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Путин начал вторую фазу торговой  
войны с Украиной 

05.07.2016 
Между Украиной и Россией развернулся новый этап "торговой 

войны". Президент Владимир Путин продлил до конца 2017 года запрет 
на транзит из Украины товаров через территорию РФ в Казахстан и 
Кыргызстан. 

 
Под временным запретом оказались транзитные перевозки по территории России 

товаров, на которые Москва установила "эмбарго" в ответ на западные антироссийские 
санкции. В Украине действия Путина раскритиковали, пообещав ответить "зеркально", 
вплоть до ограничения транзита и дополнительного повышения пошлин на российский 
импорт. В Минэкономразвития сообщили, что пакет ответных мер уже готов, однако до его 
принятия подробности раскрывать отказались. Президент России Владимир Путин своим 
указом от 1 июля расширил ограничения по транзиту товаров из Украины через 
территорию России. Как известно, с 1 января до 1 июля нынешнего года транзит 
украинской продукции в Казахстан Москва позволяла лишь через Беларусь. Согласно 
новому указу президента РФ, на таких же условиях должен быть налажен транзит через 
Россию в Кыргызстан. Ограничения будут действовать до конца следующего года. Кроме 
того, свой предыдущий указ Владимир Путин дополнил достаточно жестким 
ограничением, введя запрет на перевозки по территории РФ товаров, которые находится в 
России "под эмбарго" и на которые там применяются ставки ввозных пошлин, отличных от 
нуля (согласно Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза). Таким 
образом, транзит товаров из Украины через Россию в Казахстан и Кыргызстан фактически 
запрещен, причем, не только украинских товаров, но и тех, которые идут в направлении 
этих стран через Украину. 

 
Время для раздумий 
В Министерстве экономического развития и торговли Украины заявили, что такое 

решение РФ является экономически и юридически необоснованным и, вероятней всего, 
приведет к искусственному ухудшению условий торговли Украины не только с 
Казахстаном и Кыргызстаном, но и с другими странами, в частности Центральной Азии. 
"Данные ограничения Российской Федерации являются непрозрачными, неоправданными 
и носят дискриминационный характер, соответственно, нарушая обязательства, в 
частности, взятые в рамках Всемирной торговой организации и Договора о зоне свободной 
торговли от 18.10.2011 г.", - сказано в заявлении МЭРТ. В Кабмине сразу же заявили, что 
намерены выступить со встречными торговыми санкциями. "Мы внесем зеркальные 
санкции против действий РФ относительно товаров украинского происхождения и 
относительно транзита, который проходит в другие страны. Это абсолютно четкая 
позиция, которая отвечает международному праву, ВТО и ЕС. Второе: мы поднимем 
зеркально таможенный сбор на российские товары, которые ввозятся в Украину", - заявил 
первый вице-премьер Степан Кубив. Впрочем, ни Кубив, ни его заместитель Наталья 
Микольская не стали раскрывать более детальные планы правительства относительно 
ответных мер. Но, по словам Микольской, пакет нормативно-правовых актов уже готов, 
однако пока он проходит согласительные процедуры в министерствах. "Правительство 
рассматривает действия России как торговую агрессию, которая противоречит правилам 
Всемирной торговой организации", - уточнила Микольская. Кроме того, по ее словам, 
правительство сейчас вносит изменения в проект запроса на инициирование спора в 
рамках ВТО об ограничении транзита в связи с новыми обстоятельствами. В ближайшее 
время Украина подаст соответствующий запрос в ВТО, уточнила Микольская. Ответные 
меры со стороны Украины должны будут компенсировать потери которые повлечет запрет 
на транзит через РФ. Окончательную сумму потерь, с учетом сокращения прибыли 
транзитных перевозчиков пока в правительстве не называют. Эксперт по вопросам 
международной торговли Тарас Качка считает, что правительству прежде, чем говорить об 
ответных мерах по ограничению транзита, следует оспорить решение России в ВТО. "В 
ответных мерах по поводу транзита нужно быть максимально осторожным, поскольку это 
вопрос не двусторонней торговли, а вопрос торговых отношений со всеми соседними 
странами. Соответственно, там основной тактикой должно быть оспаривание действий 
России в ВТО и воздержание от контрмер", - отметил Качка. 

 
 
 

----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

    
 

 
 

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 

 

    
 

 

    
 

 

 
 
 
 

 
Шаг для отступления 
Торговые ограничения Путин продлил до 31 декабря 2017 года. Но важно отметить, 

что в своем указе президент РФ сохранил возможность разблокировать транзит для 
отдельной продукции в случае, если такая просьба поступит со стороны правительств 
Казахстана или Кыргызстана. "Мы сейчас с Министерством инфраструктуры Украины 
будем решать вопрос улучшения транзита", - проинформировали "Апостроф. Экономика" в 
посольстве Казахстана в Украине, не сообщив других подробностей. В МЭРТ подтвердили, 
что на данный момент Министерство инфраструктуры изучает альтернативные маршруты 
для поставок товаров в Центральную Азию из Украины в обход России. В посольстве 
Кыргызской Республики не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на 
отсутствие их посла в Киеве. В Кремле мотив президентского решения усилить торговые 
ограничения толком не объяснили. Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, не 
исключено, что "это как-то связано с правилами и нормами Таможенного союза". "Как вы 
знаете, и Казахстан, и Киргизия являются его членами", - сказал журналистам в 
понедельник Песков. Однако в пресс-службе Евразийской экономической комиссии 
заявили, что ЕЭК в данной ситуации не при чем. "ЕЭК не выступала с инициативой по 
внесению изменений в указ президента РФ", - заявили с пресс-службе ЕЭК. 

 
Цена вопроса 
В МЭРТ пока не готовы назвать сумму возможного ущерба от продленных Кремлем 

ограничений. Но уверяют, что ответные меры будут рассчитываться исходя из возможных 
потерь Украины. "Сумма убытков будет озвучена вместе с нашими действиями в ответ. 
Сейчас мы ее уточняем", - заявила Наталья Микольская. При этом она отметила, что около 
98% украинского экспорта в Казахстан, который в 2015 году составил около $700 млн, 
осуществляется сухопутным путем через РФ. Кыргызстан - менее значимый торговый 
партнер для Украины, однако 93% украинского экспорта в эту страну ($70 млн.) также идет 
через территорию России по суше. Из-за ограничений транзита из Украины с начала 2016 
года за период январь-апрель товарооборот с Казахстаном заметно "просел" - экспорт 
сократился почти на 48%, а импорт - на 23,4%. По отдельным категориям товаров экспорт 
сократился более чем на 90%. Например, за первые четыре месяца в Казахстан из Украины 
привезли черных металлов на $2,4 млн, что составляет лишь 8,3% от объемов первых 
четырех месяцев 2015 года. Еще одна важная статья экспорта в Казахстан из Украины - 
ядерные реакторы, котлы и машины. С начала года объем поставок этой продукции 
сократился более чем на 60%. Экспорт продуктов питания также существенно сократился. 
Как ранее писал "Апостроф. Экономика", товарооборот Украины со странами СНГ заметно 
упал по сравнению с объемами торговли с Евросоюзом. Экспорт в Кыргызстан сократился 
на 70%, в Азербайджан - на53%, Туркменистан - 44%, Таджикистан — 53%. Ввиду новых 
торговых барьеров, введенных Россией, объем торговли наверняка будет падать и дальше. 
Не исключено, что следующими шагами РФ может стать запрет транзита и в другие страны 
Центральной Азции. Как ранее подсчитывали в МЭРТ, общие потери от введения с января 
нынешнего года запрета на ввоз в РФ сельхозпродукции, сырья и продуктов питания из 
Украины, а также отмены РФ действия договора о зоне свободной торговли с Украиной и 
ограничения транзита в третьи страны через территорию РФ составят $0,9-1 млрд. 
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ИТОГИ «Битвы Лучших Тренеров 2016 года»: новые, эффективные методы 
управления компанией и повышения продаж 

 
1 июля 2016 года, в столичном БЦ «IQ Business Center», в рамках 

6-ой Всеукраинской практической конференции «B2BMaster-2016» 
состоялась «Битва лучших тренеров», организованная B2B Медиа-
группой TradeMasterGroup.  

Организатор Конференции В2В Медиа-группа TradeMasterGroup благодарит 
Спикеров, Участников и Партнеров за сотрудничество и поддержку: партнера  
образовательных путешествий:  Компанию  Гудвил (GoodWill); партнера по оценке и 
развитию руководителей – Компанию HRT (HR TechnologiesLtd), а также Terrasoft, одну из 
крупнейших украинских ІТ-компаний; парнера по кофе-брейку - компанию White Beard 
Black Bird. В ходе мероприятия элита отечественного консалтинга – Лучшие Тренеры и 
Бизнес-консультанты В2В-рынка Украины и СНГ – представили вниманию более чем 140 
владельцев и топ-менеджеров компаний корпоративного сектора эффективные 
практические инструменты, предназначенные для увеличения продаж и улучшения 
управления компанией. Как показали представленные на «Битве Лучших Тренеров» 
доклады, для сфер управления компанией и продажами характерны следующие тенденции: 
ураинские компании активно переходят от модели патернализма к модели развития, 
предполагающей партнерские отношения между руководством и персоналом; 
отечественный бизнес понимает необходимость развития своих сотрудников и осознает, 
что только привлекательная для персонала компания способна увеличить свой потенциал 
и быть конкурентоспособной; все большую роль в компаниях начинают играть 
нематериальные способы мотивации сотрудников, в том числе геймификация; по мере 
развития бизнеса возрастает роль его руководителя, который должен быть готов к 
применению новых методов управления, а также  принятию непопулярных решений; все 
больше компаний в сфере B2B-продаж используют современные стратегии 
ценообразования, категорийный менеджмент, ряд других инструментов; непременным 
условием продаж в B2B-секторе становится необходимость изучение потребностей 
клиентов и стремление к их удовлетворению. Не меньшую важность приобретает 
овладение сотрудниками отделов продаж стандартизированных процедур и приемов; 
грань между B2B и B2C-продажами постепенно стирается, поэтому «продажники» должны 
овладевать основами психологических наук. 
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Weekly Digital Magazine «Chrematistic»® – авторський продукт на ринку 
ЗМІ; являється інноваційним рішенням для ефективного поширення та 
зберігання інформації; загальний вигляд, назва, концепція та дизайн 
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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 
Reader 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

≈ 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/


 

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

 

:: ВЛАДА  
 

 

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ 

 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 
 СУДОВА СИСТЕМА 
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ   

 

 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 СЕСІЙНА ЗАЛА 
 

05.07.2016 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 Вечірнє засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

06.07.2016 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 
 КОМІТЕТИ 
 

06.07.2016 

 Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк: 
Індустріальні парки життєво необхідні Україні. докладніше 

 Відбулося засідання Комітету з питань освіти й науки щодо діяльності Державного фонду 
фундаментальних досліджень. докладніше 

 Комітет з питань національної безпеки і оборони підтримує проекту ЗУ «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей стягнення в дохід держави 
необґрунтованих активів та активів, власник яких не встановлений». докладніше 

 Відбулося чергове засідання Комітету з питань європейської інтеграції за участі 
заступника міністра аграрної політики. докладніше 

 Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму рекомендує Верховній 
Раді України прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України 
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування» щодо наставництва над дітьми-сиротами та 
дітьми, позбавленими батьківського піклування. докладніше 

 Комітет з питань промислової політики та підприємництва провів «круглий стіл» 
«Індустріальні парки як фактор інвестиційної привабливості України та інструмент 
політики регіонального розвитку». докладніше 

 На розширеному засіданні Комітету з питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин заслухано інформацію представників уряду щодо дотримання 
прав внутрішньо переміщених осіб та громадян, які проживають на тимчасово окупованій 
території. докладніше 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує 
Верховній Раді України відхилити законопроект, яким пропонується запровадити 
процедуру звернення в дохід держави грошових коштів, цінних паперів, банківських 
металів без обвинувального вироку суду. докладніше 

 
07.07.2016 

 Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендує парламенту 
прийняти за основу законопроект про внесення змін до Закону України "Про телебачення 
і радіомовлення" (щодо удосконалення процедури застосування санкцій Національною 
Радою). докладніше 

 Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту прийняти за основу 
законопроект про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо 
обмеження участі у закупівлях учасників з офшорним статусом). докладніше 

 Комітет з питань промислової політики та підприємництва посилює підтримку 
українського літакобудування. докладніше 

 
08.07.2016 

 Відбулося засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції. докладніше 
 Проблеми учасників антитерористичної операції та шляхи їх вирішення обговорено на 

слуханнях у Комітеті з питань національної безпеки і оборони. докладніше 
 Питання допуску транспортних засобів до участі у дорожньому русі обговорено на 

“круглому столі” у Комітеті з питань транспорту. докладніше 
 Комітет з питань охорони здоров’я провів «круглий стіл» на тему: «Аналіз стану служби 

крові в Україні та перспективи її розвитку». докладніше 
 
 
 ГОЛОВА ВРУ 
 

А.Парубій: Справжня причина блокування Парламенту – намагання  
дестабілізувати ситуацію в країні і Верховній Раді 

 

08.07.2016 
Голова Верховної Ради України А.Парубій переконаний, що 

блокування роботи Парламенту окремими політичними силами 
відбувається не з метою соціального захисту людей, а для 
дестабілізації ситуації в країні і у Верховній Раді.  

«На жаль, трибуна заблокована, і у мене є глибоке переконання, що мета - не тарифи, 
і завдання  - не допомогти простим людям, а завдання в тому, аби дестабілізувати ситуацію 
в країні і в Парламенті», - сказав А.Парубій журналістам на брифінгу у п’ятницю. Голова 
Верховної Ради наголосив, що «це не український сценарій, а зовнішній сценарій 
дестабілізації». А.Парубій підкреслив, що дестабілізувати роботу українського Парламенту 
нікому не вдасться. «Вчора, коли на порядку денному стояли надзвичайно важливі закони 
для національної безпеки і оборони, для наших хлопців-волонтерів, коли стояло питання 
про Сили спеціальних операцій і Раду НАБУ, ми продемонстрували, що Верховна Рада 
України здатна працювати», - сказав А.Парубій. Нагадаємо, Голова Верховної Ради України, 
відкриваючи пленарне засідання Парламенту у четвер озвучив заяву, у якій наголосив, що  
народні депутати України з різних фракцій, учасники АТО, вважають блокування роботи 
Парламенту воюючої країни - злочином. «В зоні АТО вперше за багато тижнів російськими 
найманцями були застосовані системи залпового вогню «Град». Ситуація на фронті суттєво 
загострилася», - повідомив він. «Так як наші побратими тримають зовнішній фронт на 
Сході, так ми не маємо допустити прориву нашого внутрішнього фронту тут, у Верховній 
Раді. Парламент має працювати»- сказав А.Парубій. Він заявив, що «мова ультиматумів та 
провокацій, а також спроби зірвати ухвалення стратегічних законів» є «категорично 
неприйнятною: всі, хто зривають роботу Парламенту під будь-якими приводами, свідомо 
чи несвідомо грають на руку ворогу». «Ми вважаємо, що Верховна Рада повинна негайно 
голосувати законопроекти спрямовані на забезпечення української армії. Наше завдання, 
як народних обранців, демонструвати українському народу єдність та спільно, 
відповідально працювати для нашої країни» - наголосив А.Парубій. 
 

Читати повністю >>>  
 
 

Прес-служби Апарату ВРУ 

Читайте також! 
Андрій Парубій: ми не дозволимо дестабілізувати 
український парламент >>> 
Андрій Парубій: роботу українського парламенту 
ніхто не зупинить >>> 

 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 
 
 

 

 

Глава держави: Санкції - потужна мотивація для виконання 
Росією зобов'язань за Мінськими угодами 

 

 

03.07.2016 
Президент Петро Порошенко переконаний, що санкції були, є і 

будуть тим потужним механізмом, який змушує Росію брати участь у 
перемовинах щодо врегулювання ситуації на Донбасі та призведуть 
до виконання нею Мінських угод. 

 

 
"Це є потужна мотивація для того, щоб росіяни сідали за стіл переговорів і 

виконували взяті на себе завдання. В першу чергу - безпековий компонент Мінських угод: 
припинення вогню, розведення артилерії, відведення важкого озброєння, звільнення 
заручників і забезпечення безперешкодного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 
до всієї окупованої Російською Федерацією території", - наголосив Глава держави під час 
спілкування з журналістами у Одесі. "Ми на цьому наполягаємо і маю надію, що ми цього 
доб'ємося", - додав Президент. "Санкції застосовуються тому, що світ визнає - Російська 
Федерація не виконує взятих на себе зобов'язань", - також підкреслив Петро Порошенко і 
подякував лідерам ЄС за одноголосне ухвалення рішення про продовження санкцій проти 
РФ, а США та іншим країнам та за їх синхронне продовження. Президент підкреслив 
ефективність санкційного механізму та вкотре наголосив - якби не зусилля партнерів 
України з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Японії, Австралії, з 
усього світу, які запровадили санкції, ситуація на фронті була б набагато гіршою. "Агресія 
не була би зупинена, бо зупинка агресії є результат спільних і узгоджених дій України і її 
Збройних Сил і світу, який застосовує санкції", - наголосив він. Президент підкреслив, що 
під час зустрічі на саміті Україна-НАТО у Варшаві буде скоординовано позиції і визначено 
подальші дії у Нормандському форматі. За словами Петра Порошенка, йдеться про те, щоб 
було якісно підготовлено документи про посилення співпраці. Глава держави повідомивши, 
що днями Міністр закордонних справ Павло Клімкін та Заступник Глави АПУ Костянтин 
Єлісєєв здійснять візит до Європи для того, щоб на рівні помічників голів держав та урядів 
провести переговори про підготовку можливого засідання Нормандського формату.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Адміністрації Президента України 
 

Ми дуже чітко скоординували наші зусилля для виконання РФ взятих зобов’язань – 
Президент за підсумками зустрічі G5 + Україна 

09.07.2016 
В рамках Варшавського Саміту НАТО відбулась зустріч Велика 

п'ятірка + Україна за участі Президента Петра Порошенка, Президента США 
Барака Обами, Федерального Канцлера Німеччини Ангели Меркель, 
Президента Франції Франсуа Олланда, Прем’єр-міністра Великої Британії 
Девіда Кемерона та Прем’єр-міністра Італії Маттео Ренці. 

«Ми дуже ретельно та чітко вибудували механізми координації наших зусиль щодо 
забезпечення скоординованих дій в імплементації Російською Федерацією взятих на себе 
зобов’язань», - повідомив Петро Порошенко про підсумки зустрічі G5 + Україна. Президент 
звернув увагу, що у підсумковому документі Комісії Україна-НАТО було чітко зазначено, що 
політична частина Мінських угод, включаючи проведення виборів, може бути втілена 
виключно після  створення необхідних безпекових умов. Ця позиція включена в усі 
документи НАТО і знайшла необхідне підтвердження під час зустрічі Велика п'ятірка + 
Україна. За словами Президента, також було досягнуто домовленостей, що найближчим 
часом розпочнуться консультації зовнішньополітичних радників, за участі Міністра 
закордонних справ Павла Клімкіна, з розробки так званої «дорожньої карти» щодо 
безпекового компоненту. В рамках цієї зустрічі Україна планує обговорити питання 
безпекового компоненту і чіткої прив’язки до виконання позицій щодо сталого припинення 
вогню, гарантованого відведення техніки та артилерії, звільнення заручників, 
безперешкодного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої 
територій, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. «Наша 
делегація надзвичайно вдячна позиції наших партнерів та союзників. Всі поставлені 
завдання на Саміті НАТО – виконані», - сказав Петро Порошенко. Зокрема, Президент 
відзначив, що дводенний Саміт НАТО пройшов в інтенсивному графіку, в рамках Саміту 
відбулося 18 його зустрічей у дво- та багатосторонньому форматі. Глава держави 
підкреслив, що Україна була і залишається пріоритетним партнером Альянсу. За словами 
Президента під час засідання Комісії Україна-НАТО більшість країн-членів Альянсу, які 
взяли участь у засіданні, висловили підтримку Україні як у зусиллях  в імплементації 
Мінських домовленостей,  боротьбі за звільнення української території від російської 
агресії на Донбасі та в Криму, так і в підтримці сектору оборони та безпеки, а також у 
проведенні реформ в країні. Глава держави підкреслив, що йдеться про фінансову 
експертну та політичну підтримку з боку НАТО. Петро Порошенко назвав амбітним 
документом Комплексний пакет допомоги НАТО для України, який передбачає заходи щодо 
підвищення ефективності співпраці між Україною і НАТО. Президент відзначив 
надзвичайний рівень підтримки Альянсу. «Результати, які досягнути відкривають перед 
нами дуже добрі перспективи», - наголосив Президент. Відзначимо, Президент Петро 
Порошенко підписав Указ «Питання координації євроатлантичної координації» 
(№296/2016), яким утворив Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції 
України, як допоміжний орган при Президентові. Головою Комісії з питань координації 
євроатлантичної інтеграції України призначено Віце-прем'єр-міністра з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванну Климпуш-Цинцадзе. Комісія 
створена з метою забезпечення координації заходів щодо інтеграції України у 
євроатлантичний безпековий простір, підвищення ефективності виконання пріоритетних 
завдань із досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в Організації 
Північноатлантичного договору (НАТО), у тому числі в рамках річних національних 
програм співробітництва Україна – НАТО. Основними завданнями Комісії є проведення 
моніторингу, аналіз та оцінка стану діяльності, пов'язаної з виконанням завдань у сфері 
євроатлантичної інтеграції України і співробітництва з НАТО, зокрема діяльності 
центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, залучених до виконання 
річних національних програм співробітництва Україна - НАТО, індивідуальних програм, 
галузевих планів співробітництва з Організацією Північноатлантичного договору.  
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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ 
 

 

Прем'єр-міністр України представив звіт Уряду  
за ІІ квартал 2016 року 

 

 
06.07.2016 

Володимир Гройсман на засіданні Уряду у середу, 6 липня, 
представив Звіт Уряду України за ІІ кв. 2016 р. За його словами, за 2,5 
місяці з моменту формування Уряду 14 квітня вдалося досягти 
позитивних зрушень в економіці та подоланні кризи у країні.  

 
 

Уряд прийняв антикризовий план – План першочергових дій Уряду – та представляє 
сьогодні проміжний щоквартальний звіт. "Ми маємо сьогодні позитивні сигнали щодо 
розвитку і національної економіки, і стабілізації ситуації, в тому числі національної валюти. 
Це добрі сигнали, але треба розуміти, що ці сигнали треба підсилювати, щоб зростання було 
більшим, щоб люди його відчували, щоб ситуація змінювалася у кращий бік і ми могли 
забезпечити макроекономічну стабільність", - заявив Прем'єр. Звіт сформовано на підставі 
роботи усіх міністерств Кабінету Міністрів, зазначив він. Прем'єр підкреслив важливість, 
щоб кожен орган влади усіх рівнів в Україні щонайменше один раз на квартал представляв 
звіт про діяльність установи, наявні проблеми та майбутні плани. "Це буде дуже важливо, 
щоб побудувати якісний діалог не з політиканами і популістами, а з громадянським 
суспільством і людьми", - наголосив він. Прем'єр підкреслив, що стратегічна мета Уряду – 
забезпечення сталого зростання економіки України та підвищення рівня і якості життя 
людей. "Політика Уряду буде абсолютно реалістичною. Ми - антипопулісти. Ми не будемо 
приймати жодних рішень, які будуть шкодити українській державі, державності і людям. 
Ми не сприймаємо жодної популістської риторики", - підкреслив Прем'єр. 

  

Читати повністю (документ) >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Володимир Гройсман: Безвідповідальна політика популістів  
не має жодного відношення до життя країни 

08.07.2016 
Прем'єр-міністр вважає поведінку окремих політичних сил 

безвідповідальною політикою та популізмом, який має за мету 
загострити ситуацію у країні та привести її до дострокових 
парламентських виборів.  

"Це знавіснілий популізм. Це популізм, який ні до чого не призведе. Це бажання 
загострити ситуацію через безвідповідальну політику. Я думаю, що не без допомоги і 
підтримки зовнішніх сил – агресора", - заявив Прем'єр під час "Години запитань до Уряду" у 
Верховній Раді, коментуючи ситуацію, що склалася у Парламенті. За його словами, у країні 
немає політичної кризи – є криза політичного жанру, аналогічні ситуації повторювалися у 
попередні роки, зауважив він. Гройсман зазначив, що мета популістів – завести країну до 
дострокових парламентських виборів для того, щоб збільшити кількість народних 
депутатів у своїх фракціях Парламенту. "Кожного місяця роблять соцдослідження, потім їх 
публікують, показують, хто перший, хто другий. Люди займаються власним рейтингом, 
піаром, власним життя – в принципі, до життя країни це жодного відношення немає", - 
зазначив він. Володимир Гройсман зауважив, що Кабінет Міністрів у п’ятницю прийшов на 
"Годину запитань до Уряду" у Верховній Раді України для того, щоб відповісти на питання 
народних депутатів та обговорити "питання тарифів, пояснити, що відбувається у сфері 
ціноутворення на газ, які були корупційні схеми, хто наживався, як працювала стара 
система і чому її змінюємо". Натомість "невелика кількість, кілька десятків депутатів, які 
вважають, що це не потрібно обговорювати, не дали можливості працювати у Верховній 
Раді". "У мене склалося враження, що нам бояться задати питання. Не стільки бояться 
задати питання, як дехто боїться, що ми будемо давати відверті відповіді", - підкреслив він. 
Прем'єр-міністр наголосив, що Уряд є відкритим і публічним. 

  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Кабінету Міністрів України 
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 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА 

 
МЕРТ виконує рекомендації Світового банку щодо вдосконалення  

механізму державно-приватного партнерства 
05.07.2016 

Група експертів Світового банку за активної участі Мінекономрозвитку 
провела оцінку стану організації державно-приватного партнерства (ДПП) в 
контексті управління державними інвестиціями в Україні. 

