним, Сурков считается куратором "ДНР" и "ЛНР" 
в руководстве РФ. Ему был запрещен въезд в Украину с марта 2014 года. Сурков и 
российские силовики под его руководством регулярно посещали Киев, Донецк и Крым на 
протяжении 2013-2014 годов. Официально визит российских силовиков оформлялся как 
"командировка сотрудников ФСБ в дружественное СБУ". Осенью 2015 года народный 
депутат Дмитрий Тымчук заявил, что в России решили сменить кремлевского 
руководителя "проекта Новороссия". По его данным, курировать "ДНР" и "ЛНР" в России 
вместо Суркова было поручено зампредседателя правительства РФ Дмитрию Козаку.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам society.lb.ua 
 

США ввели новые санкции против  
российских компаний 

01.07.2016 
Под санкции США попали московское КБ "Кунцево", КБ 

машиностроения из Коломны и 150-й авиаремонтный завод из 
Калининграда. Об этом говорится в извещении Госдепартамента США, 
которое будет опубликовано 5 июля. 

Кроме того, продлены санкции в отношении КБ приборостроения из Тулы и НПО 
машиностроения, которые были введены в сентябре 2015 года. Российские компании 
подозреваются в поставках Ирану, Северной Корее и Сирии запрещенных технологий, 
которые могут использованы для производства оружия массового поражения и ракетной 
техники.  В санкционном списке госдепартамента перечислены более 40 физических и 
юридических лиц их Китая, Ирака, Ирана, Малайзии, Северной Кореи, Судана, Сирии и 
Уганды. Помимо российских предприятий, ограничения введены против белорусского 
"Белвнешпромсервис". Санкции распространяются также на дочерние и аффелированные 
структуры указанных организаций. Американским правительственным ведомствам 
запрещается вступать в контрактные отношения с указанными структурами, оказывать им 
помощь и поставлять товары, услуги или технологии, указанные в соответствующих 
перечнях. Действие санкций рассчитано на два года.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам unian.net 
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 ЕКОНОМІКА 

Эксперты: устойчивый рост экономики России  
начнется не ранее 2018 г. 

21.06.2016 
Экономика России пройдет нижнюю точку кризиса лишь в середине 

этого года, а устойчивые положительные темпы роста будут достигнуты 
не ранее 2018 года, прогнозируют в Российской академии народного 
хозяйства и государственного управления (РАНХиГС). 

В РАНХиГС заметили, на фоне роста цен на нефть и замедления инфляции многие 
эксперты улучшили свои прогнозы по российской экономике. Академии предупреждают, 
что подобные прогнозы могут стать антистимулом для реформ. В РАНХиГС полагают, что 
экономика России перестанет снижаться в середине этого года, во второй половине 
возможен даже небольшой рост, однако по итогам года все равно ВВП сократится, какой бы 
ни была цена на нефть. Нестабильный рост экономики в России будет наблюдаться в 2017-
2018 г., считают в академии. В этот период компании не будут инвестировать в развитие 
производства, зато будут вновь загружать производственные мощности, которые сейчас 
используются не полностью, а также вырастет число отработанных часов для сотрудников 
компаний. В этот период реальные доходы населения вновь будут расти, но россияне не 
будут спешить их тратить, поэтому потребление и инфляция будут увеличиваться очень 
медленно, считают эксперты. Инвестиции в РФ начнут расти не ранее 2018 г. Примерно в 
этот же период население начнет восстанавливать потребление. Фактически экономика 
начнет устойчиво расти не ранее чем через два года. Прогноз РАНХиГС отличается от 
заявлений российских официальных лиц. Президент России Владимир Путин в конце мая 
заявил, что дно кризиса было пройдено еще в 2015 г. О прохождении экономикой России 
дна заявляли и многие российские чиновники. Например, глава Российского фонда прямых 
инвестиций Кирилл Дмитриев уверен, что в РФ началось "мощнейшее восстановление". В 
РАНХиГС разработали два сценария развития ситуации в экономике России в зависимости 
от цен на нефть. Базовый сценарий предполагает, что в 2016-2018 годах средняя стоимость 
нефти марки Urals составит всего 40 долларов за баррель. В этом случае ВВП в этом году 
сократиться на 1,2%, а в 2017 г. вырастет на 0,3%. В 2018 г. экономика, согласно базовому 
сценарию, вырастет на 1,4%. Курс доллара в 2016 г. в базовом сценарии составит 67,6 
рубля, в 2017 г. – 64,1 рубля, а в 2018 г. – 63,4 рубля. Оптимистический сценарий 
предполагает рост цен на нефть Urals до 45 долларов за баррель в этом году и до 60 
долларов к 2018 г. ВВП в этом году при этом сценарии сократиться на 0,5%, а в следующем 
году вырастет лишь на 0,9%. Оптимистический сценарий предполагает рост ВВП на 1,9% в 
2018 году. При оптимистическом сценарии средний курс доллара в этом году составит 66,3 
рубля, а в 2018 г. доллар подешевеет до 57,2 рубля. Оба сценария предполагают замедление 
инфляции – она опустится в ближайший год ниже 6%. Тем не менее цели по инфляции в 
4%, которую ставит перед собой Центральный банк, достичь не удастся, полагают в 
академии. Сценарии РАНХиГС хуже, чем другие прогнозы. Во Всемирном банке ждут, что в 
этом году экономика сократится на 1,9%, но уже в следующем году она покажет рост в 
1,1%. ОЭСР, например, ожидают падения российского ВВП на 1,7% в этом году и роста всего 
на 0,5% в следующем году. В ВШЭ ждут, что кризис продлится до 2020 года.  
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ВШЭ: девальвация не помогла привлечь  
инвестиции в экономику РФ 

22.06.2016 
Девальвация рубля в 2014 и 2015 году не смогла перезапустить 

российскую промышленность и стимулировать рост инвестиций, полагают 
эксперты Центра развития Высшей школы экономики. 

Вместо стабилизации российская экономика, по мнению экспертов, вновь пробила 
дно. В мае экономика сократилась на 0,7% к предыдущему месяцу, в апреле-мае – на 2,5%, 
пишут эксперты ВШЭ на основе данных Росстата об активности в основных секторах. 
Сейчас российская экономика меньше, чем в мае 2015 года, который раньше считался дном 
кризиса, пишут в ВШЭ. По итогам года, спад может превысить 1,5% даже несмотря на рост 
цен на нефть, предупреждают эксперты. Заставить промышленность и экономику расти 
могли бы инвестиции, но ни в апреле, ни в мае их роста не наблюдалось.Россия в 2014 году 
пережила сильную девальвацию рубля: номинальный курс рубля к бивалютной корзине 
снизился почти в два раза. Согласно экономической теории, это должно было усилить 
инвестиционную активность в экономике. Механизм работает так: в результате 
девальвации изменяется соотношение цен в экономике, снижается стоимость труда и 
сырья внутри страны, а это стимулирует экспортные отрасли. В итоге, в результате 
девальвации меняется структуры производства, а это требует вложений в обновление 
производственных мощностей. Компаниям приходится делать инвестиции, чтобы 
воспользоваться плюсами девальвации – возможностью выйти на внешние рынки с 
подешевевшей продукцией. Расчеты, которые они провели на примере 81 девальвации в 
странах с высокими и средними доходами в период 1995-2014 гг, показали, что инвестиции 
обычно начинали расти в третьем квартале после девальвации, а рост продолжался в 
течение двух лет. В России этот рост до сих пор не начался: инвестиции в среднем по 
экономике так и не растут. Пока рост инвестиций в России коснулся лишь некоторых 
секторов экономики – металлургии, целлюлозно-бумажного производства, обработки 
древесины, рыболовства и добычи полезных ископаемых, а также в гостиничном и 
ресторанном бизнесе. Однако в машиностроении, строительстве, здравоохранении и 
образовании рост так и не начался. Фактически это означает, что девальвация и падение 
цен на нефть пока не запустили процесс диверсификации экономики и развития новых 
отраслей. Экономист ЦР ВШЭ Валерий Миронов в докладе связывает неэффективность 
девальвации со страновыми рисками и плохим инвестиционным климатом, которые 
отпугивают внутренних и внешних инвесторов. Тем не менее в докладе приводится ссылка 
на другие международные исследования, которые показывают, что в некоторых случаях 
для запуска экономики и инвестиций нужно несколько девальваций.  
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Глава МВФ ждет «сжатия»  
экономики России 

22.06.2016 
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) 

Кристин Лагард ожидает, что в 2016 году российская экономика продолжит 
«сжиматься», однако не так сильно, как это было в 2015 году. 

«По поводу российской экономики. Возможно, это хорошая новость для российской 
экономики. Но у нас нет позитивного прогноза по российской экономике. Мы по-прежнему 
думаем, что российская экономика продолжит сжиматься, меньше, чем в 2015 г, но тем не 
менее», - заявила Лагард в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о заявлении 
Владимира Путина, который в рамках Петербургского международного экономического 
форума (ПМЭФ) заявил о росте российской экономики уже в 2016 г. Отметим, Всемирный 
банк зафиксировал резкий рост числа бедных в России - сразу на 3 млн граждан, более того, 
эксперты Всемирного банка уверены, что число бедных в России в ближайшие годы 
сокращаться не будет. Об этом рассказал главный экономист Всемирного банка Сергей 
Улатов. «Несмотря на экономический рост в 2016 году, в 2017 году и 2018 году, снижения 
уровня бедности мы не предполагаем.  

 

 
 
 
Большое количество домохозяйств будут оставаться бедными, находиться ниже 

черты прожиточного минимума, что также вызывает вопрос о том, какой экономический 
рост должен быть в долгосрочной перспективе», - заявил он в ходе конференции Франко-
российской торгово-промышленной палаты. По словам Улатова, общее число бедных в 
России составляет 19 млн человек. «Несмотря на не такое уж и глубокое падение ВВП - оно 
было значительно ниже, чем в 2008 году, - эффект на уровне бедности был очень 
серьезным. То есть фактически в России на 3 млн больше бедных в 2015 году, чем было в 
2014 году», - отметил главный экономист Всемирного банка. Ранее сообщалось, что число 
россиян, которые живут за официальной чертой бедности, то есть чьи доходы не достигают 
даже прожиточного минимума, по итогам первого квартала составило 22,7 млн человек. 
Напомним, в мае Минэкономразвития спрогнозировало рост числа бедных с 13,1%а в 2015 
г. до 13,7% в конце 2017 г. Пикового значения - 13,9% - уровень бедности достигнет в 2018 
г. Ожидается, что реальные доходы могут вернуться на уровень 2015 г. только в 2019-м. По 
оценке главного экономиста Внешэкономбанка Андрея Клепача, падение реальных 
доходов и зарплат населения в России стало беспрецедентным. «Мы с 90-х годов такого 
шока не имели», - отмечал он в марте. 
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Майские данные по ВВП оказались  
«сильно хуже ожиданий» 

27.06.2016 
ВВП России за первые пять месяцев этого года сократился на 1% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в 
мониторинге социально-экономической ситуации от Минэкономразвития, 
опубликованном 27 июня. 