Фахівці, які працювали над звітом, визначили кілька основних рекомендацій щодо 
покращення механізму реалізації ДПП: запровадження ефективної системи ідентифікації 
пріоритетних проектів та визначення механізмів їх фінансування; удосконалення 
правового регулювання в сфері ДПП, зокрема розробка нової редакції ЗУ "Про концесії" та 
його гармонізація із Законом України “Про державно-приватне партнерство”; реалізація 
механізмів державної підтримки у сфері ДПП, в тому числі формування системи управління 
фіскальними ризиками (ідентифікація, визначення вартості та облік фіскальних ризиків, у 
тому числі непрямих зобов’язань); чіткий розподіл функцій центральних органів влади, 
відповідальних за управління проектами ДПП; розробка методичних рекомендацій  щодо 
оцінки та аналізу ефективності інфраструктурних проектів, структурування проектів та 
організації конкурсних торгів, моніторингу фіскальних ризиків, управління проектами та 
оцінки по їх завершенню. Виходячи з цих рекомендацій на сьогодні вже створена й діє 
єдина система оцінки і відбору державних інвестиційних проектів. З її допомогою 
міжвідомча комісія відібрала 10 державних інвестпроектів, які були включені до 
Державного бюджету на 2016 рік. В липні поточного року запрацює новий порядок 
моніторингу державних інвестпроектів, який буде застосовано для оцінки виконання 10 
проектів за 1 півріччя ц.р. В травні набули чинності законодавчі зміни, які мають усунути 
регуляторні бар’єри для розвитку державно-приватного партнерства (ЗУ № 817-VIII від 
24.11.2015). Крім  цього, на розгляд парламенту внесений законопроект "Про внесення змін 
до Бюджетного кодексу щодо забезпечення можливості взяття довгострокових зобов’язань 
у рамках державно-приватного партнерства" (закон України № 817-VIII від 24.11.2015). 
Крім  цього, на розгляд парламенту був внесений законопроект "Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо забезпечення можливості взяття довгострокових 
зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства", триває робота над новою 
редакцією закону "Про концесії". 

 

Читати повністю (повний текст звіту) >>> 
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Україна дуже зацікавлена в продовженні співпраці з ЄС у сфері  
оподаткування та управління державними фінансами 

07.07.2016 
5-6 липня заступник Міністра фінансів з питань європейської 

інтеграції Юрій Буца взяв участь у другому засіданні Комітету асоціації між 
Україною та ЄС, де обговорювались питання економіки та іншого галузевого 
співробітництва.  

У заході також взяли участь заступник міністра економічного розвитку і торгівлі 
України - торговий представник України Наталія Микольська, заступник Міністра Кабінету 
Міністрів України - директор Урядового офісу з питань європейської інтеграції Наталія 
Гнидюк, заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій 
Петухов, Керівника Головного департаменту правової політики Адміністрації Президента 
України Костянтин Красовський та інші представники влади. Заступник Міністра фінансів з 
питань європейської інтеграції Юрій Буца під час свого виступу наголосив, що Міністерство 
фінансів продовжує активно працювати з Європейською комісією, Світовим банком із 
залученням експертів SIGMA з метою перегляду і оновлення стратегії з управління 
публічними фінансами і відповідного плану дій. "Ми очікуємо, що перегляд та оновлення 
стратегії з управління публічними фінансами буде завершено до кінця вересня 2016 року. 
Зустріч та обговорення у рамках Комітету асоціації Україна-ЄС - це чудова нагода надати 
нового імпульсу цьому процесу, із залученням міжнародних партнерів та недержавних 
суб’єктів", - зазначив Юрій Буца. Заступник Міністра фінансів також повідомив, що для 
отримання наступного траншу макрофінансової допомоги Європейського Союзу, Верховна 
Рада України повинна розглянути і прийняти якомога швидше ряд законопроектів, зокрема 
про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг та про службу в органах місцевого самоврядування. Юрій Буца 
запевнив, що Українська сторона дуже зацікавлена в продовженні співпраці з Європейським 
Союзом у сфері оподаткування та управління державними фінансами. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністертсва фінансів 
 

У Мінагрополітики впроваджується система  
електронного документообігу 

07.07.2016 
З 1 липня у Міністерстві аграрної політики та продовольства України 

впроваджується базовий функціонал системи електронного документообігу 
«СЕД Мінагро». 

Впровадження системи електронного документообігу прискорить прийняття 
управлінських рішень, спростить контроль за проходженням документів, скоротить час на 
опрацювання і підготовку документів, та зменшить використання паперу. Наразі у «СЕД 
МІнгаро» зареєстровано 350 користувачів системи. На сьогоднішній день в системі 
зареєстровано більш 3000 документів. Щодня опрацьовується більш 150 документів. 
Планується, що згодом Мінагрополітики повністю перейде на електронні версії документів. 
Для цього в Міністерстві розроблені відповідні процедури та проводяться перемовини з 
потенційними закордонними фондами щодо фінансування повномасштабного 
впровадження системи електронного врядування. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінагрополітики 
 

Міненерговугілля готове сприяти діяльності  
інвесторів в Україні 

07.07.2016 
В четвер, 7 липня, Міністр енергетики та вугільної промисловості 

України Ігор Насалик зустрівся з представниками Американської 
торгівельної палати та Європейської Бізнес Асоціації.  

І. Насалик нагадав, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 
в жовтні 2015 року підписало Меморандум про співробітництво між Американською 
торгівельною палатою та Європейською Бізнес Асоціацією для оперативного реагування на 
проблеми, пов’язані з діяльністю інвесторів. Також схвально відгукнувся про те, що до 
зазначеного Меморандуму приєдналось і Європейсько-українське енергетичне агентство. 
«Маємо на меті створення Робочої групи високого рівня з реагування на проблеми 
інвесторів в українській енергетиці, так як це передбачалось Меморандумом. Відтак, 
сподіваємося, що після запровадження Механізму, Міністерство зможе і буде оперативно 
реагувати на проблеми інвесторів в українській енергетиці», – запевнив голова 
Міненерговугілля. Ігор Насалик поінформував про заходи, які вдалося реалізувати в 
напрямку реформування галузі. Зокрема, звернув увагу на активну роботу щодо прийняття 
законодавства для формування енергетичного ринку та подолання монополізму. За його 
словами, прийняття постанови, якою схвалено модель розділення НАК «Нафтогаз України», 
значно прискорить процес формування ринкових відносин. Міністр також пояснив 
ситуацію щодо формування запасів вугілля на ТЕС та заявив про готовність підтримати 
інвесторів, які запропонують проекти з переведення енергоблоків ТЕС на вугілля газової 
групи. Ігор Насалик прокоментував нинішню ситуацію щодо роботи ОЕС та окреслив 
можливості Української енергосистеми, перспективи розвитку гідроенергетики та 
альтернативних видів енергії. Під час заходу представники бізнесу мали можливість 
поставити запитання до Міністра. Зокрема, вони обговорили питання щодо рентної плати, 
відповідальності надрокористувачів за порушення ліцензійних умов та вдосконалення 
механізму контролю, участі Міненерговугілля у робочій групі при НКРЕКП щодо якості газу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міненерговугілля 
 
 

 СЛУЖБИ 

Роман Насіров зустрівся з керівником  
FAD IMF Хуаном Торо 

08.07.2016 

У рамках 20-го засідання Генеральної Асамблеї Внутрішньо-
європейської організації податкових адміністрацій (ІОТА) в м. Бухарест 
(Румунія) Голова ДФС України Роман Насіров зустрівся з начальником 
Управління податкового адміністрування Податково-бюджетного 
департаменту МВФ Хуаном Торо. 

Під час зустрічі сторони торкнулися теми реформування фіскальної служби та 
перспектив подальшої співпраці України з МВФ. Крім того, Роман Насіров та Хуан Торо  
обговорили черговий візит Технічної місії Податково-бюджетного департаменту Фонду до 
України, який відбудеться у найближчий понеділок. «Ми розуміємо, що проведення реформ 
є важливим чинником стійкого зростання України та запорукою майбутньої 
макроекономічної стабільності. Державна фіскальна служба реалізує низку необхідних 
реформ, які були узгоджені з МВФ та є необхідною умовою для отримання фінансової 
підтримки з боку організації», - заявив Насіров. Він наголосив, що ДФС здійснює низку 
заходів для боротьби з корупцією, підвищення контролю над порушенням податкового 
законодавства, створює та покращує сервіси для платників податків.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ДФС України 
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Посол: Будуть нові партії військової  
допомоги від США 

05.07.2016 
США нададуть Україні нові партії контрбатарейних радарів, 

безпілотники і засоби захищеної комунікації. Про це повідомив 
надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий. 

Водночас він не уточнив терміни надання цієї допомоги. «Наступні партії 
(контрабатрейних радарів – ред.) також будуть, ми очікуємо – не буду вказувати, коли, – але 
це будуть безпілотні апарати, засоби захищеної комунікації, сучасне оборонне обладнання, 
яке дозволить у поєднанні з нашими можливостями летальної зброї дійсно підвищити 
боєздатність Збройних сил», – зазначив він в ефірі Радіо Свобода. 2 липня США передали 
Україні 14 радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби. Ці радари можуть по 
траєкторіях снарядів, ракет або мін визначати місце перебування зброї противника. Посол 
також зазначив, що в бюджеті США цього року запланована найбільша в історії сума на 
допомогу Україні. «Це понад $600 млн, з яких 330 на сферу безпеки і оборони, 50 на 
летальну зброю – на це немає рішення Білого дому, але така можливість є», – сказав він. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

На даний час триває співпраця ЗСУ 
з більш ніж 40 країнами 

05.07.2016 
Традиційно основними та найбільш активними партнерами ЗС 

України є збройні сили США, Канади, Великобританії, Турецької 
Республіки, Республіки Польща та Литовської Республіки 

Начальник Головного управління військового співробітництва та миротворчих 
операцій Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Леонід Голопатюк 
на брифінгу у прес-центрі Міністерства оборони України повідомив, що 19 країн-партнерів 
надали медичну допомогу 211 пораненим та травмованим військовослужбовцям ЗСУ, ще 11 
військовослужбовців на даний час перебувають на лікуванні за кордоном. Упродовж 2014-
2015 років Збройні Сили України отримали допомогу у вигляді матеріальних засобів від 20 
країн світу, а саме: технічну допомогу (прилади нічного бачення, засоби зв’язку, техніка для 
розмінування, автомобільна техніка, радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби, 
техніка для розмінування та ін.) - на суму близько 57 млн дол. США; гуманітарну допомогу 
(медичне та тилове майно) - на суму близько 46 млн дол. США. «Протягом поточного року 
нами було отримано допомоги на суму понад 60 млн дол. США, з яких технічна допомога на 
суму понад 53 млн. дол. США (останнє надходження - автомобіль медичної евакуації на базі 
HMMWV M1152, радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36(V)10 та 
запасні частини до них), гуманітарна (медичне та тилове майно) - близько 7 млн. дол. США. 
Нашими ключовими партнерами в цьому питанні є Сполучені Штати Америки, Канада, 
Великобританія та Литва», - повідомив генерал-лейтенант Леонід Голопатюк. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: У 2016 р. ЗСУ візьмуть участь 
у 10 багатонаціональних навчаннях >>> 

За матеріалами прес-служби МОУ 
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Завдання НАБУ – ламати  
корупційні схеми 

05.07.2016 

Самі по собі «посадки», без усунення корупційних ризиків, не дадуть 
того ефекту у боротьбі з корупцією, на який очікує суспільство. У цьому 
переконаний директор НАБУ Артем Ситник. 

«Деякі громадські діячі кричать: «Давайте нам «посадок»! Побільше посадіть, і все 
буде добре!» От дивіться – вийшла справа «діамантових прокурорів». Прийшла інша 
людина, в той самий кабінет, на ту саму посаду. І ми затримали його – наскільки я знаю, 
його назвали вже «цукровим прокурором». І я не виключаю, що з’явиться ще якийсь, 
наступний, «скляний» прокурор, наприклад, чи ще якийсь…», - пояснив директор Бюро в 
інтерв’ю hromadske.ua. А.Ситник також наголосив, що успіх боротьби з корупцією залежить 
від трьох складових: дерегуляції, превенції та каральної функції. «Відповідно до 
дослідження рівня сприйняття корупції в бізнесі, проведеного Американською торговою 
палатою, більше 50% хабарів у бізнесі за 2015 рік були пов’язані із прискоренням процедур. 
Неодноразово говорили, що потрібно провести дерегуляцію, застосувати «гільйотину» і 
відмінити все, що створює корупційні ризики», - нагадав директор НАБУ. За його словами, 
важливу роль у подоланні корупції в Україні має відігравати й превентивна робота 
Національного агентства з питань запобігання корупції, покликаного аналізувати 
декларації та досліджувати інформацію про незаконне збагачення чиновників. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру НАБУ 
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Восени запрацює п’ятирічний Проект «Підтримка судової реформи»  
за підтримки Уряду Канади 

04.07.2016 
4 липня 2016 р. відбулася зустріч Голови Вищої ради юстиції Ігоря Бенедисюка 

із делегацією канадського Проекту «Підтримка судової реформи». Про це повідомляє 
рес-служба ВРЮ. 

Від Проекту участь у зустрічі взяли Директор з правових і освітніх питань Групи 
міжнародного співробітництва Національного суддівського інституту Канади Дональд 
Чіассон, старший менеджер проектів міжнародних програм Офісу уповноваженого у 
федеральних суддівських справах Канади Наталія Городецьки, менеджер проекту Ігор 
Осика, перекладач Василь Косенко. Від секретаріату ВРЮ: начальник відділу міжнародного 
співробітництва Владислав Гуртенко, начальник відділу взаємодії зі ЗМІ Оксана Лисенко, 
головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва Дар’я Богатчук. Мета зустрічі – 
обговорення плану реалізації нового канадського Проекту «Підтримка судової реформи» та 
ключових напрямів співробітництва з Вищою радою юстиції в рамках реалізації цього 
Проекту. Голова Вищої ради юстиції Ігор Бенедисюк звернув увагу учасників зустрічі на 
головні зміни у судовій системі України, пов’язані з прийняттям Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», що набуде чинності 30 вересня 
2016 року, Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та закладені у розробленому 
Радою з питань судової реформи проекті Закону України «Про Вищу раду правосуддя», 
робота над яким наразі триває.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Вищої Ради Юстиії 
 

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
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Климпуш-Цинцадзе розповіла про напрямки  
допомоги НАТО для України 

08.07.2016 
НАТО надасть Україні пакет допомоги, який складається з 40 

практичних напрямків, а також 10 дорадчих. Про це в розповіла віце-
прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. 

«Ми сподіваємося насамперед на консультативну, дорадчу допомогу у сфері захисту 
критичної інфраструктури», – сказала віце-прем’єр. Однак це лише один з напрямків, які 
попередньо узгодили годили міністри оборони країн НАТО. «Ми сподіваємося, що цей пакет 
буде застверджений з додатковими конкретними пропозиціями на засіданні (у другий день 
саміту НАТО у Варшаві, 9 липня)», – зазначила І.Климпуш-Цинцадзе. Серед практичних 
напрямків йдеться про продовження роботи старих та початок роботи нових трастових 
фондів, які забезпечують різноманітну підтримку Україні. Зокрема, один з нових трастових 
фондів відповідатиме за фінансування допомоги в розмінуванні на Донбасі. Також до 
пакету допомоги входить закупівля обладнання для посилення кіберзахисту та навчання 
його експлуатації. Нагадаємо, дводенний саміт НАТО відкрився у Варшаві. Крім глав держав 
і урядів 28 країн НАТО у зустрічі на вищому рівні приймають участь делегації 26 держав-
партнерів, і ключових міжнародних організацій, серед яких ООН, ЄС, Світовий банк. Глав 
держав супроводжують міністри закордонних справ і оборони, на полях саміту відбудеться 
безліч двосторонніх зустрічей на вищому і міністерському рівні.  
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Рівень взаємодії України з НАТО є безпрецедентним –  

Спільна заява Комісії Україна – НАТО 
09.07.2016 

Глави держав та урядів Комісії Україна-НАТО обговорили подальше 
зміцнення співробітництва в рамках Хартії про особливе партнерство. Про це 
повідомляє прес-служба Президента України. 

«Ми обговорили плани України щодо реформ та прогрес у їхній імплементації, 
схвалили Комплексний пакет допомоги для України та обмінялися думками про безпекову 
ситуацію в Україні», - зазначається у Спільній  заяві Комісії Україна – НАТО на рівні глав 
держав та урядів. Союзники високо оцінили зусилля Президента України, спрямовані на 
мирне врегулювання конфлікту: «Ми єдині у нашій підтримці суверенітету і територіальної 
цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також її невід’ємного права 
вирішувати своє майбутнє та зовнішньополітичний курс без зовнішнього втручання, як 
цього вимагає Гельсінкський заключний акт». У документі наголошується, що з 2014 року 
рівень взаємодії України з НАТО, як на політичному рівні, так і з точки зору практичної 
роботи, є безпрецедентним: «НАТО продовжуватиме тісний політичний діалог в рамках 
Комісії Україна – НАТО та підтримку України у впровадженні амбіційної програми реформ, 
зокрема через повне використання можливостей Річної національної програми, Процесу 
планування та оцінки сил та Комплексного пакету допомоги». Метою Комплексного пакету 
допомоги є консолідація та посилення допомоги НАТО, спрямованої на сприяння Україні в 
тому, щоб стати більш стійкою, краще забезпечувати власну безпеку та проводити 
необхідні реформи, включаючи у секторі безпеки і оборони. «Ми вітаємо схвалення 
Стратегічного оборонного бюлетеня, який слугуватиме дорожньою картою оборонної 
реформи України», - зазначається в заяві. Комплексний пакет допомоги містить понад 40 
напрямів, на яких НАТО підтримуватиме Україну у реформуванні, що здійснюється 
українським урядом. У заяві підкреслюється, що «Росія подовжує агресивні дії, підриваючи 
суверенітет, територіальну цілісність та безпеку України у порушення міжнародного права. 
Це серйозно впливає на стабільність та безпеку усього євроатлантичного простору 
регіону». «Ми висловлюємо нашу рішучу підтримку повної імплементації Мінських 
домовленостей та вітаємо роботу, проведену у Нормандському форматі та Тристоронньою 
контактною групою з метою врегулювання конфлікту на сході Україні дипломатичними 
засобами та шляхом діалогу», - зазначається в документі. У заяві висловлена повна 
підтримка Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ), яка відіграє ключову роль у 
наданні допомоги в деескалації конфлікту, та наголошується на важливості повного та 
безперешкодного доступу спостерігачів ОБСЄ. 
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Прем'єр-міністр та посли країн-членів ГУАМ в Україні скоординували зусилля  

щодо поглиблення багатосторонньої взаємодії 
05.07.2016 

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок, 5 липня, 
провів зустріч із Генеральним секретарем та керівниками посольств країн-
членів Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ.  

Сторони скоординували зусилля щодо поглиблення торговельно-економічного 
співробітництва між членами організації, обговорили практичні заходи стосовно 
запровадження Зони вільної торгівлі між країнами-членами. Прем'єр-міністр наголосив, що 
країни мають значний потенціал як для багатостороннього співробітництва, так і розвитку 
двосторонніх відносин. Зокрема, важливо приділити увагу використанню транспортного та 
транзитного потенціалу. Також необхідно провести переоцінку економічних і торговельних 
можливостей країн-членів, що особливо важливо, зважаючи на виклики «неправових 
підходів щодо торговельних обмежень по відношенню до України», зауважив Володимир 
Гройсман. Він виступив за створення бізнес-майданчика в рамках ГУАМ для обміну 
думками щодо залучення інвестицій та розвитку економіки. Прем'єр-міністр окремо 
наголосив на необхідності запровадження Зони вільної торгівлі між країнами – членами 
ГУАМ. Прем'єр підкреслив важливість посилення співпраці ГУАМ зі США, Японією, країнами 
Вишеградської четвірки та країнами Балтії. «Формат «ГУАМ +» є дуже доцільний для нашої 
спільної подальшої взаємодії», - зазначив він. Голова Уряду виступив з ініціативою 
організації зустрічі глав урядів країн – членів ГУАМ восени цього року у Києві, в центрі 
уваги якої мала б бути тематика запровадження Зони вільної торгівлі, поглиблення 
економічної співпраці та можливість створення органів взаємодії бізнесу. «Настав час, коли 
ми можемо додати нової сили до нашої взаємодії», - підкреслив він. Керівники посольств 
Грузії, Азербайджану та Молдови подякували В.Гройсману за ініціативу проведення 
зустрічі прем'єр-міністрів країн – членів ГУАМ. Домовлено розпочати практичну роботу над 
підготовкою і змістовним наповненням цього багатостороннього заходу. Співрозмовники 
обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці країн, зокрема щодо підвищення 
торговельного обороту та реалізації спільних інфраструктурних проектів. У ході зустрічі 
домовлено відновити роботу українсько-грузинської та українсько-молдовської 
міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва та провести у 
вересні відповідні спільні засідання. … 
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У МЗС України обурені блокуванням РФ розширення  
мандату ОБСЄ на кордоні 

07.07.2016 
У Міністерстві закордонних справ України обурені блокуванням 

російською стороною пропозиції щодо розширення мандату місії ОБСЄ на 
всю непідконтрольну Києву ділянку українсько-російського кордону. 

«Міністерство висловлює жаль і обурення з приводу чергового блокування 
російською стороною пропозиції розширити мандат цієї місії на всю неконтрольовану 
ділянку російсько-українського державного кордону і таким чином запобігти подальшій 
ескалації. Така позиція Російської Федерації кардинально суперечить її зобов’язанням 
згідно з Мінським протоколом від 5 вересня 2014 року», – мовиться у заяві українського 
МЗС, опублікованій 7 липня. «Відвертий опір Росії реалізації цього важливого елемента 
безпеки є її цілеспрямованою протидією мирному процесу. Адже повномасштабна 
присутність міжнародних спостерігачів не дозволить Росії продовжувати таємне 
переправляння своїх військ і постачання озброєння на територію України», – додали в 
українському зовнішньополітичному відомстві. При цьому у МЗС України привітали 
продовження мандату спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» і 
«Донецьк» у Ростовській області на три місяці. Раніше 7 липня постійна Рада Організації з 
безпеки і співпраці в Європі вирішила продовжити мандат спостережної місії ОБСЄ на 
російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» у Ростовській області до 31 жовтня 2016 
року. Наразі з усіх кількох сотень непідконтрольного Україні кордону з Росією спостерігачі 
ОБСЄ перебувають тільки у двох точках – російських пунктах пропуску «Гуково» і 
«Донецьк» у Ростовській області. При цьому вони не мають повноважень інспектувати 
переміщувані через кордон вантажі. Росія категорично відмовляється розширити 
повноваження чи територіальний обсяг роботи цієї спостережної місії ОБСЄ. 
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Григорій Немиря провів зустріч з Головою  
Офісу Ради Європи в Україні 

06.07.2016 
Голова Комітету з питань  прав людини, національних меншин та між-

національних відносин Григорій Немиря провів зустріч із новопризначеним 
Головою Офісу Ради Європи в Україні Мортеном Енбергом. 

Сторони обговорили ситуацію, пов’язану  з порушенням прав внутрішньо 
переміщених осіб та громадян, які проживають в зоні АТО і на тимчасово окупованій 
території, проблеми щодо розробки нормативно-правової бази та виконання Плану дій з 
імплементації Національної стратегії з прав людини та  співпрацю між українською владою 
й установами Ради Європи. Григорій Немиря привітав Мортена Енберга з новим етапом у 
кар’єрі у зв’язку з його призначенням Головою офісу Ради Європи в Україні, підкресливши, 
що ця організація є одним з основних партнерів щодо поліпшення ситуації із захистом прав 
і свобод внутрішньо переміщених осіб у нашій державі. Зокрема, як зазначив Голова 
Комітету: «Україна посідає четверте місце після Ємену, Сирії й Іраку за кількістю 
переміщених осіб внаслідок конфліктів, що вражає». Мортен Енберг запевнив у підтримці 
нашої держави та наголосив, що Рада Європи і надалі буде допомагати Україні на її шляху 
до демократїї та європейських цінностей. 
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У Києві відбулося друге засідання Комітету 

асоціації між Україною та ЄС 
06.07.2016 

5-6 липня 2016 р. в Клубі Кабінету Міністрів України відбулося 
друге засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС. Про це 
повідомляє Урядовий офіс з питань європейської інтеграції 

Українську делегацію на засіданні очолила заступник Міністра Кабінету Міністрів 
України – директор Урядового офісу з питань європейської інтеграції Наталія Гнидюк, 
делегацію Європейського Союзу – Керуючий директор Європейської служби зовнішньої дії 
з питань Європи та Центральної Азії Томас Мейр-Хартінг. З вітальним словом на відкритті 
засідання виступила Віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе. У рамках засідання Комітету асоціації 
обговорено широкий комплекс питань політичного, економічного та секторального 
співробітництва. Здійснено оцінку виконання Угоди про асоціацію та розглянуто 
інструменти моніторингу її виконання та шляхи вдосконалення взаємодії Сторін у цьому 
контексті. Сторони висловити задоволення активним політичним діалогом та якісним 
поглибленням  двосторонніх відносин між Україною та ЄС. Сторону ЄС було поінформовано 
про результати проведення конституційної реформи та зусилля, які докладаються 
Українською Стороною у сфері боротьби з корупцією. Було підтверджено, що питання 
децентралізації залишаються важливим пріоритетом політики Уряду України, та 
повідомлено про подальші кроки Української Сторони у цій сфері. Відбувся детальний 
обмін думками щодо розвитку ситуації на Сході України. У частині обговорення 
співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки Українська Сторона підтвердила 
налаштованість продовжувати тісну співпрацю з експертами Ради Європи, Венеціанської 
комісії Ради Європи та ОБСЄ у процесі реалізації суспільно-політичних реформ. Сторони 
обговорили прогрес в проведенні судової реформи, стан та результати реалізації 
правоохоронної реформи, пріоритети реформування Генеральної прокуратури України, а 
також діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Сторони привітали 
підписання 27 червня 2016 р. Угоди про співробітництво між Україною та Європейською 
організацією з питань юстиції (Євроюстом). Окрема увага була приділена проведенню 
структурних економічних реформ в Україні, спрямованих на покращення інвестиційного та 
ділового клімату, стабілізації економічно-соціальної ситуації в Україні, підвищення 
добробуту громадян. Під час обговорення питань секторального співробітництва увага 
Сторін була приділена питанням енергетики та транспорту, охороні навколишнього 
середовища та морській політиці, сільському господарству та розвитку сільських 
територій, міжлюдським контактам та соціальній політиці, регіональному розвитку та 
цивільному захисту. В ході засідання відбувся огляд Європейської політики сусідства та 
порушено питання  необхідності розширення співробітництва між Україною та ЄС у сфері 
стратегічних комунікацій. Сторони висловили задоволення конструктивним підходом до 
питань, що розглядалися у ході спільного засідання.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Урядового офісу з питань європейської інтеграції 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

Україна активно розвиває співпрацю 
з Ірландією 

 

05.07.2016 
Україна активно розвиває співпрацю з Ірландією, про що свідчить 

позитивна динаміка товарообігу між країнами, зазначає заступник Міністра 
з питань євроінтеграції Владислава Рутицька. 

«Експорт української продукції до цієї країни за 5 місяців 2016 року склав 30290 тис 
дол. США, що на третину більше ніж в 2015 році»,- зазначила заступник міністра аграрної 
політики та продовольства з питань європейської інтеграції Владислава Рутицька за 
підсумками зустрічі з ірландською асоціацією фермерів. Також заступник міністра заявила, 
що ірландські партнери висловили свою зацікавленість в експорті азотних добрив 
українського виробництва. Владислава Рутицька запевнила, що Мінагрополітики зі свого 
боку підтримує та буде сприяти в активізації українсько-ірландських торговельно-
економічних відносин. «Україна готова постачати азотні добрива на ринок Ірландії, але 
виключно за умовами повного забезпечення українського ринку цією продукцією», - 
відзначила заступник Міністра. Довідково: Республіка Ірландія нараховує 75 тисяч 
фермерів, а в сільському господарстві України, територія якої більше майже у дев`ять разів, 
працює понад 53 тисячі суб’єктів господарювання. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами minagro.gov.ua 
 

 
Посол зустрівся з представниками Егіни і Фарсали та Грецько-Української 

Торгівельно-Промислової Палати 
06.07.2016 

6 липня ц.р. Посол України В.Шкуров прийняв у Посольстві мера о. 
Егіна Д.Муртзіса, мера м. Фарсала А.Карахаліоса та Генерального Секретаря 
Грецько-Української Торгівельно-Промислової Палати Г.-Н.Бугаса.  

У зустрічі також взяли участь член Муніципальної Ради Егіни, голова Муніципальної 
комісії з питань туризму Г.Муртзіс, член Муніципальної туристичної комісії Егіни з питань 
туризму Н.Йотіс та радник мера Фарсали В.Нула. У ході зустрічі були обговорені питання 
українсько-грецького регіонального співробітництва, а також можливості інтенсифікації 
культурних, торгівельно-економічних та туристичний обмінів між двома країнами. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України у Грецькій Республіці 
 

Візит Міністра закордонних справ Королівства Норвегія  
Бьорге Бренде в Україну 

06.07.2016 
У ході візиту відбулася зустріч Міністра закордонних справ 

Королівства Норвегія з Президентом України, Секретарем РНБО, Прем'єр-
міністром, Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним 

Під час переговорів з Міністром закордонних справ України важлива увага була 
приділена стану імплементації Мінських домовленостей. Норвезький Міністр наголосив, що 
позиція його країни залишається незмінною - тільки з виведенням Росією своїх військ з 
території окупованого Донбасу, після припинення Москвою постачання військової техніки 
у регіон конфлікту, а також фінансової підтримки сепаратистів можуть бути створені 
передумови для проведення місцевих виборів на Донбасі. Міністри також висловили 
спільну думку, що міжнародні санкції проти Росії є важливим інструментом тиску на 
Кремль задля повернення Росії до міжнародного правового поля. Високо оцінюючи стан 
двосторонньої взаємодії, Міністри домовилися підготувати комплексний двосторонній 
план заходів, який би, серед іншого, передбачав нарощення практичної допомоги Норвегії у 
здійсненні системних реформ в Україні. У цьому зв’язку пріоритетного значення надано 
судовій системі, реформуванню пенітенціарної служби України, сфері енергоефективності, 
фіскальній службі. Міністр П.Клімкін висловив вдячність за відчутну фінансову та технічну 
допомогу Норвегії, у т.ч. для вирішення проблем категорії внутрішньо переміщених 
громадян України. Крім того, високо оцінено рішення Норвегії щодо реалізації норвезько-
американського проекту з розмінування. Міністр Бьорге Бренде дав позитивну оцінку 
стану імплементації реформ в Україні й підкреслив, що показники зростання української 
економіки є першими чіткими індикаторами ефективності цих реформ, що є надзвичайно 
важливим для інвесторів. Секретар РНБО України під час зустрічі з Міністром закордонних 
справ Королівства Норвегія Борге Бренде наголосив, що В.Путін вибудовує небезпечну 
тоталітарну модель управління, і тому для нього "економічне зростання Росії не настільки 
важливе, ніж військові перемоги, що може бути ще однією причиною військового 
загострення на сході України". Також співрозмовники обговорили можливості надання 
Україні військово-технічної допомоги. У цьому контексті Б.Бронге зазначив, що під час 
саміту НАТО в Польщі планується приділити значну увагу саме цьому питанню. "Ми 
залишатимемося вашими партнерами і підтримуватимемо і надалі Україну та її народ на 
шляху до Європи", - наголосив Міністр закордонних справ Норвегії. Прем'єр-міністр України 
Володимир Гройсман на зустрічі з Бьорге Бренде висловився за якнайшвидше 
започаткування роботи українсько-норвезької міжурядової комісії з економічного 
співробітництва, установче засідання якої відбудеться в Осло 26-27 вересня цього року. 
Відзначимо, Президент України Петро Порошенко на зустрічі зБьорге Бренде обговорили 
підготовку майбутнього офіційного візиту Президента України до Норвегії, який стане 
першим заходом такого рівня за усю історію двосторонніх відносин.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

Україна зацікавлена в залученні французьких компаній до реалізації 
інфраструктурних проектів, - В.Омелян 

07.07.2016 
Проведення активних реформ повинне сприяти покращенню бізнес-

клімату для французьких інвесторів і забезпечити прихід французьких 
компаній в Україну. Про це заявив міністр інфраструктури України 
Володимир Омелян 

Міністр високо оцінив рівень двосторонньої довіри та діалогу між нашими країнами, 
а також окреслив головні напрямки реформ, які здіснюються міністерством в морській, 
залізничній, дорожній галузях. В.Омелян наголосив, що Україна зацікавлена в участі 
великих французьких інвестиційних компаній як в безпосередній реалізації спільних 
інфраструктурних проектів, так і в їх попередній експертій оцінці. «Ми запрошуємо як 
спеціалістів Міністерства транспорту Французької Республіки, так і представників бізнесу, 
до оцінки інвестиційної привабливості об’єктів інфраструктури України», - наголосив він. 
«Ми хочемо, щоб інвестор підвищував свій інтерес до України, для цього йому потрібно 
мати повну картинку потенціалу інфраструктурної галузі», - завив він під час зустрічі із 
Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні пані Ізабель Дюмон, яка відбулась 
7 липня 2016 року в Києві. «Транспортна інфраструктура є найбільш пріоритетною для 
Франції. Французькі компанії уже присутні в Україні, але є величезний потенціал для 
поглиблення співпраці. Проте для цього інвесторам та бізнесу потрібно більше конкретної 
та точної інформації», - наголосила зі свого боку пані Посол. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mtu.gov.ua 
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Президент України провів переговори з  
Президентом Фінляндії 

08.07.2016 
Перебуваючи у Варшаві, в рамках Саміту НАТО Президент України 

Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Фінляндської Республіки 
Саулі Нііністьо. 

Глави двох держав обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та хід виконання 
Мінських домовленостей. Президент Фінляндії поінформував Президента України про 
результати своїх останніх переговорів із Президентом Росії. Саулі Нііністьо наголосив, що 
виступає за збереження санкцій проти Росії до повного виконання нею Мінських угод. 
Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в районі Балтійського і Чорного морів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Brexit не стане перешкодою дружби Великобританії 
з Україною, – Кемерон 

08.07.2016 
У рамках робочого візиту до Варшави Президент України Петро 

Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Великої Британії Девідом 
Кемероном. Про це повідомляє офіційна інтернет-сторінка Президента. 

Сторони обговорили актуальні питання міжнародної та безпекової проблематики в 
контексті результатів референдуму щодо виходу Великої Британії зі складу ЄС. «Ми 
знайдемо шляхи як продовжити підтримку України в умовах Brexit», – заявив Девід 
Кемерон. Президент України Петро Порошенко подякував британському Прем’єру за 
тверду позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Також була 
високо оцінена фінансова та експертна допомога Великої Британії у впровадженні реформ 
та тренуванні Збройних Сил України. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

Президент України провів переговори з  
Прем'єр-міністром Італії 

09.07.2016 

Маттео Ренці подякував за віднайдені українськими правоохоронцями 
мистецькі шедеври, викрадені з музею у Вероні. Про це повідомляє прес-
служба Президента України. 

Петро Порошенко проінформував про погіршення безпекової ситуації на Донбасі. 
Співрозмовники скоординували позиції перед сьогоднішньою зустріччю Велика п'ятірка + 
Україна за участі лідерів США Барака Обами, Федерального Канцлера Німеччини Ангели 
Меркель, Президента Франції Франсуа Олланда, Прем’єр-міністра Великої Британії Девіда 
Кемерона та Прем’єр-міністра Італії Маттео Ренці. Лідери також погодилися, що сьогодні 
дуже важливо зберегти єдність у підтримці України. Прем’єр-міністр Ренці наголосив на 
відданості Італії у питанні збереження санкцій проти Росії, якщо Москва не виконає 
Мінських домовленостей. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Україна закликає Нідерланди ухвалити відповідальне рішення щодо  
Угоди про асоціацію України з ЄС 

09.07.2016 
Президент Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром 

Королівства Нідерланди Марком Рютте у рамках Саміту НАТО. Про це 
повідомляє прес-служба Президента України. 

Президент закликав нідерландську сторону ухвалити відповідальне рішення щодо 
Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Глава держави висловив 
переконання, що Прем’єр-міністр Нідерландів також сприятиме прискоренню прийняття 
Європейським Союзом рішення щодо запровадження безвізового режиму для українських 
громадян. Президент України висловив вдячність Прем’єр-міністру Рютте за позицію, що 
дозволила ЄС продовжити дію секторальних та економічних санкцій проти Російської 
Федерації, які довели свою дієвість у питанні припинення російської агресії. 
Співрозмовники також скоординували подальші кроки у контексті розслідування 
катастрофи літака рейсу МН-17, збитого російськими бойовиками у липні 2014 року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Президент України провів зустріч з Президентом  
Республіки Польща  

09.07.2016 
У рамках робочого візиту до Варшави Президент України Петро 

Порошенко провів зустріч з Президентом Республіки Польща Анджеєм 
Дудою. Про це повідомляє прес-служба Президента України. 

Анджей Дуда подякував Петру Порошенку за вшанування жертв Волинської трагедії 
у Варшаві та назвав це дуже потужним жестом, який розпочне новий етап у стосунках між 
українським та польським народами. Президент України запропонував Президенту Польщі 
разом відвідати польське село Сагринь, де  поховані загиблі українці. Співрозмовники 
також обмінялися думками щодо безпекової ситуації та низки питань двосторонніх 
взаємовідносин. Глава Української держави висловив вдячність польському Президенту за 
запрошення на Саміт країн НАТО та проведення у рамках цього заходу засідання Комісії 
Україна – НАТО на найвищому рівні. Співрозмовники високо оцінили рівень 
двостороннього співробітництва у сфері оборони. В цьому контексті було відзначено 
важливість укладення двосторонньої угоди про співробітництво в сфері оборони. Лідери 
також наголосили на важливості спільного успішного досвіду взаємодії в рамках 
українсько-польсько-литовської бригади. Петро Порошенко запросив Анджея Дуду 
відвідати Україну під час святкування 25-ї річниці незалежності нашої держави. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 
 
 

 

 ЄВРАЗІЯ 
 ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА & КАВКАЗ 
 

Степан Кубів прокоментував "продуктове ембарго" з боку РФ та назвав 
пріоритетні законопроекти на найближчий тиждень 

 

04.07.2016 
На засіданні Погоджувальної ради з головами фракцій Перший віце-

прем’єр-міністр Степан Кубів прокоментував “продуктове ембарго” з боку 
Російської Федерації, запроваджене згідно Указу Президента РФ. 

Степан Кубів відзначив важливість диверсифікації напрямків експорту для 
українських товарів. Особливо зважаючи на посилення необґрунтованої економічної агресії 
щодо України з боку Росії. Дії РФ не можуть залишитися без адекватної відповіді 
української сторони. Відповідні заходи будуть невідкладно запроваджені Урядом України, - 
наголосив Перший віце-прем’єр-міністр України. Степан Кубів також зазначив, що 
попередні роки Україна орієнтувала 70% експорту на Росію. Саме тому зараз важливо, щоб 
Парламент активно підтримував ініціативи Уряду та Мінекономрозвитку щодо розширення 
експортних можливостей для українських товарів. За словами Степана Кубіва, розширення 
зовнішніх ринків для українських експортерів мають покращити експортні можливості, які 
очікувано зазнають штучного погіршення внаслідок непрозорих, невиправданих дій РФ, які 
носять відверто дискримінаційний характер. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Першого віце-прем'єр-міністра України 
 

 
Наталія Микольська: Україна вживатиме адекватних заходів у  

відповідь на торговельну агресію РФ 
04.07.2016 

Україна вживатиме адекватних заходів у відповідь на торговельну 
агресію РФ. Про це заявила Наталія Микольська, заступник Міністра 
економічного розвитку і торгівлі - Торговий представник України.  

Вона повідомила про результати засідання оперативного Штабу з реагування. 
Відповідно до Указу Президента РФ, опублікованого 3 липня 2016 року, були запроваджені 
додаткові обмеження щодо транзиту через територію РФ товарів з території України до 
Казахстану та Киргизстану. Сьогодні станом на 16:00 вантажі з України вільно перетинають 
російський та білоруський кордони. Для того, щоб указ повною мірою вступив у дію, 
Російська Федерація має прийняти ще ряд відповідних підзаконних актів. “Застосовані з 
боку РФ заходи можуть призвести до фактично повної зупинки і заборони транзиту 
українських товарів до Казахстану, Киргизької Республіки та третіх країн через територію 
РФ”, - наголосила Наталія Микольська. Під час брифінгу заступник Міністра також 
підкреслила, що такі дії Російської Федерації є продовженням економічної агресії проти 
України. На найближчому засіданні Ради з торгівлі товарами та Генеральної ради СОТ 
Україна вимагатиме негайного скасування запроваджених обмежувальних заходів РФ. В 
той же час заступник Міністра наголосила, що вже ведуться переговори з нашими 
партнерами по СОТ щодо підтримки позиції України у даній ситуації. На даний момент 
триває підрахунок збитків, що понесе Україна через запровадження обмежень з боку РФ. 
Варто враховувати не лише втрати від припинення експорту товарів, але й прибуток, який 
не отримають українські перевізники за надання своїх послуг. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Заява КМУ у зв'язку запровадженням 
обмежень щодо транзиту територією РФ >>> 

За матеріалами Мінекономрозвитку 
 
 

 
 

 

 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Коментар МЗС України щодо оприлюднення доповіді Міжнародного 
квартету з близькосхідного врегулювання 

04.07.2016 
В Україні вітають міжнародні зусилля, спрямовані на надання нової 

динаміки близькосхідному врегулюванню і пошук можливостей для 
відновлення переговорів між ізраїльською та палестинською сторонами. 

Важливим кроком у цьому процесі є оприлюднення доповіді Міжнародного квартету 
від 1 липня 2016 року, в якій містяться відповідні рекомендації. Як член Ради Безпеки ООН 
Україна переконана, що близькосхідне мирне врегулювання можливе лише на основі доброї 
волі та взаємних поступок з боку обох сторін конфлікту. Україна виступає за компромісне 
вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі принципу мирного 
співіснування двох держав, припинення насильства та поселенської діяльності. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
Заява МЗС України щодо терористичних 

атак у Багдаді 
04.07.2016 

МЗС України рішуче засуджує скоєні у Багдаді 3 липня ц.р. 
терористичні акти, в результаті яких загинули та поранені значна кількість 
мирних іракців, більшість з яких діти, молодь та жінки. 

Не мають виправдання варварські та злочинні дії радикальних ісламістів, які 
цинічно позбавили життя невинних людей у священний для всіх мусульман місяць 
Рамадан. Висловлюємо глибокі співчуття сім’ям загиблих та бажаємо якнайшвидшого 
одужання всім пораненим. Україна як  активний учасник міжнародної антитерористичної 
коаліції всебічно підтримує дружній іракський народ у боротьбі проти терористичного 
угруповання «Ісламська держава», а також бажає Урядові Республіки Ірак якнайшвидшого 
подолання терористичних викликів. Закликаємо політичні сили Іраку до консолідації, а 
світову спільноту до посилення спільних дій у протидії одній з найнебезпечніших загроз 
людству – міжнародному тероризму.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Коментар МЗС України щодо терористичних нападів  
у Королівстві Саудівська Аравія 

05.07.2016 
МЗС України висловлює глибоке занепокоєння низкою терористичних 

нападів, скоєних 4 липня 2016 р. в містах Королівства Саудівська Аравія, та 
висловлює співчуття постраждалим та їхнім родинам. 

Переконані у необхідності рішучої відсічі спільними зусиллями будь-яким проявам 
терору та залякування. Нагадаємо, 4 липня терорист-смертник підірвав себе у місті Медіна 
близько мечеті Пророка - однієї з найбільш шанованих святинь ісламу. Силовики не 
дозволили йому проникнути всередину будівлі, і це знизило кількість жертв - в результаті 
атаки загинули четверо співробітників правоохоронних органів. Раніше в той же день два 
вибухи сталися в місті Ель-Катіф на сході королівства. Крім того, в ніч на 4 липня був 
зупинений теракт біля генконсульства США в Джидді. Терорист мав намір підійти якомога 
ближче до консульства, однак був вчасно помічений охороною на розташованій поруч 
автостоянці. Після того, як силовики оточили смертника, він встиг себе підірвати. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами МЗС України 
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РНБО Україна щодо рішення РБ ООН щодо пом’якшення  
санкцій стосовно Ірану 

07.07.2016 
Необхідно імплементувати до національного законодавства рішення 

РБ ООН щодо пом’якшення санкцій стосовно Ірану. Про це повідомляє прес-
служба РНБО Україна на своєму сайті. 

Заступник Секретаря РНБО України Олександр Литвиненко представив на засіданні 
парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони проект Постанови про 
затвердження рішення РНБО України від 20 травня 2016 р. «Про виконання резолюції Ради 
Безпеки ООН від 20 липня 2015 р. №2231 щодо Спільного всеосяжного плану дій в частині 
секторальних санкцій» (реєстр. № 4825, Президент України). О.Литвиненко, представляючи 
проект, нагадав, що 16 січня 2016 р. Генеральний директор Міжнародного агентства з 
атомної енергії (МАГАТЕ) представив Раді Безпеки ООН звіт, у якому засвідчується 
виконання Ісламською Республікою Іран заходів у ядерній сфері, передбачених пунктами 
15.1-15.11 додатку V до Спільного всеосяжного плану дій, схваленого резолюцією Ради 
Безпеки ООН від 20 липня 2015 р. № 2231. За словами заступника Секретаря РНБО України, 
нині необхідно «імплементувати резолюцію РБ ООН на національному рівні». О.Литвиненко 
повідомив, що враховуючи згадану вище резолюцію і відповідно до Закону України «Про 
санкції», Кабінет Міністрів України підготував і прийняв розпорядження від 29 квітня № 
360-р «Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 20 липня 2015 р. № 2231 щодо 
Ісламської Республіки Іран в частині персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів». О.Литвиненко повідомив також, що згідно із законом України про 
санкції, на підставі цього розпорядження було підготовлене рішення Ради національної 
безпеки і оборони України, введене у дію Указом Президента України. «Відповідно до 
закону про санкції, проект Постанови вноситься до Верховної Ради для затвердження, і цей 
документ є фактично реалізацією на національному рівні рішення РБ ООН про пом'якшення 
санкцій щодо Ірану», - підсумував він.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rnbo.gov.ua 
 

Президент України провів зустріч із  
Президентом Туреччини 

08.07.2016 
У рамках робочого візиту до Варшави для участі в Саміті НАТО 

Президент України Петро Порошенко провів переговори з Президентом 
Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом. 

Глава Української держави висловив співчуття турецькому народу у зв'язку з 
трагедією, яка сталася у стамбульському аеропорту. Президент Туреччини наголосив на 
підтримці суверенітету та територіальної цілісності України і вчергове засудив 
переслідування кримських татар в окупованому Криму. Реджеп Тайїп Ердоган підкреслив: 
ніщо не вплине на зміцнення українсько-турецького стратегічного партнерства. Петро 
Порошенко та Реджеп Ердоган домовилися про подальшу координацію у сфері регіональної 
безпеки та активізацію економічної співпраці між державами. Було досягнуто домовленості 
про проведення у Києві чергового засідання Стратегічної ради високого рівня під 
співголовуванням Президентів України та Туреччини. Глави держав доручили Міністрам 
закордонних справ підготувати його. Петро Порошенко висловив вдячність турецькій 
стороні за нещодавнє рішення про збільшення строку безвізового перебування громадян 
України в Туреччині з 60 до 90 днів протягом 180-денного періоду. У цьому контексті 
Президент Туреччини відзначив зростання кількості українських туристів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 
 

 АЗІЯ 
 

 

Посол України Дмитро Сенік зустрівся зі Старшим державним 
Міністром Сінгапуру Жозефін Тео 

06.07.2016 
4 липня 2016 року Посол України в Сінгапурі Дмитро Сенік зустрівся 

зі Старшим державним Міністром Офісу Прем’єр-міністра Сінгапуру з 
питань закордонних справ та транспорту пані Жозефін Тео. 

Нагадаємо, 1 березня ц.р. Посол України в Сінгапурі зустрівся з членом Парламенту 
Республіки Сінгапур, Головою парламентської групи Сінгапур-Європа доктором  Лім Ві 
Кіаком. Основну увагу під час зустрічі сторони приділили обговоренню питань активізації 
міжпарламентського співробітництва між Сінгапуром і Україною. Пан Лім Ві Кіак привітав 
ініціативу щодо поглиблення сінгапурсько-українського співробітництва між 
законодавчими органами двох країн. Під час зустрічі посол України Дмтро Сенік ознайомив 
д-ра Кіака з ходом реалізації та запровадженням Урядом України внутрішніх реформ, 
зокрема, у сфері боротьби з корупцією. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Сінгапур 
 

 
Володимир Гройсман та Посол Японії в Україні Сумі Шігекі обговорили  

потенційні напрямки співпраці країн 
04.07.2016 

Прем'єр-міністр України зустрівся із Надзвичайним та Повноважним 
Послом Японії в Україні Сумі Шігекі. Сторони обговорили практичну 
взаємодію двох країн, а також ключові напрямки перспективної співпраці. 

Володимир Гройсман подякував Послу Сумі Шігекі за підтримку Японії України у 
політичній та економічних сферах, зокрема щодо реконструкції Бортницької станції аерації. 
Він нагадав, що Японія виділила близько 1 млрд доларів на реалізацію проекту. 
Найближчим часом заплановане його практичне провадження, зазначив Прем'єр-міністр. 
"Це надзвичайний проект для мешканців Києва, прилеглих територій, серйозний 
екологічний проект і внесок Японії є дуже важливим", - заявив Володимир Гройсман. 
Прем'єр-міністр висловився за поглиблення та розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в 
економічній, інвестиційній та торгівельній сферах. "Ми дуже у цьому зацікавлені, готові 
приймати в Україні представників японського бізнесу. Запланований на другу половину ц.р. 
візит представників ділових кіл з Японії - був би дуже доброю подією, на якій ми могли би 
більше дізнатися про наші спільні можливості, спільні потреби і накреслити нові проекти", - 
зазначив він. Посол Японії висловив сподівання, що проект реконструкції Бортницької 
станції аерації буде успішно реалізований. Він окреслив потенційні проекти, у здійсненні 
яких може допомогти Японія, а також звернув увагу на актуальні питання, що потребують 
врегулювання. Серед них – посилення незалежності Державної інспекції ядерного 
регулювання України, а також відшкодування ПДВ з допомог міжнародних організацій. 
Співрозмовники обговорили потенційні напрямки співпраці. Голова Уряду поінформував 
Посла про зацікавленість у залученні японської сторони до таких пріоритетних сфер роботи 
Уряду як будівництво доріг, енергоефективність, модернізація обласних лікарень, а також 
сучасних моделей утилізації побутових відходів 
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Посол України зустрівся з Віце-прем”єр-міністром  
Королівства Таїланд 

07.07.2016 
Посол Андрій Бешта зустрівся з Віце-прем”єр-міністром, Міністром 

оборони Королівства Таїланд генералом Правітом Вонгсуваном. Про це 
повідомляє Посольство України в Королівстві Таїланд 

У ході зустрічі, яка відбулася 6 липня 2016 року за участі Генерального директора ДК 
“Укрспецекспорт” Павла Букіна, сторони обговорили сучасний стан відносин між Україною 
та Королівством Таїланд, а також перспективи подальшого зміцнення співробітництва у 
різних сферах, у т.ч. військовій та військово-технічній. Посол підтвердив запрошення від 
імені Міністра оборони України Степана Полторака на адресу генерала Правіта Вонгсувана 
здійснити візит в Україну у цьому році. Андрій Бешта також інформував тайську сторону 
про наслідки російської агресії проти України, яка почалася у лютому 2014 року з 
незаконної окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і продовжилася 
військовою інтервенцією на Донбасі. 
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Депутатська група дружби з Республікою Корея провела зустріч зі  
Спікером Національної Асамблеї Республіки Корея  

07.07.2016 
З 30 червня по 3 липня цього року делегація депутатської групи 

Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Корея 
перебувала з офіційним візитом в Сеулі. 