Снижение ВВП в мае по сравнению с маем 2015 года составило 0,8%. По сравнению с 
апрелем в мае ВВП снизился на 0,1%. Негативные тенденции отмечаются в секторах 
добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, строительства и розничной 
торговли. Позитивными итогами месяца Минэкономразвития называет итоги в секторе 
сельского хозяйства, а также в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. 
По оценке Внешэкономбанка, представленной также 27 июня, российская экономика в мае 
сократилась больше, чем подсчитали в Минэкономразвития - в мае по сравнению с апрелем 
- на 0,4%, а за январь-май 2016 г. снижение ВВП составило 1,1%. Оценки динамики ВВП в 
мае в годовом выражении - минус 1%. Данные за май оказались «сильно хуже большинства 
ожиданий», говорится в комментарии главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача. 
«Несмотря на большинство сделанных в последнее время оптимистичных заявлений и 
поднявшиеся цены на нефть, данные статистики демонстрируют, что перелома в 
экономической динамике пока не происходит. Экономика продолжает сокращаться, 
несмотря на улучшение внешней конъюнктуры и рост экспорта», - пишет он. Клепач также 
отмечает рекордную длительность спада розничных продаж, он продолжается уже девять 
месяцев подряд. Доходы населения неустойчивы, и в апреле-мае они стали снижаться в 
реальном выражении. «Для промышленного производства недавнее улучшение 
конкурентоспособности становится явно недостаточным для компенсации эффекта сжатия 
внутреннего спроса. В результате мы наблюдаем снижение выпуска промышленности на 
протяжении уже трех последовательных месяцев», - говорится в комментарии Андрея 
Клепача. Ранее эксперты ВШЭ указывали, что за последние два месяца весны экономика РФ 
упала на 2,5% по сравнению с маем 2015 года, который до сих пор считался «дном текущего 
кризиса». «За апрель и май состояние российской экономики резко ухудшилось, несмотря 
на повышение цен на нефть Urals с $30 за баррель в январе-феврале до $40 и $45 в апреле и 
мае соответственно. Углубление рецессии в эти месяцы оказалось настолько велико, что 
при сохранении экономической активности на уровне мая падение ВВП по итогам года 
составит 1,5–2%, хотя мы ожидали увидеть такое падение лишь при цене нефти $35. 
Остается надеяться, что хотя бы нефть не возобновит падение», - подчеркивается в докладе 
ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе». При этом министр экономического развития 
Алексей Улюкаев сохраняет уверенность, что уже в этом году российская экономика 
полностью выйдет из рецессии. «Нижняя точка спада пройдена, идет быстрое 
восстановление экономики. Начиная с третьего квартала российская экономика будет 
показывать рост. Рецессия в экономике полностью прекратится по итогам этого года», - 
говорил министр на Петербургском международном экономическом форуме. Базовый 
прогноз Минэкономразвития предполагает спад ВВП по итогам 2016 г. в 0,3%. В прогнозе 
Всемирного банка, который опубликован 7 июня, содержится предположение, что ВВП 
России в 2016 г. снизится на 1,2%, в 2017-м вырастет на 1,4%, а в 2018 г. - на 1,8%.  
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S&P прогнозирует дальнейшее увеличение  
бюджетного дефицита в РФ 

29.06.2016 
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 

прогнозирует дальнейшее увеличение бюджетного дефицита в России. Об 
этом говорится в статье агентства, передает rbc.ua 

По мнению аналитиков S&P привлечение российского корпоративного сектора к 
обеспечению сбалансированности госбюджета не решит проблемы его дефицита. "После 
резкого падения мировых цен на нефть дефицит бюджета правительства Российской 
Федерации превысил 3%, и мы прогнозируем его дальнейшее увеличение в 2016 г. 
Стремясь компенсировать ухудшение показателей государственных финансов, 
Министерство финансов активно ищет способы обеспечения сбалансированности бюджета. 
В процессе этой работы правительство рассчитывает на крупнейшие компании, которые в 
отличие от самого правительства или ряда банков не испытывают значительных проблем 
в текущей экономической ситуации. В последние месяцы правительство объявило о ряде 
мер, направленных на снижение дефицита бюджета с помощью российских компаний; 
правительство планирует получить в общей сложности более 1,5 трлн рублей (≈ $23 млрд) 
в 2016 г", - говорится в статье. Среди мер, при помощи которых правительство РФ надеется 
решить проблему обнищания казны рассматриваются такие, как: частичная или полная 
приватизация некоторых организаций, связанных с государством (ОСГ); возможное 
увеличение дивидендов от некоторых крупнейших корпораций, что теоретически может 
обеспечить еще 500 млрд рублей в год; временное повышение налогов в сырьевом секторе, 
который играет доминирующую роль в экономике РФ. Однако, отмечает S&P, реализация 
этих мер вряд ли (по разным причинам)даст правительству России запланированный 
эффект. Одной из таких причин эксперты-аналитики называют снижение стоимости 
российских активов на развивающихся рынках вследствие с окончанием сырьевого 
суперцикла, усугубившееся введением санкций. При этом повышение налогов в сырьевом 
секторе вряд ли произойдет в ближайшее время. По мнению аналитиков, существенные 
негативные изменения возможны только в случае понижения цены нефти ниже 40 
долларовой отметки. По данным Standard & Poor's , рейтинги России по обязательствам в 
иностранной валюте "ВВ+" и по обязательствам в национальной валюте "ВВВ-" 
подтверждены; прогноз - "Негативный". 
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 ІЗРАЇЛЬ 

 
Израильская армия оцепила Хеврон  

на Западном берегу 
01.07.2016 

Армия Израиля оцепила город Хеврон на Западном берегу реки 
Иордан после серии нападений на еврейских поселенцев в последние два 
дня. Об этом сообщает bbc.com 

Также введены дополнительные армейские подразделения в сам Хеврон и удержаны 
отдельные налоговые трансферты властям Палестинской автономии. Закрытие Хеврона 
означает прекращение въезда и выезда из города иначе как по гуманитарной 
необходимости. В пятницу недалеко от поселения Отниэль вооруженный палестинец 
открыл огонь по легковой машине, в которой ехала израильская семья, убил мужчину и 
ранил его жену и двоих детей. В четверг 19-летний палестинец проник в спальню в 
израильском поселении Кирьят-Арба и зарезал 13-летнюю девочку, имевшую гражданство 
Израиля и США. Отметим, израильское правительство одобрило дополнительное 
финансирование еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан на сумму более 18 
миллионов долларов. Власти Израиля объясняют, что эти средства необходимы для 
усиления мер безопасности. На Западном берегу проживают более 500 тысяч евреев. С 
точки зрения международного права, поселения на оккупированных палестинских 
территориях считаются незаконными, но Израиль это оспаривает. Проблема поселений 
является главным препятствием к заключению мирного договора между Израилем и 
палестинской администрацией. США и Евросоюз неоднократно призывали Израиль 
прекратить строительство новых поселений. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bbc.com 
 

 

 ЙОРДАНІЯ 

 
Йорданія: камікадзе з Сирії убив шістьох  

прикордонників 
21.06.2016 

У Йорданії ховають шістьох прикордонників, які загинули в 
результаті вибуху, скоєного терористом-камікадзе. У вівторок зловмисник 
на замінованому авто на швидкості врізався у військовий пост.  

Він проник в Йорданію з сусідньої Сирії. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність 
за напад, однак раніше угруповання ІДІЛ неодноразово погрожувало “прорвати йорданські 
кордони”. “Вони не мають нічого спільного з ісламом, – говорить батько одного з загиблих, 
– якби вони вірили в іслам, вони б не робили те, що вони роблять – вбивають людей, 
підсилають терористів-камікадзе, все це. Тим більше у Рамадан – якби вони вірили у Бога, 
вони б і кота не вбили, не те що людину. Хай Господь покарає їх!”. Напад стався неподалік 
сирійського кордону, поруч із табором Рукбан, де у жахливих умовах живуть понад 50 тис. 
біженців, які сподіваються потрапити до Йорданії. Йорданський король Абдулла провів 
надзвичайну нараду з урядовцями і пообіцяв відповісти нападникам “залізним кулаком”. 
Йорданія є активним учасником міжнародної коаліції, що воює проти ІДІЛ у Сирії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 
 

 ЛІВАН 

 
Сирійські терористи в Лівані 

27.06.2016 
Кілька вибухів пролунали у прикордонному з Сирією ліванському 

містечку ель-Каа. За твердженням місцевої влади, їх влаштували 
терористи, які прийшли з Сирії.  

Спершу один камікадзе привів у дію пояс смертника біля в‘їзду в місто. Коли там 
зібралася юрба людей, пролунали ще щонайменше 2 вибухи – їх здійснили інші терористи-
смертники. В результаті загинули 5 місцевих мешканців, близько 15-ти отримали 
поранення, серед них і ліванські військовослужбовці. До ель-Каа спрямували додаткові 
війська. Шукають ще одного терориста. Минулого тижня лідер ліванського шиїтського 
угруповання “Хезболла” Хасан Насралла заявив, що спрямує до Сирії на боротьбу з 
ісламістами-сунітами підкріплення. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 
 

 СИРІЯ 

 
Сирія: нові рейди на Ракку 

22.06.2016 
За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав 

людини, 25 цивільних осіб, з них шестеро дітей, загинули і десятки людей 
поранені в результаті авіаналетів на Ракку – фактичну столицю 
“Ісламської держави” в Сирії. 