До складу делегації увійщли народні депутати України С.Ларін (керівник групи), В. 
Корчик, Ю. Павленко, С. Тарута і К. Яриніч. Візит відбувся на запрошення Чо Джонг Сіка, 
президента депутатської групи дружби «Республіка Корея-Україна», голови Комітету 
Національної Асамблеї Республіки Корея з питань земельних ресурсів, інфраструктури і 
транспорту. Під час візиту відбулась зустріч зі Спікером Національної Асамблеї Кореї, на 
якій сторонами було обговорено низку важливих питань для подальшого поглиблення 
співробітництва на рівні парламентів, а саме: сприяння відновленню рівня економічного 
партнерства, активізація ролі парламентів по відзначенню 25-річчя встановлення 
дипломатичних відносин між державами та 80-річчя депортації етнічних корейців з 
Далекого Сходу у 2017 р., повна лібералізація візового режиму для короткострокових 
поїздок, сприяння активізації роботі Спільного комітету наукового-технічного 
співробітництва і організації проведення Другого «Економічного форуму Республіка Корея-
Україна». «В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Республіка Корея третій торговий партнер 
України. Ми ставимо завдання нашим двом парламентським групам дружби вивести 
відносини між нашими державами на стратегічний рівень протягом наступних двох років. 
На це будуть направлені всі наші зусилля», - заявив С.Ларін під час зустрічі зі Спікером 
Національної Асамблеї Республіки Корея. Під час візиту депутатська група Верховної Ради 
України також провела більше 14 зустрічей з представниками політичного, економічного 
та культурно-гуманітарного сектору, а саме: з головою Комітету Національної Асамблеї 
Республіки Корея з питань земельних ресурсів, інфраструктури і транспорту Чо Джонг 
Сіком та членами цього Комітету, першим заступником Міністра науки, інформаційно-
комунікаційних технологій і планування майбутнього Республіки Корея Хонг Намкі, 
представниками Федерації промисловців Кореї, другим заступником Міністра з питань 
земельних ресурсів, інфраструктури і транспорту Чой Джонг-Хо, з Міністром сільського 
господарства, продовольства та сільських  справ Республіки Корея Лі Донг-Пілом, 
президентом компанії POSCO DAEWOO Кім Юнг-Сангом, президентом Українського 
культурного центру в м. Сеул Шим Сіль, керівництвом POSCO Engineering & Construction, 
колишнім послом Республіки Корея  в Україні Хо Сун Чоль, заступником президента 
Samsung Electronics Кім До Хьоном, ректором Університету Ханянг Янг Му Лі та ін. 
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Науково-технічний форум науковців  
України у КНР 

07.07.2016 
В період 5-7 липня ц.р. на базі Харбінського політехнічного 

університету відбувся 2-й науково-технічний форум науковців України та 
Китаю. Про це повідомляє Посольство України в КНР та в Монголії. 

Форум пройшлов під егідою Міністерства промисловості та інформаційних 
технологій КНР, Національної академії наук і Технологічної академії України, та за 
сприяння Посольства України в КНР. Під час форуму, що був проведений під гаслом «Нове 
майбутнє - нова ідея Шовкового шляху», понад 80 українських науковців продемонстрували 
китайським колегам перспективні напрямки для наукової співпраці в сферах 
матеріалознавства, космічних технологій, радіолокації тощо. Харбінський політехнічний 
університет являє собою один з провідних китайських вищих навчальних закладів, який 
також займає 7-ме місце у світовому рейтингу технічних університетів.  
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 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 США  
 

Україна сподівається на подальшу підтримку і розвиток співпраці 
зі стратегічним партнером - США 

 

07.07.2016 
Голова Верховної Ради України А.Парубій заявляє, що, незважаючи 

на політичну напругу, яка є в  країні через російську агресію, український 
Парламент не просто працює, а й приймає революційні рішення, необхідні 
для здійснення реформ у нашій країні.  

Про це Голова Верховної Ради України А.Парубій сказав під час зустрічі з Державним 
Секретарем США Джоном Керрі, яка відбулася у четвер. Він повідомив, що недавно 
Верховна Рада України прийняла рішення про реформу судової системи, що «є системним і 
революційним перетворенням в українських судах для подолання корупції». Також 
ухвалено закони щодо розвитку співпраці з МВФ та «пакет законів для  подолання такого 
зла, як корупція». А.Парубій зазначив, що «все це відбувається в час, коли путінська влада 
здійснює агресію проти України». При цьому він повідомив, що є інформація про можливу 
активізацію дій окупаційної армії у найближчий період: «є інформація про готовність як до 
активізації дій агресора на фронті, так і до дестабілізації в середині нашої країни». «Ми не 
допустимо дестабілізації ситуації всередині країни і дуже розраховуємо на те, що наші 
стратегічні партнери допоможуть  нам зупинити окупаційні війська, і ми й надалі матимемо 
надійного стратегічного партнера - Сполучені Штати Америки», - сказав А.Парубій. Голова 
українського Парламенту подякував Державному Секретарю США за допомогу українській 
державі у найтяжчі для неї часи, при цьому він запевнив, що «Україна йде шляхом реформ і 
її ніщо не зупинить». Своєю чергою, Держсекретар США засвідчив підтримку України з боку 
Сполучених Штатів Америки і закликав українську Сторону і далі реформувати країну.  «Ми 
схвально оцінюємо реформи, які вдалося здійснити», - сказав він, відзначивши те, що 
Україна «вийшла з-під впливу Росії і тепер повинна працювати над зміцненням 
верховенства права, розвитку правосуддя, судової системи». Дж.Керрі відзначив 
проведення в Україні серйозних антикорупційних заходів, руйнування олігархії, зміцнення 
банківської системи. «Реформи допоможуть вам завести  в країну інвестиції»,- наголосив 
він і додав, що «вже спостерігається певне зростання економіки, і люди таким чином 
побачать реформи, рух країни», - підкреслив Дж.Керрі. … 
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Прем'єр-міністр та Державний секретар США Джон Керрі обговорили 

питання просування України на шляху реформ 
07.07.2016  

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі із 
Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Джоном Керрі 
обговорив питання просування України на шляху реформ. 

Під час спільної разом із Головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм зустрічі 
із Джоном Керрі Володимир Гройсман подякував Сполученим Штатам Америки за 
підтримку українського Уряду на шляху реформ, яку він відчув під час свого візиту до США, 
а також за тверду підтримку у відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності 
України. Володимир Гройсман зазначив, що новий Уряд, сформований неповних три місяці 
тому, розпочав низку реформ, "які в країні не проводилися десятиріччями". "Наш Уряд 
відданий реформам", – підкреслив він. Прем'єр-міністр зазначив, що Уряд прийняв низку 
важливих рішень, зокрема щодо дерегуляції ціни на газ в країні. "Ми рухаємося шляхом 
перетворення України в сучасну реформовану країну", - зазначив він. Він також зауважив, 
що Уряд рішуче налаштований щодо боротьби з корупцією. Володимир Гройсман 
подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку та надання допомоги у розмірі 220 
млн доларів, яка була озвучена під час його візиту до США. Прем'єр-міністр зазначив, що 
Уряд вже розпочав реформу української митниці для перетворення її в прозору та 
ефективну службу. Він поінформував, що в Україні працюють 11 спеціалістів з митної та 
прикордонної служб США, які допомагатимуть у реалізації цієї реформи. Голова Уряду 
поінформував, що Київський апеляційний господарський суд зняв арешт з рахунків 
«Енергоатома», що дозволить виконати фінансові зобов’язання перед американськими та 
європейськими партнерами, у тому числі за кредитними угодами, а також повернути довіру 
іноземних банків. Він також зазначив, що Уряд розпочав приватизацію державних 
підприємств, зокрема процес підготовки до аукціону для приватизації ПАТ "ОПЗ". Голова 
Уряду підкреслив, що українська економіка має потенціал зростання. У свою чергу Джон 
Керрі висловив підтримку українським реформам. Він зазначив, що реформи допомагають 
Україні залучити інвестиції і забезпечити економічне зростання. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Зустріч Петра Порошенка та Джона Керрі: Україна  
безперечно просувається вперед 

07.07.2016 
Державний секретар США Джон Керрі  відзначив значні позитивні 

зміни, які відбулися в Україні за останній рік, наголосивши на створенні 
нової поліції, нового Національного антикорупційного бюро та підвищення 
прозорості в урядуванні, конституційних змінах щодо системи правосуддя, 
реформі державної служби, проведенні інших реформ.  

Він також наголосив на значних позитивних зрушеннях в енергетиці. За 
результатами зустрічі з Президентом Петром Порошенком Держсекретар США зазначив 
представникам ЗМІ: «Завдяки важким рішенням, які прийняв Президент Порошенко, 
економіка в Україні зростає». Джон Кері подякував Президентові Петру Порошенко та його 
команді за наполегливість та відданість реформам і відзначив позитивні зміни в системі 
Генеральної прокуратури, проведенні серйозної антикорупційної діяльності, руйнуванні 
олігархічного ярма, зміцненні банківської системи та поліпшенні інвестиційного клімату в 
Україні. «В будь-якій країні світу, в будь-який час – це величезний порядок денний і 
величезні досягнення. Але враховуючи ситуацію і певні виклики з точки зору безпеки у 
вашій країні – це вражає навіть більше, доводячи досягнення українського народу. Україна 
безперечно просувається вперед», - сказав Джон Керрі. Під час спільної прес-конференції 
Президент України та Державний Секретар США відзначили дієвість взаємодії між країнами 
у створенні ефективної системи боротьби з корупцією в Україні. «Вдячні американським 
партнерам за постійну увагу до України в ці складні часи – за потужну експертну допомогу, 
потужну фінансову допомогу, яку ми отримуємо з Вашингтону, і це відіграє важливу роль у 
відновленні економічної стабільності та зростання, а також проведенні реформ», - зазначив 
Петро Порошенко. Президент також нагадав, що Україні «з нуля» вдалося побудувати нову 
систему антикорупційних органів. Нові інститути вже демонструють ефективну роботу, 
зокрема нещодавнє затримання співробітників прокуратури, заступника голови ОДА, 
чиновників в Уряді. «Впевнені в тому, що це лише початок рішучої боротьби з корупцією, 
для якої немає і не повинно бути "своїх" та "чужих". Ніякого «даху» для корупціонерів не 
буде», - наголосив Глава Української держави. Петро Порошенко зазначив, що сьогоднішні 
переговори були ефективними та підтвердили широке змістовне наповнення україно-
американського стратегічного партнерства – від співпраці в сфері реформ до спільної 
протидії в сфері безпеки. … 

 

Читати повністю >>> 
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Україна готується до візиту Трюдо: є дві цілі і 
одне надзавдання - посол 

08.07.2016 
Україна та Канада планують підписати угоду про зону вільної 

торгівлі під час візиту до України 11-12 липня прем'єр-міністра Канади 
Джастіна Трюдо. Про це напередодні візиту в інтерв'ю газеті «День» заявив 
посол України в Канаді Андрій Шевченко. 

 

 

«У нас є дві конкретні цілі й одне надзавдання. Перше - це підписання угоди про зону 
вільної торгівлі. Величезний обсяг роботи зроблено. Це історична домовленість. У 
найближчі кілька років буде знято 98-99% тарифів у торгівлі між нашими країнами. Це 
абсолютно досяжна мета, і ми сподіваємося, що ніщо не зашкодить підписанню цієї угоди 
під час візиту Трюдо», - сказав він. За словами Шевченка, друга мета, яку переслідує 
українська сторона під час візиту прем'єр-міністра Канади, - встановити якісний 
персональний контакт між керівництвом Канади та України. Дипломат нагадав, що Трюдо 
вже зустрічався з деякими представниками української влади, зокрема з Головою 
Верховної Ради Андрієм Парубієм, коли він був віце-спікером, з лідером кримських татар 
Мустафою Джемілєвим, а також з урядовою делегацією на чолі з віце-прем'єром Степаном 
Кубівим. Водночас Шевченко підкреслив, що є ще надзавдання в рамках візиту Трюдо до 
України - «це закохати прем'єр-міністра Канади і його команду в Україну». «Я дуже 
сподіваюся, що в Україні у прем'єр-міністра Трюдо будуть не тільки серйозні перемовини за 
столом з величезною кількістю паперів, а й можливість пройтися вулицями Києва або 
Львова, поспілкуватися з молодими українцями, що він зможе відчути ту енергію революції, 
яка нікуди не пропала, а просто перейшла в громадянське суспільство, в молодь. Словом, 
наше надзавдання полягає в тому, щоб Трюдо відчув Україну, щоб він зрозумів, наскільки 
це близька по духу держава, щоб ми надалі будували хороше партнерство», - зазначив 
український дипломат. Відзначемо, 6 липня ц.р. заступник Міністра закордонних справ 
Сергій Кислиця провів зустріч з Послом Канади в Україні Романом Ващуком. В ході зустрічі 
було обговорено питання співробітництва України та Канади в рамках міжнародних 
організацій. Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив угоду щодо зони вільної торгівлі 
з Канадою та заявив про готовність її підписати найближчим часом.  

 

Читати повністю >>> 
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Турбйорн Ягланд: Україна завершить реформи  

років через десять 
05.07.2016 

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, 
що реформи в Україні можуть зайняти більш як десятиріччя, проте 
країні допомагатимуть проводити їх найкращі експерти Європи.  

 
"Я не думаю, що це буде зроблено цього десятиріччя. Це поточний процес. Багато ще 

треба подолати", - сказав Ягланд в ексклюзивному коментарі і навів як приклад свою 
власну країну, Норвегію, якій знадобилося "багато десятиліть для того, щоб побудувати 
міцну державу". Це не можна зробити за день в Україні, де має відбутися багато процесів і 
досягнуто єдності всередині країни, говорить колишній прем'єр і глава МЗС Норвегії. "Ми 
повинні визнати, що це дуже складний процес, а Україна за спиною має дуже складне 
минуле, можливо складніше, ніж у будь-кого в історії", - зазначає він. Ягланд запевнив, що 
зараз в Україні працюють "найкращі експерти, визнані у всьому світі", які знаходитимуться 
в країні "стільки, скільки потрібно". Йдеться про 50 експертів, в числі яких є і особистий 
представник генсека РЄ у Верховній Раді. Вони, окрім іншого, повинні допомогти Україні 
побудувати некорумповані інституції, реформувати конституцію, "яка допоможе об'єднати 
країну". "Бо якщо Україні не вдасться побудувати інституції, яким люди довірятимуть, не 
буде суверенної української держави", - вважає Турбйорн Ягланд. "У нас (Раді Європи) 
немає ні геополітичних амбіцій, ні економічних інтересів в Україні, це просто незалежні 
експерти", - запевнив Ягланд, який вважає, що деколи такі інтереси ззовні шкодять Україні 
незалежно від того, чи відстоює їх Росія чи Європа. 
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Более трети украинской экономики  
находится в тени 

04.07.2016 
Министерство экономического развития и торговли оценивает 

уровень теневой экономики в 2015 г. в 36%. Об этом говорится в отчете 
министерства о тенденциях теневой экономики. 

"Уровень теневой экономики, рассчитанный электрическим методом, уменьшился 
по сравнению с 2014 г. на 2 п.п. и составил в 2015 г. 36% от уровня официального ВВП. Это 
стало результатом сокращения объема внутреннего потребления электроэнергии, за 
вычетом потребления на коммунально-бытовые нужды, большими темпами, чем 
уменьшение объема реального ВВП (на 9,9% соответственно)", – сказано в нем. Показатель 
уровня теневой экономики, рассчитанный по методу убыточности предприятий, в 2015 г. 
составил 26% от официального ВВП, что на 9 п.п. меньше, чем в 2014 г. В то же время такой 
результат в значительной степени был получен благодаря улучшению финансового 
результата деятельности предприятий ВЭД. Уровень теневой экономики, рассчитанный с 
использованием монетарного метода, сократился по сравнению с показателем 2014 г. на 3 
п.п. до 30% от ВВП. Улучшение было достигнуто благодаря относительной стабилизации 
ситуации на валютном рынке, что позволило Нацбанку во второй половине 2015-го 
постепенно ослабить административные ограничения на рынке, соблюдая сдержанную 
монетарную политику, направленную на сглаживание избыточных колебаний на валютном 
рынке. Это, в свою очередь, способствовало удешевлению стоимости денег и, как следствие, 
постепенному восстановлению экономики. Как сообщалось ранее, МЭРТ констатировало 
увеличение уровня теневой экономики до 47% в 1-м квартале, 42% – в первом полугодии 
2015 года. За 9 мес. 2015-го уровень теневой экономики оценивается в 40%.  
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Минфин продал ОВГЗ на 271 млн грн 
06.07.2016 

Министерство финансов Украины 5 июля т.г. на аукционе по 
размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в 
государственный бюджет 270,851 млн грн. 

Как сообщает пресс-служба Минфина, средства привлечены от продажи облигаций 
на 70,72 млн грн на девять месяцев под 16,5% годовых, на 95,281 млн грн на год под 16,15% 
годовых и на 104,850 млн грн на пять лет под 16,65% годовых. Отметим, Министерство 
финансов Украины внесло коррективы в график аукционов по размещению облигаций 
внутреннего госзайма (ОВГЗ) на третий квартал, включив в предложение пятилетние 
гривневые бумаги. Согласно обновленному графику, обнародованному на сайте ведомства 
в понедельник, аукционы по размещению 5-летних ОВГЗ пройдут 5 июля, 2 и 30 августа и 
13 июля, тогда как ранее на эти дни планировалась продажа 3-летних бумаг. В результате 
количество аукционов по размещению 3-летних бумаг сократилось в третьем квартале до 
двух - 19 июля и 16 августа. Как сообщалось, Минфин 14 июня 2016 года впервые с конца 
декабря 2014 года провел успешный аукцион по первичному размещению 5-летних ОВГЗ и 
смог привлечь сразу 2,819 млрд грн под 16,75% годовых. Спустя неделю он продал эти 
бумаги на 1,51 млрд грн под ту же ставку. 

 

Читать полностью >>>  
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 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ 

Техническая миссия МВФ приедет  
в Украину 11 июля 2016 г. 

08.07.2016 
Техническая миссия налогово-бюджетного департамента МВФ 

ожидается в Киеве 11 июля, сообщается на веб-сайте Государственной 
фискальной службы (ГФС).  

"Глава ГФС Украины Роман Насиров встретился с начальником управления 
налогового администрирования налогово-бюджетного департамента МВФ Хуаном Торо. 
Обсудили очередной визит технической миссии налогово-бюджетного департамента 
Фонда в Украину, который состоится в ближайший понедельник", - указывается в 
сообщении. Согласно сообщению, встреча состоялась в рамках 20-го заседания генеральной 
ассамблеи Внутренне-европейской организации налоговых администраций (ІОТА) в 
Бухаресте. "ГФС реализует ряд необходимых реформ, которые были согласованы с МВФ и 
является необходимым условием для получения финансовой поддержки со стороны 
организации", - цитируется в сообщении Р.Насиров. По его словам, ГФС осуществляет ряд 
мер по борьбе с коррупцией, повышению контроля над нарушением налогового 
законодательства, создает и улучшает сервисы для налогоплательщиков. Как сообщалось, 
открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 
млрд (около $17,11 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально 
предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех 
траншей по SDR1,18 млрд (около $1,63 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-
2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд). В то же время Украина смогла получить только 
первые два транша, после чего возникла пауза в связи с политическим кризисом и сменой 
правительства. После прихода нового Кабмина во главе с В.Гройсманом в апреле 
переговоры о возобновлении финансирования были возобновлены. Первоначально 
предполагалось, что третий транш составит около $1,7 млрд, и решение о нем совет 
директоров МВФ сможет принять в июне, однако из-за невыполнения Украиной ряда 
условий сроки постоянно откладываются, а размер транша снижен до $1 млрд. 

 

Читать полностью >>>  
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 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 

 
Объем реализованной промышленной продукции  

в Украине за январь-май 2016г 
04.07.2016 

В Украине за январь-май 2016 г. реализовано промышленной 
продукции (товаров, услуг) на 660,8 млрд грн. Об этом сообщил 
Государственный комитет статистики. 

В т.ч. за пределы страны - на 177,2 млрд грн, отмечает Госстат. По его данным, в 
общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на поставку 
электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (23,2%), производство пищевых 
продуктов, напитков и табачных изделий (21,5%) , металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий (17,0%), добывающую промышленность и 
разработку карьеров (12,1%). 

 

Объем реализованной промпродукции (табл.) >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ 

 
Прокурор Волині на брифінгу розповів про ліквідацію в області 

схеми контрабандного ввезення товарів 
05.07.2016 

Розпочинаючи брифінг, прокурор Волині наголосив, що одним із 
пріоритетних напрямків роботи правоохоронців прикордоння є боротьба з 
контрабандою й вони докладають максимум зусиль задля припинення 
незаконного переміщення товарів через кордон без сплати митних платежів. 

Наразі прокурорами разом із працівниками ДФС виявлено та ліквідовано схему 
незаконного переміщення високоліквідних груп товарів (автозапчастин, парфумів, тканин 
тощо) без сплати митних платежів, шляхом приховування від митного контролю, а також 
встановили факти сприяння у цьому співробітниками Львівської митниці ДФС. 
Організатором схеми є 47-річний мешканець Ковельщини, який  залучив до незаконного 
переміщення товарно–матеріальних цінностей 32-річного односельчанина. Схема ухилення 
від сплати митних платежів полягала в тому, що після фактичного придбання товарів в 
країнах ЄС у офіційних продавців ці громадяни доставляли великі партії вантажів до місць 
їх перевантаження в Польщі для подрібнення партій. Через кордон товари перевозилися 
вантажними бусами. Причому іноді це було перевезення дрібних партій до 50 кг та 
вартістю до 500 євро, а іноді – транспортні засоби, завантажені товаром, заїжджали на 
митну територію України, а потім, за сприяння посадовців Львівської митниці, проїжджали 
безперешкодно кордон та їхали розвантажувалися на склад у Львівській області й 
поверталися на митницю – аби митники їх сфотографували як такі, що в'їхали порожні. Так 
як товари потрапляли в Україну контрабандним шляхом, до схеми були задіяні працівники 
кур’єрської служби одного з волинських ТОВ, які виготовляли фіктивні товарно-
супровідних документи для легалізації товарів на території України.  

 
 

 
 
13 червня  2016 року СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області за ознаками вчинення 

згаданою групою осіб  ухилення від сплати податків та зборів, яке призвело до фактичного 
ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих 
розмірах (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України) до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості та розпочато досудове 
розслідування. У ході досудового розслідування отримано ухвали на проведення низки 
обшуків на місцях накопичення товару та місцях проживання організаторів. 22 червня 2016 
року на підставі ухвал Луцького міськрайонного суду  проведено обшуки місць проживання 
та складських приміщень, що на праві власності належать організаторам незаконної 
діяльності. В ході обшуків виявлено та вилучено автозапчастини, комплектуючі до 
комп'ютерної техніки, радіолокаційні системи, медичне обладнання, електронні системи 
сигналізації, парфумерію тощо. Також, в ході обшуку  виявлено та вилучено чорнову 
бухгалтерію, комп'ютерну техніку, сервери, товарно-супровідні документи. Орієнтовна 
вартість вилучених тільки "на гарячому" у ході першочергових слідчих дій товарно-
матеріальних цінностей становить понад 4,2 млн. грн. Крім того, учора проведено два 
обшуки на території Львівської області, а саме за місцем реєстрації  та фактичного 
проживання одного з керівників Львівської митниці ДФС. В ході обшуків вилучено грошові 
кошти в сумі понад 100 тис. грн., майже 40 тис. доларів США, більше 800 євро, понад 10 тис. 
злотих, ювелірні вироби та каміння бурштину. В складських та офісних приміщеннях, 
належних замовникам товару, на території Київської та Одеської областей в ході обшуків 
також учора вилучено сервери із записами камер спостереження,  аби згодом встановити, 
коли і як товар потрапляв на ці склади, а також вивозився з них. Нині у провадженні 
призначено ряд судових експертиз, триває досудове розслідування.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Прокуратури Волинської області 
 

 
 

  

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 
 

Депутати розпочали ліквідацію 
Нацкомфінпослуг 

 

07.07.2016 
Парламент ухвалив у першому читанні законопроект “Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій з 
державного регулювання ринків фінансових послуг”. 

Прийняття проекту закону № 2413а за основу підтримали 235 депутатів. Президент 
Петро Порошенко ще 20 липня 2015 року подав у Раду документ, згідно з яким 
Нацкомфінпослуг мала існувати лише до 1 січня 2016 року. Однак майже рік документ не 
могли прийняти в парламенті навіть за основу, хоча профільний комітет підтримував його. 
Передбачено, що функції Нацкомфінпослуг будуть розділені між Нацбанком і Нацкомісією з 
цінних паперів та фондового ринку. НКЦПФР візьме шефство над фондами – недержавними 
пенсійними, облігацій нерухомості та фінансування будівництва, емітентами іпотечних 
сертифікатів та довірчими товариствами. Всі інші учасники небанківського фінансового 
ринку – страхові, фінансові, лізингові та факторингові компанії, кредитні спілки, бюро 
кредитних історій, ломбарди, адміністратори покупок у групах – перейдуть під контроль 
НБУ. Правління Нацбанку буде розширено з шести до семи осіб: новий заступник 
курируватиме ці ринки. Національний банк уже пообіцяв створити окремий блок нагляду 
за небанківськими фінансовими установами після реорганізації Нацкомфінпослуг. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами finance.ua 
 

 
Максим Нефьодов: Державне регулювання цін є пострадянським  

пережитком, якого треба негайно позбутися 
07.07.2016 

Державне регулювання цін на так звані соціальні продукти є 
негативним пережитком пострадянського суспільства, який спотворює 
конкуренцію, руйнує виробництво, блокує інвестиції і призводить до росту цін.  

Це в кінцевому результаті шкодить представникам соціально незахищених верств 
населення, яких, за задумом, цінове регулюванні мусить підтримувати. Про це йшлося під 
час круглого столу, організованого Торгово-промислової палатою України (ТПП), 
Американською торговельною палатою в Україні спільно з Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України. Участь у заході взяли представники бізнесу, галузевих 
асоціацій, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної 
регуляторної служби (ДРС), Держпродспоживінспекції (ДПСС) та Антимонопольного 
комітету (АМКУ). Днями Мінекономрозвитку розмістило на сайті для громадського 
обговорення текст змін до постанови № 1548 «Про встановлення повноважень органів 
виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)». 
Головна мета цих змін – скасувати обмеження щодо націнки виробника на «соціальні» 
продукти та суттєво зменшити перелік товарів, на які встановлюється гранична 
торговельна націнка. Такий крок дозволить значно знизити адміністративний тиск на 
бізнес, стимулювати конкуренцію і знизити корупційні ризики у сфері ціноутворення. «На 
моїй пам’яті це вже четверта спроба зняти обтяжливе і шкідливе для ринку цінове 
регулювання, – розповів заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України 
Максим Нефьодов  – Хоча будь-якій людині, знайомій з основами ринкової економіки, 
зрозуміло, що всі ці обмеження лише спотворюють ринкові умови й шкодять як 
виробникам, так і споживачам. У нас був приклад такого ручного регулювання в часи 
Радянського Союзу, і ми всі пам’ятаємо, чим він закінчився. Згадайте страшний дефіцит і 
стандартний набір радянського магазину: морську капусту й сірники». Він також зазначив, 
що запропонований для обговорення проект є більш стриманою версією змін. При цьому 
Мінекономрозвитку наполягає навіть на ще більш радикальному рішенні – повному 
скасуванні цінового регулювання як явища. «Це було б набагато ефективніше з точки зору 
ринку. Але, на жаль, у нас є грізний ворог, який зветься популізм. У свідомості багатьох 
українців все ще живе привид міцної руки держави, яка встановлює ціни на все і всім 
розповідає, як треба жити. Цим користуються популісти, які намагаються блокувати ці 
зміни. Але ціни на продовольчі товари мусять формуватися ринком. Завдання держави - 
залучити більше гравців на ринок і забезпечити рівні умови”.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служба Мінекономрозвитку 
 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 

http://bin.ua/news/finance/finances/190782-minfin-ukrainy-v-iii-kv-2016-chetyrezhdy.html
http://finance.liga.net/economics/2016/7/6/news/48901.htm
http://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/2636311-tehnicheskaya-missiya-mvf-priedet-v-ukrainu-11-iyulya.html
http://bin.ua/news/economics/economic/190793-obem-realizovannoj-promyshlennoj-produkcii-v.html
http://vol.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=188348
http://news.finance.ua/ua/news/-/379651/deputaty-rozpochaly-likvidatsiyu-natskomfinposlug
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=2101d40a-438c-43ab-8123-fdd7b77abf8b&title=MaksimNefodov-DerzhavneReguliuvanniaTsinPostradianskimPerezhitkom-YakogoTrebaNegainoPozbutisia
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.imf.org/external/country/ukr/rr/ukr/index.htm
http://nfp.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
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 ДОХОДИ & ВИДАТКИ 
 

 
 

Расходы госбюджета Украины в январе-мае-2016  
выросли почти на четверть   

04.07.2016 
Расходы госбюджета Украины в январе-мае-2016 выросли на 23,6% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и их динамика более 
чем втрое превысила темпы роста доходов (7%). 

Согласно сообщению на веб-сайте Министерства финансов, расходы госбюджета в 
январе-мае текущего года составили 245,599 млрд грн, тогда как доходы – 219,227 млрд 
грн. Дефицит госбюджета по итогам пяти месяцев составил 26,447 млрд грн. Как 
сообщалось, доходы госбюджета-2016 определены в 601,839 млрд грн, в том числе общего 
фонда - 569,486 млрд грн, тогда как расходы - 674,491 млрд грн и 640.263 млрд грн 
соответственно. 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%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 ФОНДОВИЙ РИНОК 
 

 
 

НКЦПФР готує законопроект щодо зміни системи розкриття  
інформації на ринку цінних паперів  

06.07.2016 
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) 

закінчує розробку проекту закону, який комплексно та системно врегулює 
питання розкриття інформації на ринку цінних паперів.  

За словами Директора департаменту стратегії розвитку фондового ринку НКЦПФР, 
цим законопроектом в національне законодавство імплементуються норми євродирективи 
Transparency Directive (Директива ЄС щодо гармонізації вимог до прозорості інформації про 
емітентів) та суміжних актів ЄС. В даному законопроекті якісно розширюється перелік 
інформації, і до звичайних форм регулярної та особливої інформації додається поширені в 
міжнародній практиці Звіт про корпоративне управління та Звіт керівництва, що містить 
аналіз розвитку бізнесу. Інформацію про власників публічних компаній пропонується 
розкривати більш поглиблено – інвестори повинні знати не лише формального кінцевого 
бенефіціара, а й всіх осіб, які впливають на прийняття рішень органами товариства та 
відповідно впливають на бізнес. «Без повного розуміння реалій бізнесу, фінансового стану 
компанії, інтересів пов‘язаних осіб, основних ризиків і невизначеностей, жоден інвестор не 
зможе прийняти виваженого рішення щодо цінних паперів. Все інше – ворожіння на кавовій 
гущі, а не інвестиційні рішення, або ж використання інсайдерської інформації», - вважає 
Максим Лібанов. В той же час, як зазначив керівник департаменту регулятора, за 
європейськими стандартами основним принципом в розкритті інформації є максимальне її 
розповсюдження, для унеможливлення підміни чи підтасовки даних. «В директивах цей 
принцип має назву «dissemination of information», його можна перекласти як форсоване 
розповсюдження інформації. Саме така проактивність в поширенні інформації різними 
каналами найкраще сприяє захисту від підробки даних та спроб введення інвесторів в 
оману», - прокоментував розробник законопроекту. Комісія має намір запропонувати в 
своєму законопроекті розкриття інформації через акредитовані Інтернет-сайти, які 
працюють за принципом інформаційних агенцій, та сервіси підписки, які надаватимуть 
можливість підписатися на повідомлення певного емітента. Регулятор підтримує 
пропозиції учасників ринку, емітентів щодо скасування публікації звітів в друкованих 
виданнях, зокрема, які містяться в зареєстрованому у Верховній Раді України законопроекті 
№4805, але таке скасування повинно відбуватись лише разом із запровадженням низки 
дублюючих каналів, окрім розміщення в Загальнодоступній базі даних.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби НКЦПФР 
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Діяльність Держгеокадастру  
за тиждень в цифрах 

08.07.2016 

На сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України Держгеокадастр 
пропонує ознайомитися з ключовими показниками своєї роботи за 
минулий тиждень. 

За тиждень з 2 до 8 липня 2016 року головні управління Держгеокадастру в областях 
включили до переліку земельних ділянок державної власності, права оренди на які можуть 
бути реалізовані на земельних торгах, 27 ділянок. Загальна площа запропонованих 
земельних ділянок становить 799,42 гектара. З них: у Миколаївській області до переліку 
додано 8 ділянок (142,2 га), у Чернігівській – 7 (430,5 га), у Донецькій – 5 (138,12 га), у 
Кіровоградській – 4 (63,5 га), у Черкаській – 3 (25,1 га). Усього станом на 8 липня 2016 року 
перелік включає 4 995 земельних ділянок загальною площею 103 072,20 гектара. Державні 
кадастрові реєстратори протягом тижня зареєстрували 10 617 земельних ділянок та 
видали 29 082 витяги із Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Усього з 
початку року за заявами громадян зареєстровано 421 874 земельні ділянки та видано 575 
407 витягів з кадастрової системи про земельну ділянку. 

 

Читати повністю >>> 
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Ігор Насалик та Янез Копач домовилися про утворення  
спільної робочої групи 

07.07.2016 
Це питання було одним з основних, які Міністр енергетики та 

вугільної промисловості України Ігор Насалик разом із головою 
Секретаріату Європейського Енергетичного Співтовариства Янезом 
Копачем обговорили під час зустрічі 7 липня 2016 року. 

Ігор Насалик зазначив про важливість допомоги Енергетичного Співтовариства у 
розробці нового законодавства в енергетичній сфері, а також у формуванні моделі 
анбандлінгу компанії НАК «Нафтогаз України». Також Міністр повідомив, що на сьогодні 
визначено відповідальних за напрямки реформ, які будуть тісно співпрацювати з 
Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та координувати дії. Разом із тим Ігор 
Насалик нагадав про активізацію роботи Міністерства щодо впровадження Ініціативи 
прозорості видобувних галузей та повідомив, що Міненерговугілля розроблено та 
зареєстровано законопроект «Про розкриття інформації у видобувних галузях». Янез Копач 
відзначив важливість рішення про розділення НАК «Нафтогаз України» та запевнив у 
готовності надавати підтримку щодо подальших кроків. Крім того, нагадав українській 
стороні про необхідність продовження роботи щодо зменшення викидів, а також про 
якнайшвидше визначення спільних проектів, які Україна має намір впроваджувати за 
підтримки Енергетичного Співтовариства. За підсумками засідання сторони дійшли згоди 
щодо утворення спільної Робочої групи з реформування НАК «Нафтогаз України», яка має 
почати роботу з наступного тижня. 

 

Читати повністю >>> 
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Україна високо цінує підтримку Австрії на шляху підвищення енерго- 
ефективності та розвитку відновлюваної енергетики 

08.07.2016 
7 липня Голова Держенергоефективності Сергій Савчук і Посол 

Австрії в Україні Герміне Поппеллер провели зустріч та обговорили стан 
розвитку сфер енергоефективності та відновлюваної енергетики в Україн. 

На початку зустрічі Сергій Савчук повідомив, що Україна взяла чіткий курс на 
подолання енергетичної залежності. Тому пріоритетами були і є скорочення споживання 
газу, його заміщення альтернативними джерелами енергії, залучення населення до заходів 
з енергоефективності. «За останні два роки плідної роботи ми запровадили низку важливих 
законодавчих ініціатив у сфері енергоефективності, застосовуючи кращі європейські 
практики. І в цьому нам допомагають європейські партнери, у тому числі з Секретаріату 
Енергетичного Співтовариства, що у Відні (Австрія)», - наголосив Голова та нагадав про 
схвалений на вчорашньому засіданні Уряду законопроект про енергоефективність 
будівель. Голова також повідомив про проведену у співпраці з австрійськими партнерами 
роботу над законопроектами про енергоефективність та комерційний облік комунальних 
послуг. Останній вже зареєстровано у ВРУ. «Ми цінуємо підтримку Австрії на шляху реформ 
і докладаємо максимум зусиль, щоб пришвидшити темпи імплементації вимог Директив ЄС 
у вітчизняне законодавство», - зазначив він. Обговорюючи зрушення у сфері 
енергоефективності, Посол Австрії в Україні Герміне Поппеллер висловила задоволення 
результатами дії Урядової програми з енергоефективності, якою скористалося понад 160 
тисяч українських сімей, та прозорістю механізму співфінансування, покладеного в її 
основу. Програма стала ефективним інструментом стимулювання населення до 
енергозбереження та утеплення власного житла. У ході зустрічі Сергій Савчук 
поінформував і про прийняту законодавчу базу для запровадження ЕСКО-механізму у 
бюджетній сфері, і про схвалені Національні плани дій з енергоефективності та 
відновлюваної енергетики на період до 2020 року. Детально розповів про внесені зміни до 
законодавства, які стимулюватимуть розвиток «зеленого» бізнесу, а також законопроекти, 
над якими наразі працює Агентство. Герміне Поппеллер висловила особливу зацікавленість 
щодо реформування ринку виробництва тепла. З її слів, в Австрії вирішено проблеми 
підключення до мереж потужностей з виробництва тепла з відновлюваних джерел енергії 
та альтернативних видів палива. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держенергоефективності 
 
 

 

 
 

 
 

 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 
 

 
 

ДТЭК в 2015 году принес ахметову  
почти 42 млрд грн убытка 

 

07.07.2016 
Чистый убыток группы ДТЭК Рината Ахметова за 2015 год 

составил 41,89 млрд грн, тогда как за год до этого, в 2014 г. чистый 
убыток составил 19,66 млрд грн. Об этом говорится в интегрированном 
отчете ДТЭК. 

Согласно отчетности, консолидированная выручка группы ДТЭК за 2015 г. составила 
95,38 млрд грн, EBITDA - 7,51 млрд грн. Затраты на реализацию продукции увеличились на 
9,2%, до 87,32 млрд грн. Основной объем доходов - 94% консолидированной выручки - 
компания сгенерировала на внутреннем рынке Украины. Доходы ДТЭК от экспортных 
продаж в 2015 году уменьшились на 2,9 млрд грн: с 8,9 млрд грн в 2014 году до 6 млрд грн в 
2015 г. Доля доходов от экспорта в консолидированной выручке ДТЭК по итогам 2015 года 
составила 6%. Доходы от продажи угля в прошлом году снизились на 21,7% и составили 
4,15 млрд грн против 5,3 млрд грн годом ранее, снижение произошло в основном за счет 
уменьшения объемов добычи угля. Доходы от экспорта угля составили 3,16 млрд грн по 
сравнению с 3,66 млрд грн в 2014 г. Доходы от генерации электроэнергии снизились на 
2,8% и составили 34,33 млрд грн по сравнению с 35,32 млрд грн в 2014 году, от передачи и 
поставки электроэнергии на внутреннем рынке - увеличились на 13% и составили 43,6 
млрд грн по сравнению с 38,58 млрд грн в 2014 году. Доходы от производства тепловой 
энергии, с учетом компенсации разницы в тарифах, увеличились на 6,8% и составили 6,52 
млрд грн. Доходы от реализации природного газа и газового конденсата снизились на 619 
млн грн в 2015 году и составили 3,3 млрд грн по сравнению с 3,92 млрд грн в 2014 году. Как 
отмечается в отчете, в 2015 году компания не привлекала займы, однако из-за девальвации 
гривни с конца 2014 года объем кредитов и займов вырос с 47,97 млрд грн до 63,03 млрд 
грн на конец 2015 года. Чистый операционный денежный поток группы компаний в 2015 
году уменьшился на 53,5% и составил 5,24 млрд грн против 11,26 млрд грн в 2014 году. 
Капитальные затраты уменьшились на 22,4% и составили 5,02 млрд грн. … 

 

Читать полностью >>>  
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Украина в I полугодии увеличила добычу газа на 1.9% -  
оперативные данные 

04.07.2016 
Добыча природного газа в Украине в январе-июне т.г., по оперативным 

данным, увеличилась на 1,9% (на 186,2 млн м³) по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года – до 10 млрд 28,2 млн м³. 

По данным ПАО "Укртрансгаз", в том числе в июне-2016 добыча газа составила 1,637 
млрд м³, что на 2,2% больше, чем в июне прошлого года (1 млрд 602,3 млн м³). В том числе 
в июне-2016 добыча газа ПАО "Укргазвыдобування" составила 1 млрд 188,6 млн м³, ПАО 
"Укрнафта" – 104,8 млн м³, другими компаниями – 343,6 млн м³. Как сообщалось, Украина в 
2015 г. сократила добычу газа на 1,4% (на 0,274 млрд м³) по сравнению с 2014 годом – до 
19,896 млрд м³. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" сократили добычу на 4,9% (на 0,823 
млрд м³) – до 16,032 млрд м³, тогда как другие компании увеличили на 16,6% (на 0,549 
млрд м³), до 3,864 млрд м³. "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз 
Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ 
газа страны общей емкостью 31 млрд м³. 

 

Читать полностью >>>  
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Украина снизила за пять месяцев  

добычу нефти на 12% 
04.07.2016 

Добыча нефти на Украине в январе-мае т.г. сократилась на 12,2% по 
сравнению с показателем аналогичного периода 2015 года - до 673,4 тыс. 
тонн. Об этом сообщает портал interfax.ru 

Как сообщили в министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча 
газового конденсата за этот период снизилась на 5,8% - до 265 тыс. тонн. Предприятия НАК 
"Нафтогаз Украины" в январе-мае 2016 г. сократили добычу нефти на 10% - до 653,1 тыс. 
тонн, газоконденсата - на 7,8%, до 195,1 тыс. тонн. В том числе ПАО "Укрнафта" снизило 
добычу нефти на 9,9% - до 608,8 тыс. тонн, газоконденсата - на 33,6%, до 30,5 тыс. тонн, 
ПАО "Укргазвыдобування" сократило добычу нефти на 10,9% - до 44,3 тыс. тонн, газокон-
денсата - на 0,6%, до 164,6 тыс. тонн. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие 
компании в январе-мае снизили добычу нефти на 51,1% - до 20,3 тыс. тонн, газоконденсата 
- увеличили на 0,1%, до 69,9 тыс. тонн. Крупнейшими частными добытчиками нефти с 
газоконденсатом на Украине за этот период, в частности, стали "Нафтогазвыдобування" - 
21,82 тыс. тонн (рост на 35,2%), ЧАО "Природные ресурсы" - 17,863 тыс. тонн (снижение на 
7,4%), ЧАО СП "Полтавская газонефтяная компания" - 16,946 тыс. тонн (рост на 12,1%), ЧАО 
"Укрнафтобуриння" - 9,942 тыс. тонн (снижение на 34,6%), "Регал Петролеум" - 4,741 млн 
куб. м (снижение на 7,8%), ЧАО "Девон" - 3,448 тыс. тонн (рост на 39,1%), СП "Бориславская 
нефтяная компания" - 3,267 тыс. тонн (снижение на 32,2%), ООО "Восточный геологический 
союз" - 2,21 тыс. тонн (рост на 4,6%), ООО "Системойлинжиниринг" - 2,067 тыс. тонн (рост в 
2 раза), ООО "Эско-Пивнич" - 1,724 тыс. тонн (снижение на 1,3%), ООО "Куб-Газ" - 1,56 тыс. 
тонн (снижение на 6,9%), ЧАО "Укргазвыдобуток" - 1,492 тыс. тонн (снижение на 7,4%). 
Падение добычи у частных компаний связано, в первую очередь, с приостановкой еще в 
прошлом году из-за значительных налоговых долгов лицензии СП "УкрКарпатОйл ЛТД", 
которое за 5 мес. 2015 г. добыло 21,19 тыс. тонн нефти с газоконденсатом … 
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 КОМПАНІЇ 
ПГНК намерена развивать нефтесервисное  

направление 
04.07.2016 

«Полтавская газонефтяная компания» (ПГНК) намерена запустить 
нефтесервисное подразделение. Об этом в интервью НефтеРынку сообщил 
новый глава компании Даниэль Валк 

«Учитывая опыт проведенных работ, есть в планах стать сервисной компанией в том 
числе. Для этого, как я вижу, имеются ключевые инструменты: знание рынка «там» и 
понимание рынка «тут». Необходимо максимально эффективно воспользоваться нашими 
знаниями и текущей ситуацией. К примеру, сейчас из США можно привезти хорошее 
оборудование за разумную цену», - рассказал он. Новый руководитель ПГНК сообщил, что 
фонд компании - это более 80 скважин, 47 из них работающие. Для поддержания уровня 
добычи из существующих скважин необходимо проведение определенных работ, зачастую 
с привлечением станка для капремонта. «История работы нашего станка доказала 
экономическую целесообразность его использования для проведения работ на скважинах 
компании. Как показывают наши расчеты, сервисное направление имеет смысл развивать, 
если есть возможность оказания услуг другим предприятиям в Украине», - добавил он. 

 

Читать полностью >>>  
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ГФС хочет арестовать 538 млн грн на счетах  
добывающей компании Онищенко 

04.07.2016 
Главное управление Государственной фискальной службы в 

Полтавской области обратилась в суд с просьбой арестовать 538,6 млн грн на 
счетах добывающей компании «Надра Геоцентр». 

По заявлению фискалов, «Надра Геоцентр» задолжало 538,6 млн грн в качестве 
рентной платы за пользование недрами. «Надра Геоцентр» является оператором 
совместной деятельности по договору с государственной компанией «Укргаздобыча» и, по 
данным НАБУ, контролируется депутатом Верховной Рады Александром Онищенко. 
Агентство отмечает, что ранее НАБУ арестовало 4 млрд грн активов компании Quickpace 
Limited, связанной с депутатом Онищенко. НАБУ арестованы облигации внутреннего 
госзайма номинальной стоимостью $74,63 млн, а также денежные средства на банковских 
счетах в размере $74,87 млн и около 252,181 млн грн. Также отметим, что во вторник, 5 
июля, спикер ВР Андрей Парубий планирует в первую очередь вынести на рассмотрение 
вопрос о привлечении к уголовной ответственности депутата от группы «Воля народа» 
Александра Онищенко, подозреваемого в организации хищений в «Укргаздобыче». Как 
сообщал OilNews, НАБУ задержало 11-го подозреваемого по делу о хищении газа, добытого 
в рамках договоров совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча» – руководителя 
«Надра Геоцентр» Сергея Свиченко. Также напомним, за неуплату ренты операторами СД 
(совместной деятельности) налоговые органы описали имущество ПАО «Укргаздобыча» на 
600 млн грн. 16 июня Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал 
представление в Верховную Раду об аресте Александра Онищенко. Это представление 
подготовлено в рамках расследования уголовного производства о злоупотреблениях при 
реализации газа, добытого во время совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча». … 
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ПАО «Укргазвыдобування» требует от ГФС отменить  

решение об описи имущества 
05.07.2016 

ПАО «Укргазвыдобування» уже обратилось с исками в органы 
ГФС Украины (Лозовская, Богодуховская, Южная) о признании 
противоправными и отмене решений об описи имущества в 
налоговый залог.  

Сейчас готовится к подаче еще 4 аналогичных иска к Гадячской, Карловской, 
Миргородской и Полтавской. Как сообщалось ранее, в адрес ОАО «Укргазвыдобування» от 
налоговых органов поступают решение об описи имущества общества как участника 
договоров о совместной деятельности, в связи с наличием налогового долга в пределах 
этих договоров. На сегодня сумма описания увеличилась до 1 млрд 802 млн грн. 
«Информация о наличии налогового долга в сумме 1,8 млрд грн была предоставлена 
Обществу органами ГФС только в июне 2016 г. одновременно с решениями об описи 
имущества „Укргазвыдобування“ в налоговый залог по обязательствам операторов СД. 
Теперь, получая подобные решения органов ГФС, мы вынуждены отстаивать интересы 
стратегически важного для государства предприятия в судах», - говорится в сообщении. 
Как известно, нардеп Александр Онищенко и еще 20 фигурантов подозреваются в 
махинациях с газом госкомпании «Укргаздобыча», который получали по договору о 
совместной деятельности. Отметим, ПАО «Укргаздобыча» в течение 2015-2016 гг. не 
заключило ни одного договора о совместной деятельности. Напомним, общее собрание 
акционеров ПАО «Укргаздобыча» 22 июня приняло решение о прекращении полномочий 
главы и членов наблюдательного совета компании.  
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Burisma пробурила 2800-метровую  
скважину за 25 дней 

05.07.2016 
Burisma приобрела уникальный флот оборудования для 

геофизических исследований и сейсмической разведки, который 
планируется использовать при освоении месторождений и добыче 
природного газа в Украине.  

По словам исполнительного директора по украинским операциям Burisma Тараса 
Бурдейного, обслуживать оборудование будут специалисты крупнейшей в данной сфере 
американской публичной компании Dawson Geophysical и американские бригады 
специалистов. «Это уникальный для украинской газодобычи флот и значимый опыт 
сотрудничества международных компаний в Украине. Украинские газовые пласты 
представляют собой важный объект исследования особенно в сфере энергобезопасности 
страны, курс на которую взяло правительство Украины», – отметил Тарас Бурдейный. 
Инновационное сейсмическое оборудование Dawson Geophysical включает 40 тыс. каналов 
и 30 сейсмических вибраторов, позволяет полностью обеспечивать не только собственные 
потребности в сейсмике, но и покрывать большие площади, давая при этом качественную 
информацию по сейсмике. По словам Тараса Бурдейного, такого технологического 
оборудования в Украине нет. Ближайший аналог, с которым работают украинские 
компании, включает лишь 6 тыс. каналов. Также американские специалисты развертывают 
и налаживают новый флот для использования технологии гидравлического разрыва пласта 
(ГРП), состоящий из 15 насосов общей мощностью 35 тыс. л.с. Кроме того, Burisma начала 
промышленное использование на украинских месторождениях технологии бурения 
наклонных скважин глубиной 2800 м с отходом более 600 м и монтажом в течение 25 дней. 
Первая скважина с таким эффективным результатом была пробурена и введена в 
эксплуатацию на Пролетарском месторождении в Днепропетровской области.  
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Компании Вадима Новинского совершили  
сделку на газовом рынке 

05.07.2016 
Нефтегазовая компания Regal Petroleum plc за 305 млн грн ($12,3 

млн) приобрела у "Смарт-холдинга" своего мажоритарного акционера 
Вадима Новинского нефтегазовое ООО "Пром-Энерго Продукт".  

Ранее Regal была вынуждена реклассифицировать в краткосрочные инвестиции 
свои депозиты в принадлежащем Вадиму Новинскому "Юнекс Банке". А "Пром-Энерго 
Продукт" служило обеспечением по депозитам в этом банке. Как говорится в биржевом 
сообщении компании, по состоянию на 4 июля совокупные средства, размещенные Regal в 
"Юнекс Банке", составляли 307,6 млн грн. Оплата "Пром-Энерго Продукт" будет 
осуществлена в два этапа: размер первоначального транша составит 165 млн грн (около 
$6,7 млн), второй транш в 140 млн грн (около $5,6 млн) будет выплачен за счет средств 
Regal в "Юнекс Банке" после выполнения ряда условий, связанных с освобождением 
покупаемой компании от определенных гарантий и долгов. Regal уточняет, что "Пром-
Энерго Продукт" имеет выданную в августе 2012 года 20-летнюю лицензию на разработку 
Васищевского газоконденсатного месторождения в Днепровско-Донецкой впадине на 
северо-востоке Украины. Согласно сообщению, чистые активы покупаемой компании в 
2015 году выросли с 78,9 млн грн до 113,2 млн грн, чистая прибыль за год составила 34,6 
млн грн против 22,3 млн грн годом ранее. По состоянию на 30 июня 2016 года "Пром-
Энерго Продукт" имел денежные средства в размере около 15,9 млн грн и задолженность в 
размере около 27,8 млн грн перед "Смарт-холдингом", которые Regal принимает на себя и 
согласился выплатить до конца декабря 2016 года. Согласно проведенной по заказу 
покупателя независимой оценке месторождения на 1 января 2016 года, доказанные 
(proved) и вероятные (probable) запасы углеводородов (2P) покупаемой компании 
составляли 1,8 баррелей нефтяного эквивалента (MMboe), в том числе доказанные - 0,66 
MMboe, а их NPV оценивалась в 343,9 млн грн. Производство составляет около 87 тыс. куб. м 
газа в сутки и 5 тонн конденсата в сутки (615 баррелей нефтяного эквивалента в сутки). 
Как сообщалось, контрольный пакет Regal в размере 54% принадлежит Energees 
Management, в свою очередь, на 100% принадлежащая Pelidona Services Limited, которой на 
100% владеет Lovitia Investments Ltd., полным владельцем которой является Новинский. 
Regal Petroleum plc в 2015 году получила чистый убыток $0,98 млн, тогда как 2014 год 
компания завершила с чистой прибылью $5,76 млн. Выручка компании в минувшем году 
снизилась на 32,2% - до $23,44 млн. Среднегодовое производство газа в минувшем году 
сократилось на 5,2% - до 144,78 тыс. куб. м в сутки, конденсата - на 15,4%, до 44 куб. м в 
сутки, а производство сжиженного газа (LPG) осталось на уровне 21 куб. м в сутки. 
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Крупнейший газодобытчик сменил  
владельца 

06.07.2016 
У одного из крупнейших частных добытчиков газа в Украине - 

компании Карпатыгаз появился новый мажоритарный собственник 
- малоизвестная офшорная компания из Гонконга Powerful United Limited (PUL). 