Перед цим повідомляли, що бойовики ІДІЛ змусили відступити сирійські урядові 
сили від Ракки. На початку червня сирійська армія за підтримки російської авіації вперше з 
2014 року увійшла до провінції Ракка, яка перебуває під контролем джихадистів. Хоча в 
Сирії теоретично діє режим припинення вогню, він не поширюється на екстремістські 
організації “Ісламська держава”, “Фронт ан-Нусра” та інші формування. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

Сирія: курди та демократична опозиція  
увійшли у місто Менбеж 

23.06.2016 
Підтримувані США курдські ополченці та сирійська демократична 

опозиція увійшли до стратегічного міста Менбеж на півночі Сирії. Про це 
повідомляє служба новин euronews.com 

Його з 2014 р. утримує самопроголошена Ісламська держава. Міжнародна коаліція 
допомагає об‘єднаним силам точковими авіаударами. Менбеж з‘єднує Ракку, що є столицею 
ІДІЛ у Сирії, із провінцією Алеппо та із Туреччиною, звідки ісламісти отримують 
підкріплення та боєприпаси. Утім, про повне взяття міста противниками ІДІЛ поки що не 
йдеться. Вуличні бої точаться на околицях, не ближче ніж 2 кілометри до центру. Курди та 
опозиція не поспішають із наступом, серед іншого через десятки тисяч цивільних, що 
залишаються у місті. Вісьмом тисячам людей вдалося втекти після початку облоги. 
Гуманітарна ситуація в місті викликає занепокоєння доброчинних організацій. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

 
 

Сирійський президент на фронті,  
лідер опозиції - в Москві 

27.06.2016 
Президент Сирії навідався на передову. Ввечері неділі Башар Ассад 

побував на лінії фронту неподалік Дамаска і розговівся разом з вояками. Про 
це повідомляє служба новин euronews.com 

У цьому передмісті сирійської столиці - Марадж ес-Султан розміщена авіабаза, яку 
урядові війська відвоювали у повстанців у грудні минулого року. Зараз триває 
мусульманський місяць посту Рамадан. Серед вірян їсти й пити прийнято лише після заходу 
сонця. У цьому регіоні армія Ассада протистоїть як радикальним ісламістам, так і силам 
поміркованої опозиції. Тим часом у Москві прийняли лідера блоку поміркованої опозиції 
“Завтра Сирії” Ахмада Джарбу. На порядку денному - дотримання режиму припинення 
вогню, гуманітарні питання та боротьба з тероризмом. Джарба сказав, що у боротьбі з 
тероризмом Росія відіграє ключову роль. Міністр закордонних справ Сєрґєй Лавров 
повторив, що сирійці мають вирішити свою долю без зовнішнього втручання. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

Армия Асада потеряла контроль над ключевым  
городом в сирийской Латакии 

01.07.2016 
Сирийские повстанцы отбили у войск правительственной армии 

стратегически важный город в провинции Латакия - Кенсаб. Об этом 
сообщили в Сирийской обсерватории по правам человека. 

Армия Асада взяла под контроль Кенсаб в феврале 2016г. при поддержке российской 
авиации. Город, расположенный недалеко от турецкой границы и находящийся на высоте в 
горной местности, был оплотом сирийских повстанцев, напоминает правозащитная 
организация. Среди захвативших Кенсаб есть и террористическая группировка «Фронт ан-
Нусра». В своем заявлении, распространенном через интернет, «Фронт ан-Нусра» сообщила, 
что она в составе альянса исламистских повстанческих групп захватила Кенсаб и другие 
небольшие населенные пункты, а также несколько танков и артиллерийских орудий. 
Провинция Латакия граничит с провинцией Идлиб, которая является оплотом целого ряда 
сирийских повстанческих группировок, включая «Фронт ан-Нусра». Параллельно в другой 
сирийской провинции, Алеппо, «Фронт ан-Нусра» и другие группировки ведут активное 
наступление против правительственных сил, отмечает Reuters.  Ранее УНИАН сообщал, что 
1 июля сирийский военный самолет разбился на северо-восток от Дамаска в пятницу, его 
пилот якобы был захвачен повстанцами.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам unian.net 
 

 ТУРЕЧЧИНА 

 
В Туреччині провели антитерористичні рейди 

30.06.2016 
Турецька поліція провела рейди у кількох спальних районах 

Стамбула – через 2 дні після теракту в аеропорту імені Ататюрка. В 
результаті затримали 13 осіб, серед них – 3-ох іноземців.  

Їх підозрюють в причетності до теракту. Водночас у Ізмірі місцева поліція також 
провела обшуки і затримала 9 осіб. Їх підозрюють у вербуванні бойовиків для угруповання 
“Ісламська держава”, та у фінансовій підтримці терористів. Саме ІДІЛ вважають 
відповідальним за здійснення теракту. Хоча жодна з організацій наразі не взяла на себе 
відповідальності за цей напад. Внаслідок вибухів та стрілянини в міжнародному терміналі 
аеропорту загинуло 43 особи, серед них українка. Близько 240 отримали поранення. Слідчі 
вважають, що принаймні один з трьох терористів-смертників, що підірвали себе, був 
іноземцем. Через 12 годин після теракту аеропорт вже відновив свою роботу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

Зачем Турция мирится с РФ и Израилем 
01.07.2016 

Впервые за семь месяцев между Владимиром Путиным и Реджепом 
Эрдоганом состоялся телефонный разговор, причем такой, который 
описывали уже подзабытыми клише «продуктивный» и «позитивный».  

 
Начало нормализации российско-турецких отношений символично совпало с 

трагедией в Стамбуле – терактом в аэропорту Ататюрка. Насилие и гибель мирных граждан 
за последний год стали частью повседневной жизни Турции. На этом фоне примирение с 
Россией и Израилем выглядит как отчаянная попытка вернуться к позитивной повестке 
дня. Но едва ли Турции в ближайшее время удастся реализовать все потенциальные 
выгоды от новой разрядки. Турция сейчас окончательно превратилась в страну на военном 
положении – тут достаточно взглянуть на количество жертв терактов с начала 2015 года, 
оно уже давно исчисляется четырехзначными цифрами. Ситуация в экономике тоже 
тяжелая. Официальные показатели вроде бы неплохие – 4,8% роста ВВП за первый квартал 
2016 года, лучше самых оптимистичных прогнозов. Но главный фактор – краткосрочное и 
вынужденное увеличение государственных расходов. В увеличении турецкого ВВП 
сложились рост расходов на здравоохранение (на 22%), потому что пришлось лечить сотни 
раненных в результате спецопераций и многочисленных терактов, на оборону (более 40%), 
на проведение самих спецопераций (17%). Мобилизация тысяч солдат и полицейских, 
тяжелой военной техники, вертолетов – все это легко увеличило военные расходы Турции 
вдвое. Главным двигателем экономического роста Турции стали антитеррористические 
операции, борьба с боевиками Рабочей партии Курдистана и так далее. Турция вышла в 
мировые лидеры по количеству прибывающих на ее территорию террористов и мигрантов. 
Расходы на беженцев, которые Эрдоган оценил в $20 млрд, – еще один источник высоких 
показателей экономического роста. А впереди огромные бюджетные траты на 
восстановление городов, разрушенных в ходе спецопераций на юго-востоке Турции. Это 
совсем другая модель экономического развития, где рост и снижение безработицы 
обеспечиваются не притоком инвестиций и увеличением экспорта, а борьбой с 
терроризмом и его последствиями. И это лишь один из аспектов, наименее заметный 
внешним наблюдателям, непростого положения, в котором оказалась Турция. Кризис 
признает и сам Эрдоган, описавший сложившуюся в стране ситуацию как «пожар». Бывший 
президент Гюль вообще заявил, что Турецкая Республика переживает самые тяжелые 
времена в своей новейшей истории. Кризис охватил почти все сферы – от экономики до 
внешней политики. Он все больше проявляется в падающей эффективности работы 
государственных институтов. Соцопросы показывают, что турки все меньше уверены в 
будущем и все острее ощущают исчерпанность проекта общественного развития. Причем 
как кемалистского, так и консервативно-демократического, который олицетворял собой 
режим Эрдогана в 2000-е годы. Возможно, именно этим стремлением выйти из замкнутого 
круга турецкой политики объясняется всплеск популярности курдского политического 
движения с его идеей всеобщей демократии. 

 

Читать полностью >>>  
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o РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (АРАВІЙСЬКЕ МОРЕ) 
 

 ЄМЕН 

 
Кількість жертв серії вибухів  

в Мукаллі зросла 
28.06.2016 

Щонайменше 42 людини загинули на південному узбережжі Ємену 
в результаті серії вибухів, спрямованих проти урядових сил місті Мукалла 
27 червня. Про це повідомляє служба новин radiosvoboda.org 

За даними співробітників служби безпеки і медиків, ще 24 людини, зокрема цивільні, 
зазнали поранень. Повідомляється, що атаки були вчинені бойовиками угруповання 
«Ісламська держава» на розвідувальні відділення, армійські казарми і контрольно-
пропускні пункти, коли солдати і співробітники служби безпеки готувалися до завершення 
посту під час священного для мусульман місяця Рамадан. Угруповання «Аль-Каїда» та 
«Ісламська держава» розширили операції у Ємені, використовуючи хаос тривалої 
громадянської війни в країні. Місто Мукалла, яке потерпіло від нападу, перебувало під 
контролем бойовиків єменського осередку угруповання «Аль-Каїда» понад рік. У кінці 
квітня цього року його звільнили.  

 

Читати повністю >>> 
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 ІРАК 

 
Армія Іраку повністю відвоювала Фаллуджу,  

головний бастіон ІДІЛ 
26.06.2016 

В неділю урядові сили увійшли в район Аль-Джулан на північному 
заході міста, відбивши останні 20% територій, які контролювали бойовики 
ІДІЛ. Про це повідомляє служба новин euronews.com 

Фаллуджа знаходиться за 65 кілометрів від столиці Багдада. Тому місто протягом 
останніх двох років було головним бастіоном ІДІЛ, звідки бойовики здійснювали більшість 
своїх атак. Наразі перед військовими уряду національної єдності, який підтримує ООН, 
стоїть завдання розмінувати та очистити територію міста. Операція зі звільнення Фаллуджі 
почалася в травні цього року. Загалом близько 60 тисяч мирних жителів втекли з міста. Ще 
стільки ж залишалися там під час бойових дій. 

 

Читати повністю >>> 
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Глава Пентагона поздравил Ирак с прогрессом  
в освобождении Эль-Фалуджи 

27.06.2016 
Министр обороны США Эштон Картер в понедельник поздравил 

правительство Ирака с "прогрессом в освобождении" города Эль-Фаллуджа. 
Об этом сообщает портал ria.ru 

"Я поздравляю премьер-министра Ирака Хайдара аль-Абади и иракский народ с 
прогрессом в освобождении города Эль-Фаллуджа от власти ИГ. Американские военные и 
силы нашей коалиции горды тем, что оказывают помощь иракским силам безопасности 
под началом премьер-министра в проведении этой важной операции, которая являет собой 
еще одну веху в наших совместных усилиях по уничтожению ИГ", - отметил Картер в 
заявлении, которое распространил Пентагон. Картер признал, что операция в Эль-Фалудже 
"стала вызовом для иракских сил безопасности и коалиции, причем не последним". 
"Предстоит серьезная борьба, а также решение жизненно важной задачи по помощи 
жителям Эль-Фаллуджи, которые вынуждены были бежать от ИГ, и по восстановлению 
города, чтобы люди могли в него спокойно вернуться", - сказал глава Пентагона. 

 

Читать полностью >>>  
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Великобритания усилит военное  
присутствие в Ираке 

01.07.2016 
Власти Великобритании планируют направить в Ирак 

дополнительный контингент из 250 военнослужащих для обучения 
иракских солдат, ведущих борьбу с боевиками "Исламского государства". 

Британское министерство обороны пояснило, что в числе направляемых 
военнослужащих будут 50 инструкторов, прикомандированных к авиабазе Айн-Аль-Асад на 
западе Ирака для обучения иракских военных навыкам стрельбы, оказания первой помощи 
и обезвреживания самодельных взрывных устройств. Еще 30 штабных специалистов и 
группа инженеров займутся созданием необходимой инфраструктуры, а 90 военно-
служащих будут заняты на охране этой военной базы. Численность британского военного 
контингента в Ираке превышает 1,1 тыс. чел., при этом британские инструкторы 
подготовили свыше 18 тыс. бойцов вооруженных сил Ирака, а также курдских ополченцев. 
Отметим, Литва направит в Ирак до 30 военных инструкторов, которые в составе 
возглавляемой США коалиции будут бороться с «Исламским государством». Решение об 
отправке литовских военных в Ирак утверждено Сеймом государства, за соответствующее 
постановление проголосовали 66 присутствовавших депутатов, 3 воздержались. Литовцы 
примут участие в международной операции «Непоколебимая решимость» (Inherent 
Resolve), которая направлена против ДАИШ в Ираке и Сирии и проводится с 2014 г. 

 

Читать полностью >>>  
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 ІРАН 

 
Верховний лідер Ірану виключив  

співпрацю з США щодо Сирії 
03.07.2016 

Верховний керівник Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран 
ніколи не буде узгоджувати з США свої дії щодо Сирії та інших регіональних 
конфліктів. Про це повідомляє Радіо Свобода. 

«Ми не хочемо такої координації, бо її головна мета - обмежити присутність Ірану в 
регіоні», - йдеться в промові Хаменеї перед студентами, текст якої оприлюднили на сайті 
верховного керівника. Він також повторив вимогу до США припинити втручатися в події в 
регіоні, в якому Тегеран сприймає Вашингтон як суперника. Зазначається, що Іран і США 
перебувають на протилежних сторонах конфлікту в Сирії: Вашингтон, як і значна частина 
західних країн і країн регіону, підтримує поміркованих повстанців проти режиму 
президента Сирії Башара аль-Асада, Тегеран надає Асадові пряму військову підтримку. Іран 
також відкидає співпрацю з коаліцією понад 60 країн під проводом США, що бореться проти 
екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Іраці й Сирії, хоча Тегеран окремо 
підтримує Багдад і Дамаск у боротьбі проти цього угруповання. В Ірані верховний керівник 
(рагбар), обраний членами найвищого ісламського духовенства зі свого вузького кола, є 
найвищим керівником держави. Президент, обраний всенародно, лише виконує традиційні 
протокольні функції голови держави і є головою уряду країни.  

 

Читати повністю >>> 
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o ІНДОСТАН 
 

 АФГАНІСТАН 

 
Афганістан: новобранці загинули внаслідок  

нападу на автобус 
30.06.2016 

В Афганістані 27 людей загинули та 40 поранено внаслідок нападу 
двох терористів-смертників на автобус, що перевозив новобранців. Про це 
повідомляє служба новин euronews.com  

Теракт стався в околицях міста Кабул на трасі Кабул-Кандагар. Наразі жодне з 
угруповань, що діють на території Афганістану, не взяло на себе відповідальність за теракт. 
За даними Міністерства внутрішніх справ Афганістану, таліби підірвали себе, коли автобус 
проїжджав повз них. Також існує версія, що спрацювали два саморобні вибухові пристрої, 
котрі встановили на трасі, якою їхав кортеж. Теракт стався за тиждень до саміту НАТО у 
Варшаві, де військовий комітет перегляне фінансову підтримку місії альянсу в Афганістані, 
котра розпочалася 15 років тому після усунення від влади талібів. З часу лідерства 
Хайбатулли Ахундзади повстанці руху “Талібан” неодноразово заявляли, що вимагають від 
міжнародного контингенту залишити країну. Нагадаємо, 20 червня у Кабулі злетів у 
повітря мікроавтобус: є убиті і поранені. Точна кількість жертв наразі невідома. Очевидці 
кажуть, що бачили кілька мертвих тіл і щонайменше двох поранених. До місця інциденту 
одразу прибуло кілька автівок “швидкої” та поліції. Поліція повідомляє, що у мікроавтобусі 
були місцеві державні службовці, яких везли на роботу. За неперевіреною інформацією, 
вибух влаштував терорист-смертник. Кілька тижнів тому відповідальність за подібний 
вибух у автобусі взяло на себе угруповання Талібан. 
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 ІНДІЯ 

 
Індія запустила низку супутників і підірвала  

монополію Росії 
22.06.2016 

Космічне агентство Індії запустило одним носієм 20 супутників на 
сонячно-синхронну орбіту і тим підірвало монополію Росії на такі пуски. Про 
це пише radiosvoboda.org 

Головний із запущених супутників, новітній індійський Cartosat-2, має робити 
фотознімки поверхні Землі з розрізняльністю в менш ніж метр для військових країни. Серед 
менших супутників – 13 американських, 2 канадських, 1 німецький і 1 індонезійський. Як 
повідомила Індійська організація космічних досліджень, ракета-носій PSLV, запущена з 
космодрому Шрігарікота на південно-східному узбережжі Індії, вивела супутники на 
сонячно-синхронну орбіту за 26 хвилин. Досі єдиною країною, яка пропонувала комерційні 
пуски супутників на такі орбіти, була Росія. Супутник, що рухається сонячно-синхронною 
орбітою, проходить над кожною точкою земної поверхні в той самий момент сонячного 
місцевого часу. Це особливо корисно для картографічних чи розвідувальних супутників.  
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Индия обогнала Китай по  
темпам роста ВВП 

23.06.2016 
Рост ВВП на 7,9% в первом квартале 2016 года позволил Индии 

опередить Китай,  ВВП которого за аналогичный период увеличился на 
6,7%,  говорится в исследовании World Economic Forum. 

Замедление роста китайской экономики связано с рядом факторов: падением 
объемов экспорта, крупным государственным долгом, замедлением роста инвестиций. Это 
оказало влияние на мировую экономику, и, по оценкам МВФ, спровоцировало снижение 
темпов роста в азиатском регионе. Тем не менее, существует надежда, что переход от 
развития инфраструктуры и  инвестиций к росту потребления и развитию рынка услуг 
обеспечит стабильность китайской экономики. Несмотря на снижение темпов роста ВВП 
КНР, они остаются объектом зависти для многих развитых экономик Запада. В частности, 
по данным Евростата, в ЕС данный показатель в 2015 году достиг отметки в 1,9%. Рост 
индийской экономики во многом обусловлен развитием сельскохозяйственного сектора. 
Ранее зависимая от импорта страна превратилась в экспортера продуктов питания. 
Повышения уровня и качества жизни принесли демографические дивиденды: в ближайшее 
время Индия станет страной с самой большой и молодой рабочей силой в мире. В 
настоящее время Индия является домом известных фармацевтических компаний и 
производителей стали для космической техники. В стране растут объемы личного 
потребления и экспорта. Тем не менее, в Индии сохраняются серьезные структурные 
социально-экономические проблемы: неравномерное развитие инфраструктуры и 
человеческого капитала, острое социальное неравенство и бедность. Данные госстатистики 
по росту ВВП также подвергаются критике из-за несовершенной методики расчета. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zn.ua 
 

 БАНГЛАДЕШ 

 
Теракт у Бангладеш: Нападники  

не належать до ІДІЛ 
03.07.2016 

У Бангладеш заявили, що нападники, які захоплювали заручників у 
Дацці і призвели до загибелі 20 людей, належать до місцевої ісламістської 
групи, а не до екстремістського угруповання «Ісламська держава». 

Міністр внутрішніх справ Бангладеш Асадуззаман Хан заявив, що вони були членами 
угруповання «Джамаат-уль-Муджагідін Бангладеш», яка заборонена в цій країні понад 
десять років тому, і не мають ніяких зв’язків із «Ісламською державою». Поліція 
оприлюднила фото й імена шести нападників, убитих у перебігу штурму захопленого ними 
ресторану з заручниками. Сьомого, якого взяли живим, арештували. Відповідальність за 
напад узяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава». Воно заявило, що 
свідомо обрало за ціль ресторан, куди приїжджають іноземці, для того, щоб покарати 
громадян країн-учасниць «хрестового походу». Так воно називає дії проти цього 
угруповання коаліції під проводом США з понад 60 країн – і західних, переважно 
християнських, і арабських мусульманських. Водночас за інформацією "5 каналу" число 
жертв теракту в Бангладеш сягнула 28 осіб. Як повідомлялося, увечері 1 липня семеро 
нападників, усі, як з’ясувалося, громадяни Бангладеш, захопили 33 заручників у ресторані в 
дипломатичному кварталі столиці Бангладеш Дакки. Після невдалих переговорів про 
звільнення заручників поліція вранці 2 липня штурмувала приміщення. … 
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 ФІЛІППІНИ 

 
На Філіппінах інавґурували президента  

Родріґо Дутерте 
30.06.2016 

На Філіппінах інавґурували на посаді президента 71-річного Родріґо 
Дутерте. Під час церемонії наймолодша донька Дутерте тримала Біблію, на 
якій присягнув новообраний голова держави. 