Шведская Misen Energy AB в конце июня сообщила о продаже PUL 37,5% акций своей 
дочерней компании Misen Enterprises AB, которая владеет 100% Карпатыгаза. После 
закрытия сделки гонконгская компания станет крупнейшим акционером украинского 
газодобытчика, которого СМИ связывают с Дмитрием Фирташем и его партнерами. 
Карпатыгаз добывает около 690 млн кубометров газа в год. Это второй показатель среди 
независимых компаний после Нефтегаздобычи Рината Ахметова. Выручка компании по 
итогам прошлого года превысила $100 млн. Стоимость сделки по продаже 37,5% 
Карпатыгаза составила 165 млн шведских крон, или $20 млн. Из этого объема только 26 
млн крон ($3,1 млн) будет уплачено живыми деньгами, остальную часть сделки Powerful 
United Limited оплатит, взяв на себя долговые обязательства Misen Energy. Misen Energy AB 
объявила о продаже 37,5% акций Карпатыгаза 16 июня. Сделка осуществляется для 
привлечения дополнительного финансирования. Компания столкнулась с финансовыми 
трудностями после повышения с июля 2015 г. рентных платежей до 70% для газодобываю-
щих предприятий, работающих по договорам о совместной деятельности (СД). Карпатыгаз 
- крупнейшая компания в Украине, которая разрабатывает месторождения на основе СД с 
государственной Укргаздобычей. "В результате сделки Misen Energy AB станет бездолговой 
компанией и будет обеспечена финансированием на протяжении двух лет. Теперь на 
Powerful United Limited будет приходиться 37,5% будущих дивидендов от деятельности 
(Карпатыгаз) в Украине", - говорится в биржевом сообщении Misen Energy AB. После 
сообщения о сделке акции Misen Energy на бирже Nasdaq взлетели почти в два раза. 
Торговая площадка решила приостановить торги бумагами компании до выяснения 
ситуации. О новом мажоритарном собственнике компании известно немного. В сообщении 
Misen Energy говорится, что Powerful United Limited контролирует шведская компания TCT 
Holding AB, которая опосредованно владеет 9,87% Карпатыгаза. После сделки TCT Holding и 
Powerful United Ltd в совокупности будут владеть почти 44% украинского газодобытчика. 
Доля остальных владельцев Карпатыгаза после завершения сделки значительно снизится. 
Nellston Holdings Ltd и Norchamo Ltd (обе - Кипр) будут опосредованно владеть по 18,5% 
Карпатыгаза (сейчас - по 29,6%), Blankbank Investment Ltd - 12,4% (сейчас - 19,8%), Forest 
Walkway AB - 6% (сейчас - 9,65%). TCT Holding и Powerful United Limited не раскрывают 
своих конечных владельцев. Согласно выписке из шведского реестра юридических лиц, 
единственным собственником TCT Holding AB является кипрская Bivissern Finance Ltd. В 
кипрских реестрах упоминание о такой компании найти не удалось. До 2012 года кроме 
Bivissern Finance Ltd еще одним акционером TCT Holding была кипрская Comops LTD. Эта 
офшорка представляла собой одну из холдинговых компаний группы Sadkora, которая до 
2011-го считалась основным собственником Misen Energy AB, владея 30%-м пакетом акций. 
Новый акционер Карпатыгаза - гонконгская Powerful United Ltd - основана в июле 2013 г. и 
не похожа на крупного инвестора. Перед самой сделкой компания создала сайт, на котором 
обещает инвестировать в энергетические проекты в Украине, Казахстане и странах Азии. 
Misen Energy AB и Карпатыгаз, несмотря на публичный статус, никогда не раскрывали 
своих конечных владельцев. После заключения в 2011 договора о совместной деятельности 
с Укргаздобычей и проведении дополнительной эмиссии собственниками 99% акций Misen 
стали пять компаний: Nellston Holdings Ltd, Norchamo Ltd, Blankbank Investment Ltd, Forest 
Walkway AB и TCT Holding. До сделки с Powerful United Ltd состав акционеров Карпатыгаза 
не менялся. Многочисленные расследования СМИ связывают Nellston Holdings Ltd и 
Norchamo Ltd с так называемой группой РосУкрЭнерго (РУЭ). Ее неформальные 
представители - Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин, Юрий Бойко и Иван Фурсин. Сама 
Misen многократно опровергала эти данные. "Мы заявляем, что Misen Energy AB никоим 
образом не связана, прямо или косвенно, с кем-либо из вышеуказанных лиц или их 
представителей. Misen Energy AB - это публичная компания, акционерами которой 
являются более 3 000 физических и юридических лиц", - говорилось в заявлении компании. 
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Петр Дыминский претендует на ключевое место в  
сфере добычи энергетических ресурсов 

07.07.2016 
На днях сразу несколько западноукраинских компаний встали на 

путь потери специальных разрешений на пользование газоносными 
недрами. Такую перспективу им подготовила государственная НАК 
«Надра Украины». 

Компания сейчас находится под оперативным управлением менеджмента, близкого 
к владельцу футбольного клуба «Карпаты» Петру Дыминскому. Если команда львовского 
олигарха доведет задуманное до конца, статус добытчиков газа потеряют как минимум две 
группы его оппонентов во главе с Юлией Тимошенко и Олегом Тягнибоком. В период 
президентства Виктора Януковича ниша выдачи специальных разрешений на пользование 
недрами находилась под монопольным контролем его команды. Именно поэтому после 
бегства гаранта Конституции в 2014 г. в Россию эта сфера стала вакантной буквально в 
один день. Право первой занять свободное место досталось команде лидера ВО «Свобода» 
Олега Тягнибока. Так, уже 27 февраля 2014 г. его соратник Андрей Мохник стал министром 
экологии и природных ресурсов. А еще спустя три месяца - 26 мая - должность главы 
Государственной геологической службы занял Дмитрий Кащук, который к тому времени 
уже имел опыт работы в компаниях депутата Львовского горсовета от «Свободы» Евгения 
Белинского. Чтобы собрать «фулл-хауз» в сфере раздачи спецразрешений на пользование 
недрами, Тягнибоку оставался только один шаг - установить оперативный контроль над 
должностью главы правления НАК «Надра Украины». Для этого уже даже был отобран 
нужный кандидат - Сергей Дацишин. Пассивную поддержку в этих планах Тягнибоку 
оказывала Юлия Тимошенко, которая стала его ситуативным партнером, добившись 
накануне назначения на должность первого замглавы Минэкологии своего ставленника 
Павла Унгуряна. Но попытки лидеров «Свободы» и БЮТ окучить «Надра Украины» 
оказались запоздалыми: 11 июня 2014 г. кресло главы НАК по решению Кабмина занял 
Ярослав Климович - бывший сотрудник телерадиокомпаний «Мост ТВ» и «Эс-Ти-Ви» 
львовского бизнесмена Петра Дыминского. На какой-то стадии казалось, что столкновение 
интересов дуэта Тягнибок - Тимошенко с Дыминским не привело к конфликту между ними. 
Лучшим доказательством тому было то, что в августе 2014 г. Дацишину нашлось место в 
компании: он возглавил одну из самых крупных ее «дочек» - «Западукргеологию». Но 
работать в паре менеджеры разнородных представителей истеблишмента не смогли. Это 
стало понятно в декабре 2014 г., когда под Сергеем Дацишиным начало шататься кресло. 
Формально в этом были виноваты трудовые коллективы Стрыйского, Львовского и 
Калушского структурных подразделений «Западукргеологии», поднявшие тогда вопрос о 
недоверии своему руководителю. Но на самом деле все было прозаичнее: восстание 
региональных подразделений было использовано дружественной Дыминскому 
материнской структурой - НАК «Надра Украины» - для проведения внеплановой проверки 
«Западукргеологии», в ходе которой была выявлена масса нарушений. … 
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ГПУ розслідує нову "газову справу", причетний  
екс-міністр Злочевський 

07.07.2016 
Генеральна прокуратура почала операцію по виявленню нової "газової 

схеми", до якої причетний екс-міністр екології Микола Злочевський. Про це 
заявив у Києві під час прес-конференції генпрокурор Юрій Луценко. 

"Сьогодні з 11 години почалася нова операція по виявленню ще однієї схеми по 
розкраданню газу. На цей раз це фірми, які не мають угоди про спільну діяльність, а мають 
пряму ліцензію на видобування газу від держави", - сказав він. "Обшуки відбулися на 
території міста Києва, київської області та ще трьох регіонів держави в рамках 
розслідування злочинної схеми по ухиленню від податків на приблизну суму близько 
мільярда гривень за останні два роки", - додав Луценко. За його словами, "схема існувала і 
раніше, але зараз ми беремо два останні роки і бачимо, що… за статтями про фіктивне 
підприємництво і ухиляння від сплати податків підозрюється компанія, до якої має 
відношення екс-міністр Микола Злочевський". "Сама схема складалася з того, що компанії 
"Еско-Північ", яку заснувала британська компанія "Burisma", через ряд фіктивних 
підприємств виводила свої прибутки у фіктивні витрати, чим уникала від сплати податку 
на прибуток", - розповів Луценко. "Питання до Злочевського були завжди, але тепер вони 
стали більш вагомими і щодо його діяльності на газовому ринку України", - сказав Луценко. 
Він наголосив, що "інші акціонери Burisma до злочинних схем жодного відношення не 
мають". Луценко додав, що поки жодних затримань і арештів у цій справі не було. За його 
словами, виявлення цієї схеми займе "досить довгий час". "Треба пройти декілька десятків 
компаній, довести їхню фіктивність. Частина з них уже визнана фіктивними, що дає нам 
повну підставу готувати підозру для працівників "Еско-Північ". Директор цієї компанії та 
його менеджмент безумовно будуть відповідати за свої вчинки", - сказав Луценко. Як 
відомо, Микола Злочевський був міністром екології в уряді Миколи Азарова з липня по 
грудень 2010 року. Був членом Партії регіонів. Нагадаємо, до складу правління Burisma 
входять, зокрема, син віце-президента США Хантер Байден і екс-президент Польщі 
Олександр Кваснєвський. 
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НАК "Нафтогаз" требует от "Укрнафты" внеочередного  
собрания акционеров 

07.07.2016 
ПАО "Укрнафта" получила требование мажоритарного акционера 

компании - НАК "Нафтогаз Украины" - о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров. Об этом говорится в сообщении "Укрнафты". 

В компании напомнили, что заседание Наблюдательного совета, назначенное на 22 
июня, не состоялось из-за отсутствия кворума, что сделало невозможным проведение 
общего собрания, запланированного на 7 июля т.г. "Повестка дня внеочередного Общего 
собрания акционеров не изменилась - планируется утвердить начало процедуры 
досудебной санации ПАО "Укрнафта", а также рассмотреть условия проведения 
финансового оздоровления компании", - сказано в сообщении. "Помимо этого, на собрании 
запланировано рассмотреть отчеты Правления, Наблюдательного совета и Ревизионной 
комиссии за 2015 г., утвердить финансовые результаты 2015 г., избрать Наблюдательный 
совет и Ревизионную комиссию", - сообщает пресс-служба. Согласно действующему 
законодательству Украины, требование о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров должно быть рассмотрено Наблюдательным советом компании. 
"Предполагается, что внеочередное Общее собрание акционеров может состояться во 
второй половине августа", - сообщает компания. Напомним, 23 июня пресс-служба 
"Нафтогаза" сообщила, что представители миноритарных акционеров не явились на 
заседание наблюдательного совета "Укрнафты". Таким образом, заседание не состоялось 
из-за отсутствия кворума. Ранее подконтрольные Коломойскому и его бизнес-партнеру 
Геннадию Боголюбову кипрские компании - формальные миноритарные акционеры 
"Укрнафты", подали иск к государству Украина на сумму 4,674 млрд долларов. НАК 
"Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных 
с акционерами ПриватБанка (Днепропетровск), - около 42% акций. 
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Burisma готова к сотрудничеству с ГПУ, призывает не блокировать  
работу газодобывающих компаний 

08.07.2016 
Группа компаний Burisma, подконтрольная Николаю Злочевскому, 

заявляет о готовности сотрудничать с правоохранительными органами в 
рамках расследования дела по уклонению от уплаты налогов. 

В пресс-службе Burisma отмечают, что подтверждением готовности является 
открытость компаний и сотрудников группы, продемонстрированная при проведении 
обысков и проверке документации. "Группа всегда была открытой в своей работе, поэтому 
в случае выявления нарушений и доведения их правомерности в суде Burisma гарантирует 
выплату всех необходимых доначисленных платежей… В рамках осуществления своей 
деятельности компания имеет десятки партнеров и подрядчиков: если в процессе 
следствия будут выявлены их недобросовестные действия, Burisma заявляет о готовности 
содействия в выявлении и доведении до суда нарушений", - говорится в сообщении. 
Согласно сообщению, за последние два года операционными компаниями, входящими в 
Burisma, было уплачено 4,1 млрд грн налоговых обязательств в бюджеты всех уровней, а 
инвестиции в развитие газодобывающих предприятий Украины за этот период составили 
более 5 млрд грн. При этом Burisma призывает ГПУ и другим органам государственной 
власти не блокировать работу газодобывающих предприятий группы, поскольку это может 
повлечь за собой снижение добычи украинского газа, уменьшение поступлений в 
госбюджет, падение инвестиций в отрасль и потерю рабочих мест сотрудниками 
предприятий. Как сообщалось, Burisma планирует в 2016 г. увеличить добычу природного 
газа на 1,5-1,7 раза (с учетом ООО "Куб-Газ" - ИФ) - с 1,2 млрд куб. м до 1,8-2 млрд куб. м. 
Burisma Holdings владеет украинскими добывающими компаниями "Эско-Пивнич", "Пари", 
"Первая украинская нефтегазовая компания" и "Алдеа". В портфеле Burisma также 
разрешения на разработку месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-
Кубанском бассейнах. Всего компания владеет и разрабатывает 20 лицензий на добычу 
углеводородов в Украине, и 99% добычи приходится на природный газ.  
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Нацкомиссия утвердила размер инвестиций  
в украинскую ГТС до 2025 г. 

08.07.2016 
НКРЭКУ, на заседании 7 июля приняла решение утвердить 

изменения в план развития ГТС для ее оператора - госкомпании 
"Укртрансгаз" на 2016-2025 гг., при этом общая сумма 
инвестицийсоставит 69,9 млрд грн. 

"Предлагается утвердить изменения в план развития ГТС на 2016-2025 гг… Общая 
сумма этого плана для "Укртрансгаза" составит 69,942 млрд грн", - сказал член комиссии, 
представляя проект решения. Также комиссия обязала "Укртрансгаз" в недельный срок 
предоставить уточненный план развития ГТС и в будущем отчитаться по проведенным 
тендерам на поставку оборудования для модернизации ГТС. Кроме того, в пресс-службы 
"Укртрансгаза" сообщили, что НКРЭКУ приняла изменения в план развития ГТС, согласно 
которым компания инвестирует 3,6 млрд грн в модернизацию газоперекачивающего 
оборудования для поставок природного газа в страны Балканского полуострова. Эти 
деньги будут освоены в 2016-2018 гг. Как сообщал УНИАН, в 2015г. "Укртрансгаз" увеличил 
финансирование ремонтных работ объектов ГТС на 0,9 млрд грн по сравнению с 2014 г. – 
до 1,7 млрд грн. Также компания в 2015 г. увеличила капитальные инвестиции, согласно ее 
финансовому план, на 0,7 млрд грн – до 1,2 млрд грн. В инвестиционной программе 
"Укртрансгаза" на 2015 год было отмечено, что "Укртрансгаз" в 2015 г. направит 2,703 млрд 
грн на модернизацию и ремонт магистральных газопроводов, компрессорных станций и 
подземных хранилищ газа. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных 
газопроводов общей протяженностью более 37 тысяч км, распределительных сетей, 12 
газохранилищ емкостью 31 миллиард кубометров, компрессионных и газоизмерительных 
станций. Является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Пропускная способность 
ГТС на границе с Россией составляет порядка 288 миллиардов кубометров топлива в год.  
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Добыча угля в Украине за 6 мес. 2016 г.  
снизилась на 2.6% 

04.07.2016 
Угледобывающие предприятия Украины в январе-июне 2016 года 

сократили добычу рядового угля на 2,6% (на 496,6 тыс. тонн) по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года – до 18 млн 975,1 тыс. тонн. 

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики 
и угольной промышленности, добыча коксующегося угля возросла на 7,3% (на 297 тыс. 
тонн) – до 4 млн 357,1 тыс. тонн, тогда как энергетического снизилась на 5,1% (на 793,6 
тыс. тонн) – до 14,618 млн тонн. Угледобывающие предприятия, входящие в сферу 
управления Минэнергоугля, в январе-июне-2016 снизили добычу на 12,2% (на 418,9 тыс. 
тонн) – до 3 млн 18,1 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 16,6% (на 
171 тыс. тонн) – до 858,8 тыс. тонн, энергетического – на 10,3% (на 247,9 тыс. тонн), до 2 
млн 159,3 тыс. тонн. Шахты Донецкой области за шесть месяцев этого года обеспечили 
добычу 7 млн 641,1 тыс. тонн угля (+11,8% к январю-июню-2015), Луганской – 1 млн 936,8 
тыс. тонн (-0,2%), Днепропетровской – 8 млн 485,6 тыс. тонн (-10,8%), Львовской – 801,8 
тыс. тонн (-23%), Волынской – 109,8 тыс. тонн (-20%). Как сообщалось, Украина в 2015 году 
снизила добычу рядового угля на 38,8% (на 25 млн 236,2 тыс. тонн) по сравнению с 2014 
годом – до 39 млн 759,1 тыс. тонн, в т.ч. добычу коксующегося – на 49,8%, до 8 млн 155,1 
тыс. тонн, энергетического – на 35,3%, до 31,604 млн тонн. Угледобывающие предприятия, 
входящие в сферу управления Минэнергоугля, в 2015-м снизили добычу на 62% (на 10 млн 
984,1 тыс. тонн) – до 6 млн 742,2 тыс. тонн, в т.ч. добычу коксующегося – на 57,6%, до 1 млн 
950,1 тыс. тонн, энергетического – на 63,5%, до 4 млн 792,1 тыс. тонн.  

 

Добыча угля предприятиями Украины >>>  

 

По материалам uaenergy.com.ua 
 

 
Приватизацию Королевской «Львовской угольной компании»  

суд признал незаконной 
07.07.2016 

Соответствующее решение суд принял 4 июля, передает 
БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской 
области. Об этом информирует портал еizvestia.com. 

В частности, суд удовлетворил иск заместителя прокурора Львовской области к 
региональному отделению ФГИ во Львовской области и ПАО «Львовская угольная 
компания» об отмене решений по приватизации имущества и его оценке. «Суд согласился с 
требованиями прокуратуры и отменил приказы регионального отделения Фонда 
государственного имущества Украины по Львовской области, изданные в 2007 и 2008 годах 
по приватизации целостного имущественного комплекса государственного предприятия 
«Центральная обогатительная фабрика «Червоноградская», созданию ПАО «Львовская 
угольная компания» в процессе его приватизации и об оценке имущества указанного 
госпредприятия», - сказано в сообщании. По данным прокуратуры, речь идет о 
возвращении государству имущества на сумму около 300 млн грн. В данное время решение 
суда не вступило в законную силу. Как сообщалось, «Львовская угольная компания» (ЛВК) 
была создана в 2007 году специально для того, чтобы приватизировать Центральную 
обогатительную фабрику (ЦОФ) «Червоноградская», которая до этого принадлежала 
государству. На первом этапе акции ЛВК разделили между собой Региональное отделение 
Фонда госимущества (ФГИ) во Львовской области и компания «Львовсистемэнерго». Она 
принадлежала украинскому бизнесмену Виктору Тополову, работавшему министром 
угольной промышленности в Кабмине Юлии Тимошенко в 2005 году и венгерскому 
бизнесмену Ласло Капойи. С приходом к власти Виктора Януковича, ЛВК перешла под 
контроль Натальи Королевской и ее супруга Юрия Солода. На парламентских выборах 2014 
года оба супруга были избраны в Верховную Раду и вошли во фракцию «Оппозиционного 
блока». Уже в 2012 году вместо «Львовсистемэнерго» Тополова, акционерами ЛВК стали 
структуры Королевской: компании «Ифорас», «Грузо-транспортное управление» и «АСП 
Трейд групп». В общей сложности им принадлежит 62,4% акций ЛВК. Еще 37,6% акций 
остается в собственности регионального отделения ФГИ во Львовской области. Все эти 
компании были зарегистрированы в Луганске людьми из окружения Королевской. В 2014 
году после начала войны на Востоке страны, их юридические адреса перенесли в Киев.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам eizvestia.com 
 
 
 
 

 ТОРФ & ПАЛИВНІ БРИКЕТИ 
 

 
 

Державному підприємству «Чернігівторф» загрожує  
повна зупинка виробництва 

07.07.2016 
У середу, 6 липня відбулася робоча нарада щодо розгляду 

актуальних питань діяльності ДП «Чернігівторф», які потребують 
нагального вирішення. Про це повідомляє val.ua 

Ключовою темою зустрічі стало питання продовження ліцензії на експлуатацію 
Ірванцівського родовища торфу. Про це повідомили у відділі інформаційного забезпечення 
та зв'язків з громадськістю виконавчого апарату Чернігівської обласної ради. Суть 
проблеми полягає в тому, що профільне міністерство відмовляється продовжити термін дії 
дозволів на видобуток, мотивуючи це тим, що територія, яку завод планує взяти в 
обробіток, знаходиться в природоохоронній зоні. У свою чергу непродовження ліцензії 
може призвести до катастрофічних наслідків для подальшої діяльності заводу: повної 
зупинки виробництва, втрати налагоджених ринків збуту, а також загрожує масовими 
скороченнями кваліфікованих працівників підприємства. Іншим фактором, який стримує 
розвиток підприємства, є оголошення ДП «Укрторф» конкурсу на заміщення вакантної 
посади директора ДП «Чернігівторф». Попри численні звернення трудового колективу 
щодо недоцільності зміни керівництва до повної стабілізації ситуації на підприємстві. За 
словами в.о. директора ДП «Чернігівторф» Юрія Бондаренка, за останні три місяці 
підприємство досягло значних успіхів: відбувся запуск нової лінії виробництва, вдалося 
значно знизити енерговитрати, а також реструктуризувати більшу частину боргів, які 
роками накопичувалися попереднім керівництвом. Детально проаналізувавши ситуацію, 
яка склалась на підприємстві ДП «Чернігівторф», голови обласної ради Арсен Дідур та 
заступник голови облдержадміністрації Сергій Сергієнко вирішили направити спільні 
листи від імені обласної ради та облдержадміністрації до Державної служби геології та надр 
України із клопотанням прискорити вирішення питання щодо надання продовження 
строку дії ліцензії на експлуатацію Ірванцівського родовища торфу. Крім того, керівники 
також звернуться до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України із 
проханням долучити до участі у конкурсі на посаду директора ДП «Чернігівторф» 
кандидата, який має підтримку трудового колективу державного підприємства.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами val.ua 
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Украина рассматривает возможность внесения блок-пакетов  
энергокомпаний в фонд с внешним управлением   

 
05.07.2016 

ФГИ рассматривает возможность создания фонда с внешним 
управляющим, в который, в частности, могут быть внесены миноритарные 
пакеты акций энергокомпаний, сообщил глава фонда Игорь Билоус. 

"Мы вместе с американцами и комиссией по ценным бумагам сейчас очень плотно 
изучаем опыт Румынии, которая создала фонд и наняла внешнего управляющего 
управлять миноритарными и контрольными долями определенных больших 
предприятий", - сказал он. По его словам, внешнего управляющего в случае реализации 
проекта целесообразно привлечь в результате тендера между крупнейшими мировыми 
asset management. В настоящее время эта идея прорабатывается ФГИ совместно с НКЦБФР, 
Агентством США по международному развитию (USAID) и американскими специалистами 
по ценным бумагам. В этой связи ФГИ и снизил активность в части выставления на 
продажу блок-пакетов акций энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний. 
И.Билоус отметил, что продажа блок-пакетов акций "ДТЭК Захидэнерго", "ДТЭК 
Днипроэнерго", "Донбассэнерго", "ДТЭК Днипрооблэнерго", "Одессаоблэнерго" и др. не 
принесет государству значительных средств, поскольку к этим активам в настоящее время 
мало интереса со стороны инвесторов. "Если я выставлю сейчас 25%, что мы возьмем, 
понимаете? Избавиться просто за что-то, за копейки можно, но с точки зрения 
государственной позиции, наверное, это неправильно", - добавил он. Глава ФГИ также 
считает, реализация этой идеи позволит частично восстановить фондовый рынок в стране. 
"Кроме того, у нас пенсионная реформа, какая-никакая, куда-то же надо инвестировать", - 
сказал И.Билоус. "В Румынии это шикарный опыт, там это взлетело очень сильно. Мы не 
видим проблем почему это может не взлететь у нас", - резюмировал глава ФГИ. 

 

Читать полностью >>>  
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 ГЕНЕРАЦІЯ  
 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА 
 АТОМНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 
 

 
 

Атомные электростанции Украины в I полугодии сократили 
выработку электроэнергии на 9,5%   

04.07.2016 
АЭС Украины в январе-июне т.г. сократили выработку электроэнергии 

на 9,5% (на 4,241 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 
– до 40,201 млрд кВт-ч, сообщила пресс-служба Запорожской АЭС. 

По ее данным, производство электроэнергии Запорожской АЭС за шесть месяцев 
этого года составило 14,378 млрд кВт-ч (-20,2%), Южно-Украинской АЭС – 7,865 млрд кВт-ч 
(-10,5%), Ривненской АЭС – 9,375 млрд кВт-ч (-0,9%), Хмельницкой АЭС – 8,583 млрд кВт-ч 
(+4,9%). В июне-2016 производство электроэнергии снизилось на 20,6% (на 1,417 млрд 
кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 5,449 млр кВт-ч. Как 
сообщалось, ГП "НАЭК "Энергоатом" в 2015 г. снизил производство электроэнергии на 0,8% 
(на 732,8 млн кВт-ч) по сравнению с 2014 г. – до 87 млрд 840,2 млн кВт-ч, отпуск – на 0,8% 
(на 661,3 млн кВт-ч), до 82 млрд 561,8 млн кВт-ч. ГП "НАЭК "Энергоатом" является 
оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, 
оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной 
электрической мощностью 13,835 ГВт. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://bin.ua/news/economics/faec/191060-nackomissiya-utverdila-razmer-investicij-v.html
http://uaenergy.com.ua/post/26444/dobycha-uglya-v-ukraine-za-6-mes-2016-g-snizilas-na/
http://news.eizvestia.com/news_economy/full/512-privatizaciyu-korolevskoj-lvovskoj-ugolnoj-kompanii-sud-priznal-nezakonnoj
http://val.ua/uk/88529.html
http://interfax.com.ua/news/economic/354699.html
http://interfax.com.ua/news/economic/354424.html
http://energoatom.kiev.ua/
http://www.utg.ua/uk/
http://patlvk.com.ua/main.html
http://chernihivtorf.business-guide.com.ua/


 

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

 

Нацполиция подозревает гендиректора ЧАЭС в  
растрате 17,9 млн грн госсредств 

08.07.2016 
Национальная полиция подозревает генерального директора 

ГСП "Чернобыльская атомная электростанция" Игоря Грамоткина в 
растрате 17,9 млн грн государственных средств. Об этом говорится в 
определениях Печерского районного суда Киева от 15 июня. 

Указано, что Главным следственным управлением Нацполиции расследуется 
уголовное производство от 5 октября 2015 г. по фактам растраты должностными лицами 
ГСП "Чернобыльская АЭС" государственных средств в особо крупных размерах, а также 
злоупотребления служебным положением. Досудебным расследованием установлено, что 
ЧАЭС на протяжении 2015-2016 гг. получает международную техническую помощь от 
различных стран мира в виде средств на приобретение строительных материалов, часть 
которой должностные лица указанного государственного предприятия и другие 
соучастники присваивают путем перевода средств на счета иностранных компаний. Кроме 
того, в течение 2013-2015 гг. служебные лица ЧАЭС осуществили перечисление средств на 
предприятия с признаками фиктивности на сумму более 17, 871 млн грн за якобы 
выполненные услуги, а также закупку товаров. Легализация средств, полученных в 
результате их незаконного завладения должностными лицами ЧАЭС, осуществляется путем 
перевода их на счета Свято-Ильинской епархии Украинской православной церкви в городе 
Славутич Киевской области, откуда деньги направляются на счета иностранных компаний, 
одной из которых является МАСТ GZU OU в Эстонии. При этом компания МАСТ GZU OU 
является соучредителем ООО "Славутич-Тревел", в котором учредителями и конечными 
бенефициарами являются тесть Грамоткина а также его бывшая жена. В причастности к 
растрате госсредств полиция подозревает сына Грамоткина. В ходе обысков у семьи 
директора ЧАЭС изъято $100 тыс. и более 100 тыс. грн. … 

 

Читать полностью >>>  
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На Херсонській ТЕЦ вилучили докази великих  
фінансових розтрат - джерело 

06.07.2016 
Співробітники Управління СБУ в Херсонській області та НАБУ 

вилучили на ПАТ "Херсонська ТЕЦ" докази великих фінансових розтрат 
посадовими особами підприємства. 

За даними джерела УНІАН в УСБУ в Херсонській області, злочин спричинив фінансові 
збитки тепловиробника на десятки мільйонів гривень і став основою для невмотивованого 
зростання вартості теплоносія для мешканців Херсона в опалювальний період 2016-2017 
років. В ході обшуків вилучено документальні матеріали, які підтверджують протиправну 
діяльність посадових осіб державного підприємства. Докази були вилучені в ході 
санкціонованих обшуків, які проводилися 5-6 липня в рамках відкритого за матеріалами 
УСБУ кримінального провадження (ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 2 ст. 209 (легалізація 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України) в 
адміністративних приміщеннях «Херсонської ТЕЦ» та ряду комерційних структур, 
причетних до привласнення та легалізації грошових коштів в особливо великих розмірах. … 

 

Читати повністю >>> 
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Компанія «Центренерго» платитиме 55 мільйонів по вугільних боргах  

часів Януковича «прокладці» адвоката з Донецька 
 

07.07.2016 
Суд відмовив у позові ПАТ «Центренерго» про визнання договору 

про заміну кредитора, що укладений між ТОВ «Укрвостокснабжение» і 
ТОВ «Юридична компанія «Юрфін».  

Про це свідчить рішення Господарського суду м.Києва від 30 червня. 19 лютого 2016 
року фірма «Укрвостокснабжение» відступила юридичній компанії «Юрфін» кредиторські 
права щодо вимоги сплати «Центренерго» 55,01 млн грн. Ця сума заборгованості виникла у 
«Центренерго» за договором 2012 р. про придбання вугілля у фірми «Укрвостокснабжение». 
«Центренерго» вимагало визнати договір заміни кредитора недійсним, оскільки не давало 
на нього письмової згоди. Крім того, «Центренерго» вваажає, що це був договір факторингу, 
на укладення якого компанія «Юрфін» не мала права. За українським законодавством, такі 
договори можуть укладати банки і фінансові установи. Суд у позові «Центренерго» 
відмовив з тієї причини, що договір 2012 р. щодо поставки вугілля не містить вимоги 
отримання письмової згоди покупця на заміну кредитора. Така умова є тільки у договорі 
2014 р. про прощення боргу та розстрочку заборгованості. Але договір про прощення боргу 
та розстрочку заборгованості припинив свою дію в кінці 2014 р. Компанія «Укрвосток-
снабжение», що поставляла вугілля, повідомила суду, що «Центренерго» розстрочену 
заборгованість не погасило. Також суд вирішив, що це не договір факторингу, а договір 
уступки права вимоги. «Юридична компанія «Юрфін», яка буде стягувати 55,01 млн грн. із 
«Центренерго», зареєстрована 16 лютого, тобто за три дні до того, як їй відступило право 
вимоги коштів. Фірма має київську адресу реєстрації. … 

 

Читати повністю >>> 
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 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 
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У Бориславі продали міні-ГЕС за 2,5 млн грн 
04.07.2016 

Західно-Українська регіональна агропромислова біржа через 
аукціон реалізувала міні-ГЕС 2004 року випуску, що належала КП 
«Бориславводоканал». Про це повідомляє портал zik.ua 

В аукціоні брало участь два учасники. Переможцем аукціону стала Українська 
гірничо-промислова компанія (м.Київ). Про це ІА ZIK повідомили у Бориславській міській 
раді. Міні-ГЕС була продана за 2503443 грн. Перераховано бюджету на казначейський 
рахунок Дрогобицької об’єднаної державної податкової інспекції 2165461 грн з ПДВ, з них в 
місцевий бюджет м. Борислава поступило 1060130 грн. Бориславський водоканал отримав 
262878,71 грн з ПДВ, які повністю пішли на погашення заборгованої заробітної плати. 
Винагорода біржі склала 75103,29 грн. Міський голова Борислава Ігор Яворський доручив 
розглянути можливість направити кошти, які надійшли від продажу міні-ГЕС на потреби 
КП «Бориславводоканал».  

 

Читати повністю >>> 
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Промінвестбанк судиться з вітряними  
родичами за мільярд 

05.07.2016 
Госпсуд м. Києва порушив провадження у справі за позовом 

Промінвестбанку до ТОВ "Вітряний парк Краснодонський" і ТОВ "Фурлендер 
Віндтехнолоджі" щодо стягнення 36,54 млн євро та 94,76 млн грн. 

За даними держреєстру, одним з кінцевих бенефіціарів ТОВ "Вітряний парк 
Краснодонський" є Мкртчан Олег Артушевич, а серед засновників компанії фігурують, 
зокрема, ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів 
Укрмашінвест» і ТОВ «Управляюча компанія «Вітряні парки України». Водночас серед 
бенефіціарів ТОВ "Фурлендер Віндтехнолоджі", крім О. Мкртчана, значиться також Єфімов 
Максим Вікторович. Нагадаємо, мажоритарним акціонером «Промінвестбанку» є російська 
держкорпорація «Внєшекономбанк», яка контролює в Україні в т.ч. металургійну 
корпорацію «ІСД», міноритарними акціонерами якої в свою чергу лишаються С. Тарута і 
згаданий О. Мкртчан. Додамо, що «Наші гроші» пов’язували ТОВ «КУААПФ Укрмашінвест» з 
родиною Анатолія Близнюка – екс-міністра ЖКГ часів Януковича. 

 

Читати повністю >>> 
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ФГИ Украины планирует 5 августа сменить  
набсовет "Харьковоблэнерго"   

05.07.2016 
Фонд госимущества (ФГИ) Украины инициирует на 5 августа 

проведение внеочередного собрания акционеров АК "Харьковоблэнерго". Об 
этом сообщает interfax.com.ua 

Согласно сообщению компании, повестка предусматривает смену наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии облэнерго. Кроме того, акционеры рассмотрят вопросы 
распределения прибыли за 2013-2015 гг., внесения изменений в устав и внутренние 
положения общества. Как сообщалось, ФГИ также намерен 28 июля провести внеочередное 
собрание акционеров "Запорожьеоблэнерго" с идентичной повесткой. Госпакеты обоих 
компаний планируется выставить на приватизацию в IV квартале 2016 г. Государству в 
лице ФГИ принадлежит 65% акций "Харьковоблэнерго", еще 29,8% компании принадлежит 
Garensia Enterprises Ltd (Кипр). "Харьковоблэнерго" владеет распределительными 
электрическими сетями, расположенными на территории Харьковской области, 
обслуживает их и поставляет электроэнергию конечным потребителям региона. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
Под звездой президента: как Коломойский, Григоришин 

и Суркисы делят энергетику 
07.07.2016  

Коллекционеры исторических сделок в сфере M&A могут сдувать пыль 
со своих блокнотов: группы "Приват" и "Энергетический стандарт" начали 
раздел совместного энергетического бизнеса. 

Скоро будут переделены компании "Полтаваоблэнерго", "Черниговоблэнерго" и 
"Сумыоблэнерго". Процесс уже стартовал. Оформив развод, Игорь Коломойский и 
Константин Григоришин получат долгожданную взаимную свободу действий на грядущих 
приватизационных конкурсах, где государство планирует продать всю ликвидную 
энергетику. Правда, эта заявка не гарантирует ни одному из бизнесменов победу: сейчас 
все ключевые государственные облэнерго контролируют братья Григорий и Игорь 
Суркисы, которых уже почти не отделяют от команды Петра Порошенко. Официальные 
партнерские отношения в энергетике Коломойский и Григоришин оформили в начале 2010 
года, подписав соглашение о перераспределении долей с Григорием и Игорем Суркисами. 
По результатам той договоренности "Приват" и "Энергетический стандарт" передали 
братьям свои доли во "Львовоблэнерго" и "Прикарпатьеоблэнерго". Взамен Суркисы 
отступили Коломойскому и Григоришину свои пакеты в "Полтаваоблэнерго", 
"Черниговоблэнерго" и "Сумыоблэнерго". Для энергорынка эта сделка значила больше, чем 
простой акционерный передел. Она позволила поставить точку в бесконечных захватах 
зданий облэнерго, неофициальными организаторами которых называли "друзей" 
Григоришина. До подписания упомянутого акционерного соглашения все перечисленные 
энергокомпании через менеджмент контролировала семья Суркисов, хотя у каждого из 
участников олигархической триады на тот момент были примерно равные пакеты акций в 
этих компаниях - от 20% до 30%. Решение выделить энергетический бизнес Суркисов в 
отдельную ячейку оказалось удачным. Правда, родившийся в результате ситуативный союз 
Коломойского и Григоришина начал "генерировать" проблемы: в энергокомпаниях, 
которыми они совместно владели, стали возникать внутренние конфликты. Поначалу они 
были мелкими и касались в основном технической части управления. Однако в последние 
месяцы правлению и наблюдательным советам "Полтаваоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и 
"Черниговоблэнерго" становилось все сложнее принимать важные финансовые и 
организационные решения. Формально в этом виновата "сэндвич-технология", по 
принципу которой построены управляющие и контролирующие органы компаний. Она 
подразумевает, что на каждого топ-менеджера Коломойского Григоришин назначал свое 
дублирующее лицо и наоборот. Получилось, что под любым важным документом нужна 
была подпись управленцев двух разнородных бизнес-групп. Такой дуализм порождал 
множество конфликтов. Самый жесткий из них произошел чуть больше года назад. Тогда 
"приватовская" команда обвинила "Энергостандарт" в неуклюжем управлении 
Кременчугской ТЭЦ, которую арендует "Полтаваоблэнерго". Речь шла о том, что 
теплоцентраль не уладила вопрос долгов и, оказавшись под угрозой остановки из-за 
прекращения поставок топлива от "Нафтогаза", чуть не парализовала Кременчугский НПЗ, 
который она снабжает паром. О том, насколько это было неприятно и важно для 
Коломойского, можно судить по короткому аудиоролику из интернета, где он по телефону 
эмоционально требует от председателя "Нафтогаза" Андрея Коболева восстановить 
газоснабжение ТЭЦ. "Нафтогаз" не подвел, но осадок остался: спор Коломойского и 
Григоришина вокруг Кременчугской ТЭЦ дошел до того, что они не смогли принимать 
дальнейшие решения. Из-за этого в конце 2015 года "Полтаваоблэнерго" подошла к черте 
остановки операционной деятельности. Выход из тупика был найден только весной, когда 
Коломойский и Григоришин решили разделить энергетический бизнес. Разделение 
произойдет в стиле 2009 года, когда оформлялся развод с Суркисами. По условиям 
нынешнего договора, отныне "Полтаваоблэнерго" будет единолично контролироваться 
группой "Приват". А "Сумыоблэнерго" и "Черниговоблэнерго" станут территорией 
гегемонии "Энергетического стандарта". … 
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 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА  
 МЕРЕЖІ АЗС 
 

 
 

Антимонопольный комитет оштрафовал сети АЗС  
Игоря Коломойского за ценовой сговор 

04.07.2016 
Хмельницкое областное территориальное отделение АМКУ 

оштрафовало АЗС ПАО “Укрнафта” и группы “Приват” на 408 тыс. грн за 
антиконкурентные согласованные действия. 

Согласно сообщению, оштрафованы ПАО “Укрнафта” (бренд “Укрнафта”), ООО “Айас” 
и ООО “ТК-Фаро” (бренды “Авиас”, ANP, Energy). Отделение комитета установило, что на 
протяжении первого полугодия 2015 года наблюдалось одновременное повышение и 
падение розничных цен на сжиженный газ и дизельное топливо, которые реализовывались 
через АГЗС и АЗС оштрафованных компаний. Как сообщается, анализ динамики изменения 
розничных цен на сжиженный газ и дизельное топливо свидетельствует, что отпускные 
цены АЗС ООО “Айас”, ООО “ТК-Фаро” и ПАО “Укрнафта” менялись одновременно, на 
одинаковую величину, что подтверждает сходство действий. “Такое поведение 
нефтетрейдеров могло ограничить конкуренцию на рынке. Операторы не соперничали 
между собой благодаря собственным достижениям и уменьшению фактических расходов, 
связанных с деятельностью по предоставлению услуг по заправке автотранспорта 
сжиженным и дизельным топливом, путем установления обоснованной, справедливой 
цены, а, ориентируясь на уровень цены друг друга, одновременно меняли цены без 
объективно оправданных на то причин”, - сообщил глава отделения АМКУ Виталий Олуйко. 
В партнерские сети “Авиас”, которые связывают с группой “Приват”, входит около 1,6 тыс. 
АЗС по всей стране. Станции сети работают под брендами ANP, “Укрнафта”, “АВИАС плюс”, 
“Мавекс”, Sentosa Oil, “Юкон”, ЗНП, Rubix и другие. 

 

Читать полностью >>>  
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АМКУ разрешил Amic купить авиатопливный  

бизнес «Лукойла» в Украине 
04.07.2016 

АМКУ разрешил ПИИ «АМИК Украина» (Киев) купить свыше 50% 
в компаниях ООО «Лук-Авиа-Ойл» (Борисполь, аэропорт, Киевская обл.) 
и «Лукойл Авиейшн Украина» (Киев).  

Как сообщает Укринформ, в конце апреля 2015 года австрийская компания АМИК 
Energy Management GMBH выкупила у российской компании Лукойл 100% акций Лукойл-
Украина, которая владела на то время 240 АЗС и шестью нефтебазами на территории 
Украины. 9 февраля этого года компания АМИК обратилась в АМКУ с просьбой разрешить 
приобретение вышеуказанных компаний, которые занимаются поставками авиационного 
топлива в аэропортах Украины. 99,9% компании Лук-Авиа-ойл принадлежит Lukoil aviation 
b.v (Амстердам, Нидерланды), 0,1% - ООО Лукойл-аэро (Москва, РФ). Такой же уровень 
паевого участия отмеченных компаний Лукойл Авиэйшн Украина. Лук-Авиа-ойл в 2014 
году получило чистую прибыль 391,338 млн грн против 427,486 млн грн в 2013 году, а 
чистая прибыль Лукойл Авиэйшн Украина соотетственно составляла 213,148 млн грн 
против 369,055 млн грн. В сентябре 2015 года АМКУ оштрафовал компанию Лукойл 
Авиэйшен на 18 млн грн за злоупотребления монопольным положением на рынке 
авиационного горючего. Комитет выявил, что компания в пределах территорий 
международных авиационных портов Харьков и Одесса продавала авиационное горючее по 
завышенным ценам. Чтобы обжаловать решение о штрафе, компания Лукойл Авиэйшн 
Украина подала иск в Хозяйственный суд города Киева, но суд подтвердил правомерность 
штрафа, наложенного АМКУ. Отметим, что АЗС AMIC в Украине подвергаются нападкам со 
стороны тех, кто считает данную сделку прикрытием для «Лукойла». Поэтому компания 
Amic вынуждена регулярно заявлять о своем австрийском происхождении. Как сообщал 
OilNews, Europe Holdings BV (дочерняя структура «Лукойла») и австрийская Amic Energy 
подписали контракт по продаже около 230 станций в Литве, Латвии и Польше. Сделка 
будет закрыта во II квартале 2016 г. после согласования с регулирующими органами стран. 
При этом купленная сеть также будет управляться балтийским менеджментом «Луйкола» – 
компаниями UAB Luktarna и AS VIADA Baltija. 

 

Читать полностью >>>  
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 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ 
 

 
 

Из-за проблем с логистикой украинская выплавка  
стали в июне упала на 17,6% 

04.07.2016 
По данным ОП “Укрметаллургпром” металлургические предприятия 

Украины в I полугодии 2016 года нарастили производство стали. Об этом 
сообщает портал ukrrudprom.ua 

По оперативным данным, на 11% до 12,459 млн тонн. Выпуск общего проката возрос 
на 12% - до 10,909 млн тонн, чугуна - на 17%, до 11,949 млн тонн. Выпуск труб уменьшился 
на 7% - до 398 тыс. тонн, кокса увеличился на 24% - до 6,489 млн тонн. В июне произведено 
около 1,87 млн тонн стали, 1,59 млн тонн общего проката, 1,79 млн тонн чугуна, 70 тыс. 
тонн труб и 910 тыс. тонн кокса. Это существенно ниже майских результатов, когда 
метпредприятия выпустили 2,269 млн тонн стали, 2,014 млн тонн общего проката, 2,2 млн 
тонн чугуна, 70,5 тыс. тонн труб и 1,125 млн тонн кокса. То есть, снижение 
производственных показателей составило 17,6%, 21%, 18,6%, 0,7% и 19,1% соответственно. 
В конце мая-начале июня ряд предприятий резко снизили объемы производства из-за 
проблем с доставкой сырья и отгрузкой готовой продукции в зоне АТО. В частности, на 
Алчевском меткомбинате металлургическое производство простаивало с 30 мая по 13 
июня, на “Донецксталь-МЗ” производство полностью остановлено с 9 июня по 17 июня, на 
Енакиевском МЗ производство снизилось в три раза по сравнению с маем, на Днепровском 
МК и.Дзержинского (закупает кокс в Алчевске - ред.) - в два раза. С 21 июня полностью 
остановлено доменное производство на Алчевском МК из-за отсутствия железорудного 
сырья и энергоснабжения, предприятие простаивает в настоящее время. 
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 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 
 

 
 

"Метинвест" выплатил $3 млн и капитализировал $7 млн 
процентов по еврооблигациям 

 

 07.07.2016 
Горно-металлургическая группа "Метинвест" выплатила $3 млн 

процентного дохода по реструктуризируемым еврооблигациям с 
погашением в 2016-2018 гг. Об этом сообщает interfax.com.ua 

Согласно сообщению эмитента на веб-сайте Ирландской фондовой биржи, указанная 
сумма составляет 30% от начисленного и неуплаченного процентного дохода за период с 
27 мая по 30 июня 2016 г. В том числе по еврооблигациям с погашением в 2016г. выплачено 
$249,395 тыс., по еврооблигациям-2017 – $867,785 тыс., по еврооблигациям-2018 - $1,893 
млн. Помимо этого, эмитент капитализировал $7,024 млн процентного дохода, 
начисленного за указанный период, который не может быть выплачен из-за отсутствия у 
группы избыточных свободных средств, которые бы превышали $180 млн. В результате 
капитализации номинальный объем выпуска еврооблигаций с погашением в 2016 году 
увеличился примерно на $581,922 тыс. – до $89,059 млн, еврооблигаций-2017 – на $2,025 
млн, до $302,556 млн и еврооблигаций-2018 на $4,417 млн, до $791,192 млн. Компания 
уточняет, что дата закрытия реестра по соответствующим начислениям – 15 июня 2016 г. 
Как сообщалось, "Метинвест" в конце мая 2016 года согласовал с комитетом кредиторов 
реструктуризацию еврооблигаций и предэкспортного финансирования. Соглашение 
касается еврооблигаций на $89,059 млн со сроком обращения до 2016 года, на $302,556 млн 
со сроком обращения до 2017 года и на $791,192 млн со сроком обращения до 2018 года 
(суммы объемов еврооблигаций с учетом капитализированных процентов - ИФ), а также 
предэкспортного финансирования на $1,07 млрд. В конце июня держатели еврооблигаций 
одобрили продление до 30 сентября временного моратория на действия принудительного 
характера по указанным ценным бумагам, во время которого "Метинвест" намерен 
завершить реструктуризацию.  

 

"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. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)  
 

 
 

ЮГОК увеличил производство агломерата 
04.07.2016 

В июне 2016 г. Южный горно-обогатительный комбинат 
сократил объем производства концентрата на 10,6%, до 884,2 тыс. 
тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Объем производства агломерата в июне увеличился на 15,4%, до 165,6 тыс. тонн. В 
январе-июне 2016 г. Южный ГОК уменьшил объем производства концентрата на 5,3% – до 
5 406 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Объем производства 
агломерата увеличился на 21,1% – до 922,2 тыс. тонн. Как сообщалось, в 2015 г. ЮГОК 
увеличил производство концентрата на 4%, до 11,389 млн тонн. Объем производства 
агломерата уменьшился на 22%, до 1,616 млн тонн. ПАО "Южный горно-обогатительный 
комбинат" является одним из основных производителей железорудного сырья - 
концентрата и агломерата - в Украине. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

 
Ferrexpo незначительно сократила полугодовой  

выпуск окатышей 
05.07.2016 

В 1 полугодии 2016 г. британская горнорудная компания Ferrexpo 
сократила производство железорудных окатышей по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 1,6%, до 5,723 млн. т. 

Согласно отчету компании, полугодовое производство окатышей с 65%-ным 
содержанием железа увеличилось на 5,9% г/г, до 5,359 млн. т. При этом выпуск окатышей с 
62%-ным содержанием железа упал на 51,9% г/г, до 363,9 тыс. т. В январе-июне 
изготовление окатышей из собственной руды Ferrexpo увеличилось на 3,6% г/г, до 5,700 
млн. т, в том числе 65% Fe – 5,336 млн. т (рост на 12,3% г/г). Во 2 квартале 2016 года 
Ferrexpo сократила производство железорудных окатышей по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 3,2%, до 2,837 млн. т, к 1 кварталу - на 1,7%. Ferrexpo AG - 
швейцарская железорудная компания с активами в Украине, крупнейший производитель и 
экспортер окатышей в СНГ. По итогам 2015 года компания заняла третье место среди 
крупнейших мировых производителей и экспортеров окатышей для доменного 
производства, достигнув объема производства и экспорта 11,7 млн. тонн. Ее основными 
потребителями являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, 
Германии, других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной 
Кореи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 
97,34% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа. 
Акции Ferrexpo котируются на основной площадке LSE под тиккером FXPO. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
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«Метинвесту» необходимо инвестировать $300 млн. в ГОКи под  
экологические требования ЕС – гендиректор ЦГОКа 

08.07.2016 
Крупнейшей в Украине горно-металлургической компании 

«Метинвест» необходимо инвестировать более $300 млн. в железорудные 
комбинаты, чтобы полностью завершить их технологическое 
перевооружение до уровня европейских технологических требований, 
сообщил Дмитрий Шевчик, генеральный директор Центрального горно-
обогатительного комбината (ЦГОК). 