Чи не єдиним пунктом передвиборчої програми Дутерте була обіцянка за півроку 
розібратися з організованою злочинністю. “Я знаю, що не всім довподоби мої методи 
боротьби з криміналітетом, з торгівлею наркотиками і корупцією. Вони кажуть, що мої 
методи суперечать усталеним традиціям і є на межі закону”, - сказав Дутерте. Дутерте 
зажив слави непримиренного борця з корупцією та злочинністю за понад 20 років на посаді 
мера південного міста Давао. Він обіцяв домогтися поновлення смертної кари, а також, що 
підозрюваних у скоєнні злочинів у разі опору поліції розстрілюватимуть на місці. За це 
Дутерте критикували правозахисні організації. Перед інавґурацією відбулася церемонія 
залишення президентського палацу попереднім президентом Філіппін Беніґно Акіно. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 
o ПІВНІЧНА АЗІЯ (РЕГІОН ТИХОГО ОКЕАНУ) 

 

 КИТАЙ 

 
HSBC назвал экономику Китая грандиозным  

мыльным пузырем 
23.06.2016 

В центре внимания инвесторов находится уровень китайского долга 
к ВВП, который с 2008 г. вырос почти вдвое. Сейчас он растет максимально 
быстрыми темпами, пишет vestifinance.ru. 

По мнению аналитиков HSBC, ответственность за это лежит в основном на 
государственных компаниях, которые бесконтрольно наращивали долги, доводя их 
уровень до чрезмерных значений в целом для экономики страны. Эти компании в основном 
работают в транспортной, энергетической и телекоммуникационной отраслях, а также в 
сфере сталелитейного и цементного производства. Без поддержки местных органов власти 
и банков они могли бы давным-давно обанкротиться. Однако власти в Пекине теряют 
терпение в отношении убыточных компаний, постепенно прекращая их поддержку. Вместо 
того чтобы спасти их, правительство заставляет местных чиновников закрывать компании, 
что в свою очередь может спровоцировать огромный скачок числа необслуживающихся 
кредитов (кредиты, просрочка которых составляет по меньшей мере 90 дней) на балансах 
банков. Объем «плохих» кредитов в экономике Китая с начала года продолжил расти. В I 
квартале 2016 г. доля «плохих» кредитов ко всему объему выданных кредитов составила 
1,75% - самое высокое значение с сентября 2009 г. Различные научно-исследовательские 
институты по своим собственным оценкам оценивают долю «плохих» кредитов в пределах 
от 5% до 8% от общей суммы кредитов коммерческих банков. Более агрессивная оценка 
содержится в докладе МВФ, который посвящен вопросам глобальной финансовой 
стабильности. Эксперты МВФ считают, что почти 15% корпоративных кредитов задолжали 
компании, чьи доходы не позволяют обслуживать процентные платежи. Вся азиатская 
экономика подает тревожные признаки того, что рост долга в какой-то момент может 
зайти в тупик. «Проблема в том, что рост в большей части Азии продолжает в большей 
степени зависеть от долга. И так не может продолжаться вечно: чем больше растет 
коэффициент долга к ВВП, тем более болезненную коррекцию придется пройти 
впоследствии», - отмечают эксперты HSBC. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам aspekty.net 
 

Центробанк Китая сохранит осторожную  
монетарную политику 

27.06.2016 
Народный банк Китая сообщил в понедельник, что продолжит 

проводить осторожную монетарную политику и предупредительную 
бюджетную политику. Об этом пишет reuters.com 

В отчете о финансовой стабильности за 2016 г. ЦБ сообщил, что будет сохранять 
процентные ставки на разумном уровне, а также принимать жесткие меры для борьбы с 
незаконной финансовой деятельностью. Регулятор сообщил, что расширит каналы и 
методы в банковском секторе, что позволит увеличить частные инвестиции. Налоги и 
сборы для компаний будут снижены, сообщил ЦБ. Будет создана нейтральная и 
подходящая монетарная и финансовая среда. Регулятор также добавил, что усилит 
реформу стороны предложения, углубит развитие и открытость валютного рынка. 
Отметим, прибыль промышленных предприятий Китая выросла на 3,7 процента в мае в 
годовом выражении, замедлившись по сравнению с апрелем и усилив беспокойства о том, 
что вторая по величине в мире экономика теряет темпы роста. Возвращение к росту 
прибыли в первом квартале и сильный подъём в марте стали поводом надеяться, что 
экономика КНР оживляется, но последующие данные позволяют предположить, что она в 
лучшем случае стабилизируется. Прибыль в мае увеличилась до 537,2 миллиарда юаней 
($81,21 миллиарда), показали данные Национального бюро статистики. В первые пять 
месяцев 2016 году прибыль выросла на 6,4 процента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, сообщило Национальное бюро статистики на своем сайте. Между 
тем показатели в секторах были неравномерными. Прибыль горнорудного сектора упала 
на 93,8 процента по сравнению с данными за прошлый год, сообщило ведомство. 
Промышленная прибыль в период с января по апрель выросла на 6,5 процентов в годовом 
исчислении, в апреле этот показатель увеличился на 4,2 процента. "Рост промышленной 
прибыли немного замедлился в мае по сравнению с предыдущим месяцем, но 
промышленные секторы демонстрируют положительные изменения", - говорится в 
заявлении представителя Национального бюро статистики Хэ Пина. Прибыль 
угледобывающих компаний в мае выросла в 2,5 раза в годовом исчислении, сообщило 
ведомство. Прибыль китайских госпредприятий упала на 9,6 процента в первые пять 
месяцев 2016 года в годовом исчислении против спада на 8,4 процента в первые четыре 
месяце, сообщило министерство финансов на прошлой неделе. 

 

Читать полностью >>>  
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 АФРИКА 
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 

 

Суд Египта заблокировал передачу двух островов 
Саудовской Аравии 

21.06.2016 
Суд в Египте аннулировал передачу двух островов в Красном море - 

Тирана и Санафира - Саудовской Аравии. Об этом сообщает служба 
новостей портала bbc.com 

В апреле египетский президент Абдель Фаттах Сиси пообещал саудовскому королю 
Салману решить вопрос с этими участками земли. У государства есть право обжаловать 
решение инстанции в Верховном суде страны. Как говорят аналитики, решение суда ставит 
египетские власти в неудобное положение во внешней политике. В египетском обществе 
решение Сиси вызвало волну критики: в мае по стране прокатилась волна демонстраций 
протеста, которые разгонялись с применением слезоточивого газа. Несколько десятков 
протестующих тогда были арестованы. Необитаемые Тиран и Санафир несколько раз 
переходили из рук в руки в течение XX века. С 1967 по 1982 год Тиран находился под 
контролем Израиля. Перед объявлением о передаче островов Саудовской Аравии 
президент Египта уведомил об этом Израиль и не встретил возражений. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам bbc.com 
 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o МАГРІБ (ПІВНІЧНА АФРИКА) 

 

 ЄГИПЕТ 
 

Ще одне довічне ув‘язнення для  
екс-президента Єгипту 

18.06.2016 
Колишнього президента Єгипту Мохамеда Мурсі засуджено до 

довічного ув‘язнення за шпигунську діяльність. Шестеро інших осіб, що 
проходили з ним у цій справі, засуджені до смертної кари. 

Колишній провідник організації “Брати-мусульмани” одержав покарання за 
передачу державних таємниць Катарові - країні, що підтримувала його перед і після 
приходу до влади. Під час попередніх процесів проти нього Мурсі вже було засуджено до 
смертної кари, довічного ув‘язнення та 20 років в‘язниці. Екс-президент подав апеляцію 
після кожного із цих вердиктів. Мурсі 2012 року став першим демократично обраним 
президентом в історії Єгипту. Це сталося по революції, яка усунула від влади попереднього 
керівника країни Хосні Мубарака. Одначе 2013 року внаслідок заколоту військових усунули 
від влади і його. Заколот відбувся під орудою тодішнього очільника збройних сил і 
нинішнього президента Абделя Фаттаха ас-Сісі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

 ЛІВІЯ 
 

Проурядові сили відвойовують лівійські  
території в ісламістів 

22.06.2016 
У Лівії армія та проурядові ополченці відвойовують території в 

ісламістів, що присягнули на вірність ІДІЛ. Найбільшим здобутком 
об‘єднаних сил є частина середземноморського міста Сирт.  

Вони просунулися на кілометр вглиб його території, звільнивши кілька районів. Під 
контролем лівійців порт, місцева радіо- та електростанція, а також склад зі зброєю та 
боєприпасами. Утім, бойовики чинять запеклий спротив, кажуть в армії. Щодня вона 
втрачає по кількадесят бійців. Вплив ІДІЛ поширився на охоплену громадянським 
конфліктом Лівію у 2014 році. Відтоді різні групи ісламістів, що присягнули ІДІЛ, захопили 
кілька лівійських міст. У 2015-му Сирт став найбільшим із них. Цьогоріч у Лівії з‘явився 
підтримуваний ООН уряд національної єдності. Нові керівники країни намагаються 
повернути собі контроль над її територією. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

o СХІДНА АФРИКА 
 

 СОМАЛІ 
 

Напад на готель у Сомалі: кількість  
жертв зростає 

25.06.2016 
Щонайменше два десятки людей загинули у суботу в результаті 

атаки ісламістів на готель у столиці Сомалі Могадішо. За іншими даними 
ідеться про 35 загиблих. Про це повідомляє служба новин euronews.com  

Серед них, за словами поліцейських, – цивільні, охорона готелю та самі бойовики. 
Крім того є багато поранених. Правоохоронці провели операцію проти нападників, яка нині 
завершилася. Чимало людей вдалося врятувати із чорного входу у готель. Головний вхід 
був оточений снайперами. У прибережному місті у суботу було чути вибух, постріли та 
сирени швидких. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угрупування “Аш-
Шабаб”. Організація обрала готель тому, що там часто зупиняються міністри країни. 
Бойовики угрупування не вперше влаштовують напади у столиці Сомалі. Їхня мета, як вони 
самі пояснюють, – повалити уряд країни, підтримуваний Заходом.  

 

Читати повністю >>> 
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o ЗАХІДНА АФРИКА 
 

 ЛІБЕРІЯ 
 

ООН выводит миротворческий  
контингент из Либерии 

30.06.2016 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил об успешном 

завершении миротворческой операции ООН в Либерии. Об этом сообщает 
Центр новостей ООН, передает news.liga.net 

Голубые каски покидают страну, поскольку в Либерии удалось укрепить 
государственную власть и механизмы, которые позволят жителям западноафриканского 
государства самостоятельно поддерживать в стране мир и стабильность. Генеральный 
секретарь ООН сообщил, что миротворческая миссия ООН передала все полномочия в сфере 
обеспечения безопасности либерийскому правительству. Глава ООН подчеркнул, что 
впервые за 13 лет ответственность за судьбу Либерии и защиту ее граждан полностью 
возьмут на себя власти страны. Пан Ги Мун поблагодарил  страны, которые направляли 
свои войска и полицейские подразделения для участия в операции ООН в Либерии. Миссия 
ООН в Либерии была учреждена резолюцией Совета Безопасности в сентябре 2003 года для 
помощи в налаживании мирной жизни после гражданской войны в Либерии, 
продолжавшейся с 1991 по 2003 год. По состоянию на 30 апреля 2016 года в ее составе 
было 2674 военнослужащих, 65 военных наблюдателей, 632 полицейских и 358 человек из 
числа гражданского персонала. Украина представлена в миротворческом контингенте в 
Либерии 275 солдатами и офицерами. 
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o ПІВДЕННА АФРИКА 
 

 АНГОЛА 

 
В Анголі звільнили з в‘язниці  

репера-опозиціонера 
30.06.2016 

Верховний суд столиці Анголи Луанди звільнив з-за ґрат 17 
опозиціонерів і помістив їх під домашній арешт. Серед активістів - 
португало-ангольський музикант Луаті Бейрау.  

Разом з іншими активістами його звинуватили у підготовці заколоту проти 
президента країни Жозе Едуарду душ Сантуша, який перебуває при владі упродовж 36 
років. У березні опозиціонерів засудили до ув‘язнення терміном від 2 до 8 років. Активісти - 
учасники руху за демократію у колишній португальській колонії в Африці - у травні 
оголосили голодування. 

 

Читати повністю >>> 
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 ПАР 

 
ПАР: заворушення на тлі  

місцевих виборів 
22.06.2016 

У Південній Африці спалахнули масштабні вуличні заворушення. 
Конфлікт виник через кандидатуру мера на майбутніх місцевих виборах у 
двох районах столичного мегаполісу Цване, де розташована Преторія.  

Прихильники чинного керівника метрополії виступили проти висунутої урядовим 
Африканським національним конгресом кандидатури колишнього міністра Токо Дідізи. “Це 
наша партія, АНК. Однак люди незадоволені рішенням, яке ухвалив уряд. Тож їм потрібно 
просто сісти, вирішити усі проблеми, ухвалити правильне рішення і повернути колишнього 
мера”, – каже місцевий житель. У вівторок у Цване активісти заблокували вулиці, палили 
шини і автобуси, а також атакували адміністративні будівлі. А минулої неділі дебати щодо 
майбутнього мера закінчилися стріляниною і загибеллю одного члена АНК.  
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 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АМЕРИКА  

 

 ВЕНЕСУЕЛА 

 
Венесуела: крок уперед до референдуму щодо 

відставки президента Мадуро 
25.06.2016 

Венесуельська опозиція підтвердила справжність підписів під 
петицією про проведення референдуму з питання відставки президента 
Ніколаса Мадуро. Про це повідомив опозиційний лідер, губернатор штату 
Міранда Енріке Капрілес. 

Перевірка тривала з 20 червня. Необхідно було підтвердити 1%, або 200 тисяч 
підписів виборців з різних регіонів. За словами Капрілеса, мета досягнута, і це - “велика 
перемога народу”. Другий етап підготовки до волевиявлення передбачає збір опонентами 
Мадуро 20%, або 4 млн підписів венесуельських виборців. Опозиція прагне проведення 
референдуму вже цього року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

 КОЛУМБІЯ 

 
Уряд Колумбії та повстанці лівого руху ФАРК підписали  

історичну угоду про припинення вогню 
24.06.2016 

Уряд Колумбії та лідери ліворадикальної групи ФАРК (Революційні 
збройні сили Колумбії ) підписали історичну угоду про перемир‘я, яка має 
покласти край протистоянню в країні, яке триває понад 50 років.  

 

Перемир'я оголосили на Кубі, де про нього домовилися колумбійський президент 
Хуан Мануель Сантос і лідер ФАРК Родріґо Лондоньйо-Ечеверрі, відомий як «Команданте 
Тимошенко» (псевдонім має на увазі радянського маршала Семена Тимошенка – ред.). 
Документ підписали у присутності кубинського лідера Рауля Кастро. На церемонії в Гавані 
були присутні генсекретар ООН Пан Гі Мун, спеціальний посланник США і президенти Чилі, 
Венесуели та низки інших країн Латинської Америки. Сторони домовились, що 7 тис. 
повстанців складуть зброю одразу після імплементації мирної угоди, а потім їх буде 
демобілізовано. Документ також передбачає гарантії безпеки партизанами після їхнього 
роззброєння. Сторони протистояння, яке почалося ще у 1964 році, ведуть переговори про 
мир впродовж трьох останніх років. Колумбійський конфлікт, у якому загинули 220 тис. 
людей, є найдовшим збройним протистоянням у західній півкулі. Очікують, що припинення 
вогню може прокласти шлях до підписання повноцінної угоди про мир.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zaxid.net 
 
 

o КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ  
 

 МЕКСИКА 

 
Кривава демонстрація у  

штаті Оахака 
20.06.2016 

Шестеро людей загинули та близько сотні отримали поранення в 
результаті заворушень між демонстрантами та поліцією у мексиканському 
штаті Оахака. Про це повідомляє служба новин euronews.com 

Сутички виникли, коли спецзагони поліції намагалися розблокувати дорогу, яку 
перекрили члени профспілки вчителів. Вони протестують проти реформи освіти, яку 
просуває уряд. Траса, що її перекрили освітяни, веде до державного нафтопереробного 
заводу, який може припинити роботу через блокаду. Щоб не допустити цього, поліція 
взялася до розгону демонстрантів. Проти них застосували сльозогінний газ. За словами 
керівника федеральної поліції Енріке Ґаліндо, коли правоохоронці намагалися відтіснити 
протестувальників, у них відкрили вогонь невідомі люди. Під кулями падали і 
демонстранти, і поліцейські. Поранені понад 50 осіб з обох боків. Впливова освітянська 
профспілка регулярно проводить акції протесту в різних містах країни. Після того, як влада 
заарештувала за підозрами в корупції одного з її лідерів, протести посилилися. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 США & КАНАДА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 
 

 
МВФ позитивно оценил экономику США,  

порекомендовал ряд реформ   
22.06.2016 

Экономика США в целом находится в хорошем состоянии, однако 
правительству следует принять ряд реформ для предотвращения 
возможных негативных изменений, говорится в отчете МВФ. 

Эксперты МВФ отметили существенный рост рабочих мест (2,4 млн в 2015 г.) и 
падение безработицы в этом году до минимальных за шесть лет 4,7%. Вместе с тем в более 
долгосрочной перспективе США могут столкнуться с рисками, угрожающими стабильному 
росту экономики. Глава МВФ Кристин Лагард выделила четыре основных риска - это 
снижение доли работающих граждан, замедление темпов роста производительности труда, 
растущая пропасть в распределении доходов, а также высокий процент населения, 
живущего за чертой бедности. Эксперты фонда выдвинули ряд предложений по смягчению 
указанных рисков, включая увеличение инвестиций в инфраструктуру, проведение 
иммиграционной реформы и комплексной реформы корпоративного налогообложения, 
повышение минимального размера оплаты труда, заключение торгового соглашения с 
Европой и борьбы с любыми формами протекционизма. "Это непросто, но существует 
немало способов наилучшим образом осуществить предложенные изменения, которые 
могут стать фундаментом для дальнейшего прогресса", - отметила К.Лагард. По оценке 
МВФ, ВВП США вырастет на 2,2% в 2016 году. В апрельском обзоре прогнозировался 
подъем американской экономики на 2,4%. Федеральная резервная система должна 
повышать процентные ставки очень постепенно, отмечается также в сообщении фонда. По 
его прогнозам, дефицит текущего счета к 2020 году может превысить 4% ВВП, что означает 
переоцененность американского доллара на 10-20%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 
 
 
 
 
 

 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 АВСТРАЛІЯ 

 
Австралія обирає новий уряд 

01.07.2016 
У суботу австралійці обиратимуть уряд. Соціологічні опитування 

пророкують близький результат двом основним політичним силам – 
лейбористам та лібералам.  

Ліберально-національна коаліція, очолювана чинним прем‘єр-міністром Малколмом 
Тернбуллом, має незначну перевагу. Нині партія влади має 90 місць у нижній палаті на 150 
представників. Її основними конкурентами є лейбористи Білла Шортена. Окрім двох 
традиційних політичних сил, до парламенту можуть пройти австралійські “зелені” та 
центристська партія “Команда Ксенофона” за ім‘ям її засновника Ніка Ксенофона. Ці сили не 
розраховують на значну кількість крісел, утім можуть стати власниками “золотої акції”, 
якщо жодна з великих партій не здобуде більшості. Вибори пройдуть 2 липня, але деякі 
австралійці вже віддали голоси. 70 полярників з трьох антарктичних станцій країни 
скористалися правом вибору достроково. 

  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПАПУА НОВА ГВІНЕЯ 

 
Папуа - Новая Гвинея планирует дебютный  

выпуск еврооблигаций   
22.06.2016 

Представители правительства Папуа - Новая Гвинея проведут в 
ближайшие дни встречи с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. 
Об этом пишет The Financial Times. 

Так называемые страны с "пограничными" экономиками (frontier) привлекли 
рекордные $23 млрд на долговых рынках в 2014 г. Однако в прошлом году они вынуждены 
были пересмотреть свои планы на фоне распродажи их бумаг, финалом которого стало 
размещение бондов Ганы под двухзначную доходность. В 2016 году объемы выпуска 
подобных гособлигаций также остаются небольшими, хотя ряд экспертов ожидает роста 
активности за счет того, что Федеральная резервная система США пока воздерживается от 
повышения процентных ставок. По словам одного из инвесторов, планирующих принять 
участие во встрече с представителями Папуа - Новой Гвинеи, госбумаги этой страны могут 
быть привлекательными благодаря ее богатым нефтегазовым запасам, а также 
любопытству к новому заемщику, отмечает FT. Организацией встреч с инвесторами будут 
заниматься ANZ, Bank of China, JPMorgan и Societe Generale. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

 
Конец эпохи Китая: 16 стран,  

которые его заменят 
24.06.2016 

Международному капитализму необходим регион с низкими 
зарплатами и высокими темпами роста, чтобы получать высокие 
прибыли на капиталы. Так, в 1880-х такой страной были США. 

Китай был таким регионом до недавнего времени, заменив Японию. В настоящий 
момент нет такой страны, которая могла бы заменить Китай в этой роли. Однако есть 
целых 16 стран, общее население которых составляет около 1,15 млрд человек. 
Определение 16 стран посткитайской эпохи - это не прогноз. Это список стран, в которых 
наблюдается значительный рост в таких секторах, как производство одежды и обуви, а 
также в секторе сборки мобильных телефонов. 16 стран посткитайской эпохи являются 
последователями Китая по таким параметрам, как низкие заработные платы, а также 
неразвитая экономика с большими возможностями роста промышленного сектора. Эти 
страны сосредоточены в основном в Африке и Азии и немного - в Латинской Америке. Перу, 
Доминиканская Республика, Никарагуа и Мексика - это страны посткитайской эпохи в 
Латинской Америке. Если внимательно посмотреть на карту, то можно отметить, что 
большая часть этих стран сосредоточена в бассейне Индийского океана. Шри-Ланка, 
Индонезия, Мьянма и Бангладеш - все эти страны расположены у берегов Индийского 
океана. Страны Индокитая и Филиппины не имеют выхода к Индийскому океану, однако 
расположены в том же регионе. Еще часть стран расположена в Африке к югу от Сахары: 
Танзания, Кения, Уганда и Эфиопия. В этих странах производится одежда и обувь, и в этом 
секторе они начнут вытеснять Китай в первую очередь. Второй сектор, в котором они 
начнут менять ситуацию, это сектор сборки мобильных телефонов. Так, на данный момент 
в Эфиопии расположено 50 турецких швейных фабрик. Hennes & Mauritz AB (H&M) также в 
настоящий момент рассматривают возможность покупки свыше 1 млн предметов одежде 
ежемесячно. Затраты на одну единицу одежду в Эфиопии на 50% меньше, чем в Китае в 
настоящий момент. Тем не менее ожидается, что эта сумма вырастет к 2019 г. до того 
уровня, который сейчас наблюдается в Китае. В прошлом году заработные платы в Китае 
выросли на 17,1%, а в 2014 г. - на 18%.В среднем сегодня заработные платы в Китае всего 
на 30% ниже, чем в США. А кроме того, они намного выше зарплат в Мексике и Турции. 
Сегодня рост ВВП Эфиопии составляет 10%. Тем не менее она остается одной из самых 
бедных стран в мире, несмотря на то что у нее самые лучшие перспективы экономического 
роста на африканском континенте. 

 

Читать полностью (карта) >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 

 БЛОГ 

Итоги британского референдума: уроки и 
последствия для Украины и ЕС 

24.06.2016 
В 9:00 24 июня стали известны официальные результаты 

референдума о выходе Великобритании из ЕС – "за" Brexit отдано 52% 
голосов. Об этом сообщает портал segodnya.ua 

 

До начала голосования все социологические исследования говорили о том, что число 
сторонников и противников выхода Великобритании из ЕС примерно одинаково. Но 
опросы, проведенные буквально накануне голосования, предсказывали уже победу 
сторонникам ЕС. Однако решающим оказалось мнение тех, кто только в последний момент 
определился, как ему голосовать (таких было около 15%). Сказалась и активность 
избирателей. Накануне эксперты прогнозировали, что при явке менее 60% высока 
вероятность того, что британцы проголосуют за выход из ЕС. Явка 70% и выше будет 
говорить о вероятной победе сторонников сохранения членства в ЕС. 

 

Уроки и последствия для Украины. История с британским референдумом – 
хороший пример для любых политиков, как нужно бороться за национальные интересы на 
международной арене и убеждать избирателей в своей правоте. Последствия для нашей 
страны британского референдума главным образом политические: негативный результат 
референдума приведет к тому, что ЕС будет вынужден больше заниматься внутренними 
вопросами, что ослабит внимание к проблемам Украины; для нас важно сохранение 
сильного ЕС, а его всяческое ослабление на руку путинской России; Великобритания 
стабильно и однозначно поддерживает украинскую евроинтеграцию, она также 
принадлежит к странам-"расширителям", т. е. тем, кто благосклонно относится к идее 
расширения Евросоюза. Ее выход из ЕС ослабит евронадежды Украины. На экономику же 
нашей страны решение о выходе Великобритании из ЕС окажет минимальное воздействие. 
Внешние рынки капиталов (к которым относится и Лондонская биржа) сегодня и так 
закрыты для отечественных компаний. Разве что, в какой-то мере скажется колебания цен 
на товарных рынках. Объемы же внешней торговли между нашими странами практически 
не зависят от того, состоит Великобритания в ЕС или нет. В то же время председатель 
Федерального резерва США Джанет Йеллен включила риск выхода Британии из ЕС в число 
наиболее серьезных угроз для американской и мировой экономики.  

 

Последствия для Евросоюза. Еще накануне референдума много говорилось о том, 
что любой его результат должен привести в переменам в ЕС. Стремление Великобритании 
добиться большей независимости во внутренней политике и противостоять еще большей 
интеграции ЕС уже нашло отклик у ряда политиков других стран Европы, что грозит 
ростом разобщенности в союзе. Поэтому лидеры ЕС (особенно Франция и Германия) 
умножат усилия, для того чтобы избежать фрагментации Евросоюза. Руководство ЕС 
вынуждено признать, что интеграционные настроения политиков далеко не всегда 
разделяют простые граждане. Во многих европейских странах уровень недовольства 
политикой ЕС находится на том же уровне, что и в Великобритании, а кое-где и превышает 
его. "Одержимые идеей немедленной и всеобщей интеграции, мы не заметили, что 
граждане европейских стран не разделяют наш евро-энтузиазм", – признал заявил 
председатель Европейского Совета Дональд Туск. А глава Европейской комиссии Жан-Клод 
Юнкер заявил, что ЕС вмешивается в слишком большое количество вопросов, которые 
могли бы решаться на уровне суверенных правительств его членов. С этим лидерам ЕС 
придется что-то делать. Евросоюз должен стать другим. Ему нужно научиться давать 
ответы на актуальные вызовы, чтобы не жить от кризиса до кризиса (Португалия, Испания, 
Италия, Греция, беженцы, Великобритания). Сейчас ЕС для многих ассоциируется только с 
бюрократией и со стремлением к чрезмерной заурегулированности, потому в ЕС возможен 
рост влияния радикальных партий евроскептиков. Во Франции ныне самый популярный 
политический лидер – глава Национального фронта Марин Ле Пен, уже заявляла хочет 
провести аналогичный плебисцит во Франции. "Если Британия выйдет из ЕС, я уверен, 
большинство голландцев также вскоре захотят это сделать",- говорил лидер Партии 
свободы (Нидерланды) Герт Вилдерс. В 2017 г. во Франции и Германии пройдут выборы 
(президентские и парламентские соответственно), и британский референдум будет во 
многом задавать повестку дня предвыборных дебатов. Позиция ЕС на переговорах о 
свободной торговле с США, Японией и другими странами ослабнет. Председатель 
Европейского совета Дональд Туск заранее разработал график отторжения Соединенного 
королевства. По его словам, на организацию такого разрыва потребуется по меньшей мере 
7 лет переговоров. Причем велика вероятность, что в ходе этих переговоров будут 
стремиться примерно наказать Великобританию, на ее примере продемонстрировав 
пагубность выхода из союза. 

 

Решение о выходе принято – что дальше. Референдум носит рекомендательный 
характер. Юридически закрепить его результат должен парламент Соединенного 
Королевства, в котором большинство депутатов выступает за сохранение членства страны 
в ЕС. Разумеется, несогласие британского парламента с прямым изъявлением воли граждан 
сложно представить, но минимальная вероятность этого есть. Получив решение 
парламента, правительство должно будет сообщить Брюсселю, как именно оно намерено 
следовать процедуре, описанной в ст. 50 Лиссабонского соглашения от 2009 г., 
регламентирующей процесс выхода страны из ЕС. Великобритании предстоит стать 
первопроходцем в этом. После этого должны начаться переговоры об условиях выхода и 
будущих отношениях Великобритании с остальными 27 странами-членами ЕС. Лидерам ЕС 
и Европарламенту предстоит согласовать соглашение по осуществлению развода Лондона 
и Брюсселя. Они также могут потребовать ратификации этого соглашения национальными 
парламентами. Этот процесс может затянуться на несколько месяцев. Все это время 
товарные и валютные рынки будет лихорадить на фоне возникшей неопределенности. 
Курс фунта по отношению к доллару уже рухнул с 1,49 до 1,33. В европейские соглашения 
нужно будет внести поправки в соответствии с новым статусом Великобритании. 
Британцам придется обновить свое национальное законодательство. Итоговая модель 
взаимоотношений Велиобритании и ЕС может варьировать от крайне мягкой (аналога 
взаимоотношений ЕС с Норвегией и Швейцарией) до достаточно жесткой (как с США). 
Европейская банковская ассоциация (регулятор, координирующий банковские правила в 
странах ЕС) накануне референдума заявила о том, что покинет Лондон в случае выхода 
Великобритании из ЕС. Это будет означать серьезный отток капитала из страны. Велика 
вероятность, что финансовая индустрия Евросоюза предпочтет переместиться с 
Лондонской биржи на другую торговую площадку, например, на Франкфуртскую фондовую 
биржу. МВФ подсчитал, что в зависимости от конкретных условий выхода, ВВП страны 
может потерять от 1,4% до 5,6% к 2019 г. 

 

Почему референдум был назначен. Британия традиционно претендует на особое 
место в Европе, поэтому в отношении видения будущего ЕС у нее часто бывают 
расхождения с позицией Германии и Франции, которые де-факто задают тон в Евросоюзе. 
Нынешний еврореферендум – второй в истории Великобритании. Первый состоялся в июне 
1975 г., всего через два года после вступления страны в ЕЭС (предшественник Евросоюза). 
Интересно, что в 1960-х годах Франция дважды блокировала вступление Великобритании в 
союз, опасаясь усиления на континенте роли США и стран Британского содружества. 
Референдум касался формата участия страны в союзе, его инициировали лейбористы. 
Незадолго до голосования тогдашний премьер-лейборист договорился об уступках для 
своей страны и стал агитировать за членство в ЕЭС. Ему оппонировало левое крыло его же 
партии. В ходе референдума две трети граждан страны поддержали премьер-министра. Но 
споры о роли Британии и союза не прекращались. Так в 1988 г. тогдашний премьер 
Маргарет Тэтчер заявила: "Мы не для того согласились убрать наши национальные 
границы, чтобы увидеть создание этих же границ на европейском уровне, при том что 
европейское супер-государство командует из Брюсселя". Тэтчер видела в европейском 
доминировании прежде всего угрозу появления единого социалистического государства. 
Это ее выступление, фактически, придало новый импульс росту евроскептицизма в 
Великобритании. Именно ее партия – консерваторы в 2013 г. выступила с обещанием 
провести референдум о выходе из Евросоюза, если она останется у власти после выборов 
2015 г. В мае 2015 г. консерваторы победили на парламентский выборах, а 27 мая, королева 
Елизавета II, выступая с тронной речью перед новым составом парламента, заявила: 
"Великобритания проведет новые переговоры по вопросу о членстве в ЕС, с тем чтобы он 
служил интересам всех участников. Параллельно будет внесен законопроект о 
референдуме по вопросу о выходе из ЕС, который пройдет до конца 2017 г.". Напомним, что 
речи королеве пишут в правительстве, т. е. она выразила мнение консерваторов. 
Оппозиция – лейбористы также поддержали идею референдума, хотя сразу сказали, что 
будут агитировать против выхода. После этого закон о референдуме был быстро проведен 
через парламент. Формулировка вопроса была такой: "Должно ли Соединенное 
королевство оставаться членом Европейского союза?". В ноябре 2015 г. правительство 
Дэвида Кэмерона предложило лидерам ЕС закрепить право любой страны не участвовать в 
политической интеграции, расширить права национальных парламентов в Евросоюзе, 
ограничить получение пособий мигрантами из стран союза, устранить ряд 
бюрократических ограничений в рамках единого рынка, а также закрепить права девяти 
стран союза, которые не входят в еврозону. 19 февраля 2016 г. года руководство ЕС 
согласилось на большинством этих предложений. А британское правительство, исполняя 
закон, назначило референдум на 23 июня. Сам же Кэмерон сразу начал агитировать за 
сохранение Британии в ЕС. Ему оппонировало правое крыло собственной партии.  

 

Противоборствующие стороны. Лидером еврооптимистов де-факто является 
Дэвид Кэмерон. К их числу относятся большинство парламентариев (депутатов Палаты 
общин) от консервативной партии и две трети членов правительства. Поддерживают 
членство в ЕС почти все лейбористы, либералы, зеленые, Партия Уэльса и даже 
шотландские националисты, которые выступают за выход Шотландии из Соединенного 
королевства, но не из ЕС, т. к. не хотят лишиться преимуществ, связанных со свободой 
передвижения, возможностью учиться и работать в Европе. Движение "Британия сильнее в 
Европе" поддерживают бывшие премьер-министры Джон Мэйджор, Тони Блэр и Гордон 
Браун, объединение "Бизнес для Новой Европы". Руководители 1285 компаний, 
работающих в Великобритании, подписали открытое письмо, в котором призвали 
проголосовать против выхода из ЕС. За сохранение членства в ЕС выступают такие 
авторитетные печатные СМИ, как Economist, Guardian, Independent, Daily Mirror, Financial 
Times. США и европейские партнеры Британии однозначно выступают против выхода 
страны из ЕС. Президент Барак Обама предупредил, что в случае выхода "Великобритания 
окажется в хвосте очереди" на заключение новых торговых сделок с США. Неформальным 
лидером евроскептиков – сторонников выхода из ЕС можно считать Бориса Джонсона, 
который называется вероятным приемником Кэмерона на посту лидера консерваторов. Он 
начинал агитацию, занимая пост мэра Лондона, на котором его в мае сменил лейборист и 
сторонник ЕС (Джонсон не принимал участия в выборах). К выходу из ЕС призывало 
движение "Мусульмане за Британию", объединение "Бизнес для Британии". Давно 
выступает за выход из ЕС Партия независимости Соединенного королевства (ее лидер 
Найджел Фарадж не скрывает, что симпатизирует Владимиру Путину). Она получила на 
парламентских выборах в прошлом году 12,7% голосов. Сторонники выхода Британии из 
ЕС сформировали движения Vote Leave ("Голосуй за выход"), Leave EU ("Покинуть ЕС"). Их 
поддерживают такие популярные издания, как Daily Star и Daily Express, Daily Telegraph, 
Sun, Times. Причем совокупная аудитория изданий, поддержавших выход, выше, чем у 
призывающих проголосовать против него. По данным британской избирательной 
комиссии, группы, агитировав ие за выход из ЕС, собрали больше пожертвований, чем их 
оппоненты. Так с 14 мая по 9 июня они получили в виде наличных и кредитов 3,6 млн 
фунтов, а оппоненты – 2,9 млн фунтов. Да и в другие периоды, начиная с 1 февраля, 
евроскептики все время лидировали. Кроме того, за все время кампании стороны получили 
из бюджета на агитацию по 600 тысяч фунтов каждая. 
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Москва принимает "китайский сервиз": Пекин  
наступает в Центральной Азии 

01.07.2016 
России ничего не остается, кроме как дать добро на экономическую 

экспансию КНР в Центральную Азию, считают опрошенные Deutsche Welle 
эксперты. Об этом пишет портал bin.ua 

 

После саммита ШОС, прошедшего в Ташкенте 23-24 июня, и особенно после 
успешных двусторонних переговоров, состоявшихся там между президентом Узбекистана 
Исламом Каримовым и Председателем КНР Си Цзиньпином, многие наблюдатели говорят 
об окончательном утверждении Китая в качестве игрока, который обрел доминирующее 
влияние на страны региона. Узбекистан, по оценкам аналитиков, до сих пор не относился к 
числу государств, чьи экономики в значительной мере зависят от китайского капитала. Но 
в особо теплом приеме, который президент Каримов оказал высокому китайскому гостю, и 
в длинном перечне совместных китайско-узбекских проектов, который был в Ташкенте 
озвучен, обозреватели ряда зарубежных СМИ увидели готовность Узбекистана шире 
открыть ворота для экономической экспансии Пекина. Как это прежде сделал 
Таджикистан, и, с оговорками, Туркмения и Киргизия. 

 

Предел в сотрудничестве. Однако эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов 
видит ситуацию иначе. По его словам, саммит ШОС и переговоры Ислама Каримова с Си 
Цзиньином в Ташкенте, а потом Путина с Си в Пекине 25 июня, четко обозначили 
сложившуюся тенденцию. Согласно ей, для Китая не ШОС является инструментом, с 
помощью которого он осуществляет экономическую экспансию в регионе, а двусторонние 
связи с каждой из стран. Подтверждением, по словам собеседника DW, являются 
впечатляющие итоги визита китайского лидера в Ташкент. "Есть зримый результат - Ислам 
Каримов и Си Цзиньпин открыли тоннель, который позволит Узбекистану связать столицу 
железной дорогой с Ферганской долиной, минуя территорию Таджикистана. Этот проект, 
осуществленный за 3 года, является несомненным достижением узбекско-китайского 
сотрудничества. И одновременно этот тоннель - часть китайского проекта 
"Экономического пояса шелкового пути (ЭПШП)", - подчеркивает Аркадий Дубнов. Но, 
продолжает он, нет оснований считать, что это признак того, что Узбекистан сдался 
китайской экономической экспансии. "В сотрудничестве Ташкента с Китаем существует 
некий предел, и он определяется достаточно сдержанным отношением Узбекистана к 
перспективе стать вассально зависимым агентом Поднебесной. В отличие от 
Таджикистана, Узбекистан пока даже не заявлял о своем присоединении к самому 
амбициозному нынешнему китайскому проекту - ЭПШП", - напоминает российский эксперт. 

 

Москва дает добро? Политолог из Узбекистана Юрий Черногаев также считает, что 
узбекское руководство и в целом местные элиты, прошедшие период первоначального 
накопления капитала и ставшие более разборчивыми, пытаются прагматично подходить к 
сотрудничеству с Китаем и извлекать максимальные выгоды, выбирая те или иные 
проекты. По его словам, отнюдь не все "китайские предложения" в Ташкенте принимаются 
- например, при проведении геологоразведки по урану там предпочли сотрудничество с 
Японией, которое посчитали экономически более приемлемым. При этом Черногаев 
исходит из того, что руководство Узбекистана демонстрирует возможность тесной 
кооперации с КНР как альтернативу российскому влиянию, особенно когда Ташкент не 
устраивает позиция Москвы по тому или иному вопросу. Так, Узбекистан не спешит 
соглашаться с российскими предложениями по усилению роли ШОС в обеспечении 
безопасности в Афганистане и в целом по усилению коллективных мер безопасности в 
регионе при ведущей роли в этом Москвы. После ташкентского саммита наблюдатели 
отметили, что главный конкурент Китая за влияние в регионе в лице президента 
Владимира Путина отреагировала на китайско-узбекское сближение вполне благосклонно. 
Как сообщил DW на условиях анонимности один из высокопоставленных российских 
чиновников, влияние Китая "через кредиты и экономические проекты в странах региона, 
включая уже и Узбекистан, стало столь значительным, что нам остается лишь согласно 
кивать головами, принимать "китайский сервиз", а также стараться присоединиться к 
большим экономическим проектам. И убеждать компаньонов в том, что лишь мы можем 
обеспечить их безопасность". 

 

Российско-китайский бастион. Однако, по оценке Аркадия Дубнова, Кремль 
сегодня не слишком беспокоит растущее доминирование Китая в Центральной Азии, 
несмотря на то, что оно объективно приводит к снижению российского влияния. Зато 
Пекин может выступать партнером по ограничению американского влияния в 
Центральной и в Северо-Восточной Азии. "И на сотрудничество в этом вопросе Москва 
обменивает пространство для экономического доминирования КНР. Политическое 
заявление, принятое по итогам визита Владимира Путина в Китай, как раз об этом 
свидетельствует. Многие моменты в нем определяют эти переговоры как достаточно 
успешную попытку создания российско-китайского бастиона перед усилением военного 
влияния США в регионах, которые Россия и КНР считают зонами своего влияния", - 
объясняет Дубнов. И обращает внимание на особое место Казахстана в процессе китайской 
экспансии в регион. По его оценке, при нынешнем раскладе региональных сил Казахстан 
представляет гораздо более самостоятельную величину, чем соседние страны. "Его 
территория является транзитной для осуществления практически всех инфраструктурных 
проектов, разрабатываемых в рамках ЭПШП. Это дает возможность Астане вести свою игру, 
демонстрируя иногда амбиции, выходящие далеко за региональный уровень. Об этом ярко 
свидетельствует официальное заявление Астаны о ее планах в СБ ООН после того, как на 
этой неделе Казахстан был избран его непостоянным членом", - подчеркивает Дубнов. При 
этом Казахстан, ожидающий доходов за будущий транзит грузов из Китая в Европу, не 
будет чинить препятствий на пути Китая в Центральную Азию, заключает Юрий Черногаев.  
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