«Некоторые показатели выбросов на наших предприятиях уже в пределах 
европейских нормативов, поэтому мы можем только приветствовать имплементацию 
европейских экологических стандартов в Украине. Но это долгий путь, мы прошли его 
небольшую часть, и чтобы полностью завершить технологическое перевооружение наших 
ГОКов до уровня европейских технологических требований, необходимо инвестировать 
более $300 млн.», – сказал он в ходе круглого стола «Экологические аспекты 
имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС». По его словам, за последние пять 
лет «Метинвест» уже инвестировал в современные экологические практики и технологии 
более 4 млрд. грн. «Но в настоящий момент, учитывая ситуацию на рынках, когда цены на 
сырье упали до рекордно низких показателей за последние 10 лет, мы считаем, что это 
неподъемная задача для горнодобывающей отрасли. Если говорить еще и о сроках 
имплементации, прописанных в соглашении Ассоциации Украина-ЕС, то продукция наших 
комбинатов с учетом таких затрат может стать неконкурентоспособной на мировом 
рынке», - отметил Д.Шевчик. Как считает гендиректор ЦГОКа, необходимо реально оценить 
обстановку и возможности отрасли в данный момент, и уже только после этого определить 
реалистичные сроки для перехода на новые европейские стандарты «с поддержкой 
государства». Д.Шевчик также обратил внимание на то, что специфика природоохранного 
законодательства ЕС основана на внедрении наилучших доступных технологий, то есть, все 
экологические требования вступают в силу для отрасли только после промышленного 
внедрения новой технологии на одном из предприятий. «С одной стороны, это 
гарантирует, что государство не установит недостижимые нормы. Кроме того, такой 
подход позволяет точно определить объем требований и финансовых затрат на внедрение. 
Но в то же время это оправдано для отраслей с большим количеством предприятий. А для 
ГОКов Украины это может сыграть злую шутку, так как в Европе не так много ГОКов», - 
уверен топ-менеджер. По его словам, украинским комбинатам придется ориентироваться 
на два-три европейских предприятия, имеющих свою специфику. «Если, например, очистка 
от пыли не является для нас чем-то особенным, то улавливание газообразных веществ от 
использования сложного топлива или способы обращения утилизации отходов могут очень 
сильно отличаться в Украине и, например, в Швеции. Наилучшим входом из этой ситуации 
могла бы стать адаптация справочника наилучших технологий ЕС. Еще лучше – участие 
украинских экспертов и ассоциаций в рабочей группе при пересмотре соответствующего 
документа ЕС», - подчеркнул Д.Шевчик. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 
 

 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ (ВОГНЕТРИВИ) 
 

 
 

ЧАО «Запорожогнеупор» нарастил производство  
всех видов продукции 

08.07.2016 
В июне 2016 года на ЧАО «Запорожогнеупор» увеличился объем 

производства формованных и неформованных огнеупоров. Об этом 
сообщает пресс-центр компании. 

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, производство  огнеупорной 
продукции выросло на 11%, неформованных огнеупоров – на 23%: выпуск магнезиальных 
изделий  увеличен на 55%, высокоглиноземистых изделий – на 1%, бетонов и масс – на 7%, 
огнеупорных смесей – на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В июне 
2016 г. произведено 4 035 тонн магнезиальных изделий, 673 тонны высокоглиноземистых 
изделий, 164 тонны бетонов и масс, 417 тонн огнеупорных смесей. В январе-июне 2016 г. на 
ЧАО «Запорожогнеупор» произведено 19 189 тонн магнезиальных изделий, 7 204 тонны 
высокоглиноземистых изделий, 1 002 тонны бетонов и масс, 2 722 тонны огнеупорных 
смесей. «Первое полугодие 2016 г. ЧАО «Запорожогнеупор» преодолел с хорошими 
производственными показателями благодаря внутреннему спросу. Вместе с тем, ЧАО 
«Запорожогнеупор» продолжает развивать сотрудничество с зарубежными потребителями, 
успешно конкурируя с мировыми производителями огнеупоров», - отметил генеральный 
директор ЧАО «Запорожогнеупор» Виктор Бусько.    

 

Читать полностью >>>  

 

Частное акционерное общество «Запорожогнеупор» - крупнейший украинский производитель 
огнеупорных изделий и материалов, продукция которого хорошо известна и пользуется высоким 
спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Предприятие выпускает 
широкий ассортимент продукции, который включает в себя алюмосиликатные изделия (шамотные и 
высокоглиноземистые), магнезиальные изделия, а также неформованные огнеупоры. Основными 
потребителями продукции комбината являются предприятия металлургической промышленности.  

 

По материалам пресс-центра ЧАО «Запорожогнеупор» 
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Авдіївський коксохім підтвердив відповідність своєї  
продукції міжнародним нормам якості 

06.07.2016 
Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ) Групи Метінвест укотре 

успішно витримав сертифікаційний аудит європейського органу з 
сертифікації QSCert (Нідерланди). 

Підприємство підтвердило відповідність заводської системи управління якістю 
вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Система управління якістю відповідно до 
стандарту ISO 9001 діє на Авдіївському коксохімічному заводі з 2007 року. Тоді ж у рамках 
реалізації стратегії Метінвесту з упровадження на підприємствах Групи світових стандартів 
якості була проведена перша сертифікація. Наглядовий аудит проводиться щороку, раз на 
три роки здійснюється повна перевірка. Такий підхід дозволяє Авдіївському 
коксохімічному заводу залишатися визнаним лідером серед європейських виробників 
коксу. Дія сертифікату QSCert поширюється на всю продукцію підприємства – доменний і 
ливарний кокс, коксовий горішок, коксовий дрібняк, пековий електродний кокс, а також 
хімічну продукцію. 

 

Читати повністю >>> 
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Украина за 6 мес. незначительно сократила  
экспорт ферросплавов   

06.07.2016 
Украина в январе-июне 2016 г. сократила экспорт ферросплавов в 

натуральном выражении на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года - до 433,381 тыс. тонн. 

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной 
службой Украины в среду, в денежном выражении экспорт ферросплавов снизился на 31% - 
до $339,182 млн. Основной экспорт осуществлялся в Италию (20,16% поставок в денежном 
выражении), Турцию (17,24%) и РФ (11,19%). Кроме того, за шесть месяца 2016 года 
Украина импортировала 14,105 тыс. тонн аналогичной продукции, что на 46,7% меньше по 
сравнению с январем-июнем-2015. В денежном выражении импорт снизился на 32,7% - до 
$38,720 млн. Ввоз осуществлялся в основном из РФ (24%), Бразилии (16,17%) и Казахстана 
(13,98%). Как сообщалось ранее, Украина в 2015 г. сократила экспорт ферросплавов в 
натуральном выражении на 16,9% по сравнению с 2014 годом - до 811,850 тыс. тонн, в 
денежном выражении - на 25,1%, до $863,906 млн. Основной экспорт осуществлялся в 
Нидерланды (19,79% поставок в денежном выражении), Турцию (17,41%) и Россию 
(13,80%). Кроме того, в 2015 году Украина импортировала 43,174 тыс. тонн аналогичной 
продукции, что на 59,6% меньше по сравнению с 2014 годом. В денежном выражении 
импорт снизился на 54,8% - до $100,928 млн. Ввоз осуществлялся в основном из России 
(28,1%), Бразилии (11,84%) и Индии (11,79%). ПриватБанк (Днипро) организует бизнес 
Стахановского и Запорожского заводов ферросплавов (СЗФ и ЗЗФ). Никопольский завод 
ферросплавов контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате 
реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
Украина в первом полугодии сократила импорт  

марганцевих руд более чем вполовину 
06.07.2016 

Украина в январе-июне 2016 г.  сократила импорт марганцевой 
руды и концентрата в натуральном выражении на 51,9% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 г. - до 321,048 тыс. тонн. 

Согласно таможенной статистике, обнародованной ГФС, за указанный период 
импорт марганцевой руды и концентрата в денежном выражении снизился на 61% - до 
$39,779 млн. При этом основной импорт осуществлялся из РФ (44,66% поставок в 
денежном выражении), ЮАР (26,55%) и Австралии (16,07%). В январе-июне-2016 Украина 
нарастила экспорт и реэкспорт марганцевой руды и концентрата в натуральном 
выражении на 2,6% - до 26,523 тыс. тонн, но сократила в денежном выражении - на 63,3%, 
до $1,281 млн. При этом экспорт и реэкспорт осуществлялся в РФ (85,49% поставок) и 
Польшу (8,03%). Как сообщалось, Украина в 2015 г. нарастила импорт марганцевой руды и 
концентрата в натуральном выражении на 30,9% по сравнению с 2014 г. - до 1 млн 271,573 
тыс. тонн, в денежном выражении - на 16,8%, до $187,777 млн. Основной импорт 
осуществлялся из Ганы (38,44% поставок в денежном выражении), ЮАР (26,25%) и РФ 
(18,63%). В 2015 Украина нарастила экспорт и реэкспорт марганцевой руды и концентрата 
в натуральном выражении в 2,8 раза - до 111,385 тыс. тонн, в денежном выражении - в 2,7 
раза, до $11,364 млн. Экспорт и реэкспорт в основном осуществлялся в США (поставок 
55,97%), Грузию (32,77%) и Словакию (6,07%). В Украине добывают и обогащают 
марганцевую руду Орджоникидзевский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты 
(ОГОК и МГОК, оба Днепропетровская обл.). ПриватБанк (Днипро) организует бизнес 
Стахановского и Запорожского ферросплавных заводов (СЗФ и ЗЗФ), МГОКа и ОГОКа. 
Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) контролирует группа EastOne, созданная осенью 
2007 г. в результате реструктуризации группы “Интерпайп”, а также группа “Приват”. 

 

Читать полностью >>>  
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АМК поставит Загорскому трубному заводу 200 тысяч тонн  
широкого листа для производства ТБД 

 

04.07.2016 
Алчевский металлургический комбинат планирует поставить 

Загорскому трубному заводу (РФ) 200 тыс. тонн широкого листа для 
производства труб большого диаметра (ТБД), сообщил источник в АМК.  

ТБД будут использоваться в рамках строительства подводного газопровода 
“Северный поток -2” - одного из ключевых проектов “Газпрома”. В настоящее время 
Загорский трубный завод (ЗТЗ) ведет консультации с руководством российской газовой 
монополии об участии в этом, а также других проектах компании. Напомним, газопровод 
“Северный поток - 2” протяженностью примерно 1200 км должен пройти по дну 
Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии вблизи города 
Грайфсвальда. Пропускная способность каждой нитки составит 27,5 млрд куб. м в год. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Днепровский МК в I полугодии сократил  
выпуск проката на 15,6% 

04.07.2016 
ДМК, входящий в корпорацию "ИСД", в январе-июне 2016 г. 

сократил выпуск проката, по оперативным данным, на 15,6% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 1,027 млн тонн. 

Как сообщил представитель предприятия, за шесть месяцев года комбинат сократил 
выплавку стали на 13,8% - до 1,029 млн тонн, чугуна - на 8,1%, до 1,049 млн тонн. В июне 
произведено 132 тыс. тонн проката, 118 тыс. тонн стали и 118 тыс. тонн чугуна, тогда как в 
предыдущем месяце - 167 тыс. тонн проката, 180 тыс. тонн стали, 182 тыс. тонн чугуна. Как 
сообщалось, ДМК в 2015г снизил выпуск проката на 8% по сравнению с 2014 г. - до 2,333 
млн тонн, стали - на 8,2%, до 2,325 млн тонн, чугуна - на 3,7%, до 2,256 млн тонн. ДМК 
специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного 
потребления. Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 г. Является 
интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий 
горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, 
ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Донецкий метзавод увеличил  
выплавку чугуна на 87% 

04.07.2016 
Донецкий металлургический завод (ДМЗ) по итогам января-июня 

2016 года нарастил выплавку чугуна на 87,2% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года - до 350 тыс. тонн. 

Как уточнили в компании, в июне выплавлено 35 тыс. тонн чугуна, тогда как в 
предыдущем месяце - 106 тыс. тонн. Выплавка стали на предприятии не осуществляется в 
связи с закрытием мартеновского производства в апреле 2012 г. и продолжением 
строительства сталеплавильного комплекса. В январе-июне-2015 ДМЗ большую часть 
времени простаивал, выплавив за этот период 187 тыс. тонн чугуна. Как сообщалось, ДМЗ 
по итогам 2015 г. сократил выплавку чугуна на 34,2% по сравнению с 2014 г. - до 563 тыс. 
тонн. Завод в 2014 г. сократил выплавку чугуна на 38% по сравнению с 2013 г. – до 855 тыс. 
тонн. Завод специализируется на производстве более 290 профилеразмеров сортового и 
фасонного проката, толстого и судового листа. ЧАО «Донецксталь-метзавод» создано на 
производственных мощностях Донецкого металлургического завода (ОАО «ДМЗ»). 
Специализируется на производстве металлургической продукции (60% валового дохода) и 
торговле коксом (40%). ДМЗ входит в группу «Донецксталь», в составе которой также ЧАО 
«Донецксталь» – металлургический завод», АО «Ясиновский коксохимический завод», АО 
«Макеевский коксохимический завод», АО «Шахтоуправление «Покровское» (ранее – 
«Красноармейская-Западная №1») и др. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hubs.ua 
 

ЕВРАЗ увеличит выплавку стали на своем  
украинском метзаводе 

04.07.2016 
Группа ЕВРАЗ в ближайшее время не будет внедрять 

технологию непрерывной разливки стали, но хочет в 2016 году 
нарастить производство на "ЕВРАЗ Днепровский МЗ". 

В 2016 году ЧАО "ЕВРАЗ Днепровский МЗ" (ЕВРАЗ ДМЗ, Днепр) немерено увеличить 
выплавку чугуна и стали относительно результата 2015 года. Причиной роста показателей 
стала оптимизация производственных процессов. "Наше производство неустанно растет - в 
мае достигли рекордных показателей по производству чугуна в месяц - 98,2 тыс. тонн. Это 
подтолкнуло и кислородно-конвертерное производство, тоже рекорд установили - 97 
тысяч сделали", - рассказал в интервью Delo.UA вице-президент ЕВРАЗ, руководитель 
дивизиона "Украина" Денис Новоженов. При этом он отказался назвать конкретные 
ожидаемые объемы выплавки чугуна и стали по итогам 2016 года. "И как раз в условиях 
определенной ограниченности чугуна, сейчас раскачиваем сталеплавильный передел и 
максимально пытаемся вовлечь в шихту металлолом. Целевые показатели есть, но на 
сегодня я уже вижу, что это не предел. Даже не хочу называть предельных цифр, потому что 
они с каждым кварталом обновляются", - рассказал Новоженов. По словам топ-менеджера 
рост выплавки стали приведет к увеличению потребности "ЕВРАЗ ДМЗ" в привозном ломе 
черных металлов, хотя ранее предприятие практически полностью закрывало потребность 
в металлоломе за счет собственных резервов. "Внутреннее ломообразование позволяет 
закрывать все потребности в ломе вследствие особенности технологий. На ЕВРАЗ ДМЗ нет 
МНЛЗ (машина непрерывного литья заготовок - Delo.UA), и нашего оборотного лома 
хватает для того, чтобы закрыть потребность кислородно-конвертерного цеха на 80-90%", 
- объяснил вице-президент ЕВРАЗ. При этом в обозримых планах у компании нет планов по 
внедрению непрерывной разливки, потому что это слишком дорого. "На ДМЗ было 
несколько подходов к этому, но положительного решения на сегодня пока нет", - посетовал 
Новоженов. Акционеры ЕВРАЗа в лице Lanebrook Ltd. (Кипр) в 2007 году купили у группы 
"Приват" горно-металлургические активы в Украине. В частности, компания получила 
металлургический завод "ЕВРАЗ Днепровский МЗ" (Днепр), три коксохимических 
предприятия в Днепре и Каменском (ранее Днепродзержинск, Delo.UA), горно-
обогатительный комбинат "ЕВРАЗ Суха Балка", а также около половины акций в "Южном 
ГОКе". После этого почти все предприятия вошли в состав ЕВРАЗа (кроме доли в "Южном 
ГОКе"). Позже произошло слияние метзавода и "Днепрококса". Кроме того, в 2013 году 
ЕВРАЗ продал своим акционерам "ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ". Считается, что 
коксохим может приобрести группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» заключил контракт на поставку бесконусного  
загрузочного устройства для доменной печи № 3 

04.07.2016 
ПАО «Запорожсталь» заключил контракт с компанией Danieli Corus на 

поставку бесконусного загрузочного устройства в рамках масштабной 
реконструкции доменной печи № 3.  

Стоимость кон-тракта составляет порядка 165 млн грн. Как сообщалось ранее, ПАО 
«Запорожсталь» начал подготовку к масштабной реконструкции доменной печи № 3. 
Проект, инвестиции в который составят порядка 1,47 млрд. грн, реализуют с 
использованием самых прогрессивных технологий. Впервые в Украине при реализации 
крупных инфраструктурных проектов комбинат «Запорожсталь» создал интеллектуальную 
3D-модель доменной печи, которая повысит эффективность реконструкции и существенно 
сократит сроки ее проведения. «При реконструкции доменной печи № 3 мы применяем 
самые актуальные технические решения и работаем с лучшими мировыми компаниями – 
производителями оборудования. Обновленная доменная печь № 3 после реконструкции 
будет соответствовать всем современным стандартам», – отметил Генеральный директор 
ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма. Современное бесконусное загрузочное устройство, 
которое будет установлено в ходе реконструкции ДП-3, повысит производительность 
доменной печи, а также обеспечит оптимальный баланс и контроль распределения сырья 
на уровне засыпи шихты. Поставка оборудования планируется в ноябре 2016 года. … 
 

Читать полностью >>>  Читайте также! ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ»: итоги 
производства в 1 полугодии 2016 г. >>>  

 

По материалам пресс-службы ПАО «Запорожсталь» 
 
 

 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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ММК імені Ілліча інвестує понад 230 млн грн у модернізацію виробництва й 
покращення екологічної безпеки підприємства 

05.07.2016 
Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча (ММК ім. Ілліча) 

Групи Метінвест у вересні цього року проведе капітальний ремонт 
конвертера №2, що включає вдосконалення системи газоочищення. 

Вартість робіт становитиме понад 230 млн грн. Проект входить до Програми 
охорони та оздоровлення довкілля Маріуполя на 2012-2020 рр. Його представили в квітні 
2016 р. на зустрічі керівництва Групи Метінвест і маріупольських металургійних комбінатів 
з місцевими активістами та екологами. Реалізація проекту дозволить у 2,5 рази знизити 
викиди пилу в довкілля, забезпечивши виконання європейських екологічних норм. 
Внутрішній підрядник – сервісне підприємство «Метінвест-Промсервіс» – замінить корпус 
конвертера, оновить більшість вузлів агрегату й реконструює систему газоочищення. 
Фахівці встановлять нові котел-утилізатор і промисловий вентилятор німецького 
виробництва. Підприємство вже веде активну підготовку до капітального ремонту: 
розпочато великоблочну збірку устаткування. У 2014 р. ММК ім. Ілліча завершив перший 
етап реконструкції фільтрів конвертерного цеху, виконавши модернізацію газоочищення 
конвертера №1. Крім того, в 2015 р. ММК відмовилося від застарілого мартенівського 
виробництва. Також на комбінаті триває найбільший природоохоронний проект в історії 
незалежної України – реконструкція аглофабрики загальною вартістю 220 млн доларів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ» 
 

 
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
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Украина за 6 мес. нарастила экспорт  
титаносодержащих руд 

06.07.2016 
Украина в январе-июне т.г. нарастила экспорт титаносодержащих 

руд и концентрата в натуральном выражении на 51,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года - до 172,409 тыс. тонн. 

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной 
службой, за шесть месяцев года экспорт титаносодержащих руд и концентрата в денежном 
выражении возрос на 27,2% - до $35,264 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в 
РФ (42,90% поставок в денежном выражении), США (16,03%) и Чехию (14,82%). Как 
сообщалось, Украина в 2015 г. сократила экспорт титаносодержащих руд и концентрата в 
натуральном выражении на 10,2% по сравнению с 2014г. - до 295,024 тыс. тонн, в денежном 
выражении - на 28,7%, до $71,955 млн. Основной экспорт осуществлялся в РФ (27,43% 
поставок в денежном выражении), США (16,47%), Чехию (15,82%). В Украине в настоящее 
время титаносодержащие руды добывают на Вольногорском горно-металлургическом 
комбинате (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанском горно-обогатительном комбинате 
(ИГОК, Житомирская обл.). Кроме того, производственно-коммерческая фирма "Велта" 
(Днепропетровск) построила ГОК на Бирзуловском месторождении мощностью 240 тыс. 
тонн ильменитового концентрата в год. На первой очереди ГОКа 8 октября 2014 года 
произошел сильный пожар, который тушили пять часов. Сгоревшие мощности 
обеспечивали 50-60% общего выпуска продукции. Холдинговая компания Velta Group Global 
Ltd. зарегистрирована в Лондоне в ноябре 2011 года.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами geonews.com.ua 
 

 
 
 
 

 

 

 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 

Отобранный у россиян Запорожский алюминиевый  
комбинат возобновит производство 

 

07.07.2016 
Единственный в Украине производитель первичного алюминия 

"Запорожский алюминиевый комбинат" намерен возобновить 
производство алюминиевой катанки в августе. Об этом говорится в 
сообщении ЗАлКа. 

"Сейчас на комбинате проводятся необходимые работы для запуска производства 
алюминиевой катанки, который запланирован на август этого года", - говорится в 
сообщении. Как отмечают в пресс-службе, за время простоя предприятие потеряло ведущие 
места на рынке стран Европы, однако намерено вернуть себе потерянный сегмент на 
рынке. Как сообщалось, Межведомственная рабочая группа для координации действий по 
обеспечению стабильной хозяйственной деятельности производителя алюминия "ЗаЛК" 
приняла решение о целесообразности приватизации 68,01% общества, ранее 
возвращенных в государственную собственность. Напомним, в июне 2015 года Фонд 
государственного имущества установил оперативное управление над Запорожским 
алюминиевым комбинатом. В частности, кипрская компания Velbay Holdings Limited 
сократила долю акций в "Запорожском алюминиевом комбинате" с 97,5% до 29,5%, в свою 
очередь ФГИ было передано 68,01% акций. 12 марта 2015 года Верховный Суд подтвердил 
постановление Высшего хозяйственного суда о возврате в государственную собственность 
68,01% акций ЗАлКа в связи с невыполнением его собственниками инвестиционных 
обязательств. При этом российская объединенная компания "РусАл" миллиардера Олега 
Дерипаски, ранее владевшая указанным пакетом акций комбината заявила, что намерена 
обжаловать в международных судах данное решение. При этом объединенная компания 
"РусАл", ранее владевшая указанным пакетом акций комбината заявила, что намерена 
обжаловать в международных судах данное решение. По итогам аудита отчетности ЗАлКа 
за 2015 год было установлено, что предприятие в прошлом году получило чистый убыток 
на сумму 2,04 млрд грн, а обязательства компании на начало года превышали стоимость 
его активов на 5,48 млрд грн. При этом, кредитная задолженность перед кипрской Judson 
Trading Limited на конец прошлого года составляла 3,46 млрд грн, увеличившись за год на 
1,2 млрд грн. Поручителем по этим кредитам выступает Velbay Holdings Limited, которой 
принадлежит 29,5% акций завода. Главной причиной убыточности предприятия в 
отчетности указывается его полная остановка. В частности, в 2015 году ЗАлК вообще не 
реализовывал продукцию.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.censor.net.ua 
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Ситуацію на Солотвинському солеруднику  
вивчають експерти Євросоюзу 

04.07.2016 
До ЄС за допомогою з ініціативи Закарпатської облради на початку 

року звернувся Уряд України, у зв’язку з критичною ситуацією, яка склалася 
на закарпатських солекопальнях.  

Нині експерти європейської комісії з гуманітарної допомоги та управління 
кризовими ситуаціями прагнуть на місці оцінити існуючі загрози. Видобувні роботи на 
солеруднику зупинилися майже десять років тому. Збільшення притоку підземних вод 
призвели до затоплення гірничих виробок, роботу припинили алергологічні лікарні, на 
території утворюються карстові провалля. Існує загроза потрапляння вод з цієї території до 
річки Тиса. Це може стати екологічною катастрофою не тільки для Закарпаття та сусідньої 
Угорщини, але й для всієї Європи. Єдина шахта, яка нині забезпечує сіллю країну – 
підприємство «Артемсіль» - знаходиться за два десятки кілометрів від зони бойових дій на 
сході держави. Як наголосив представник Генерального Директорату Європейської Комісії 
Едмундс Акітіс, фахівці Євросоюзу на Закарпатті сьогодні перебувають з оціночною місією. 
«Ми вивчимо ситуацію на місці, зробимо оцінки, щоб розробити проекти для приїзду 
фахівців експертної групи. Це досить довгий шлях, на якому ми почали робити перші 
кроки», - сказав він. Протягом дня представники Єврокомісії проводять зустрічі з 
фахівцями профільних міністерств та відомств України, які прибули на Закарпаття. Серед 
них, зокрема, посадовці міністерств аграрної політики та продовольства України, екології 
та природних ресурсів, Державної служби з надзвичайних ситуацій. У вівторок експерти ЄС 
відвідають Солотвинський солерудник, повідомили у прес-службі Закарпатській ОДА. 
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Малоизвестная организация в суде хочет  
отменить приватизацию ОПЗ 

05.07.2016 
Общественная организация Контроль народного имущества Украины 

подала иск в Окружной административный суд Киева с требованием 
отменить распоряжение Кабмина об утверждении условий приватизации 
ОПЗ. 

Как говорится в определении суда от 30 июня, Контроль народного имущества 
просит суд признать незаконным и отменить распоряжение правительства №386 от 18 мая, 
которым утверждены условия проведения конкурса по продаже Одесского припортового 
завода. Суд оставил без движения иск общественной организации, поскольку Контроль 
народного имущества Украины не на тот счет перечислил судовой сбор. ОО Контроль 
народного имущества Украины зарегестрирвоана в Киеве в сентябре 2014 г. Учредителями 
организации числятся Владимир Лесик, Александр Щербань и Евгений Чередников. 18 мая 
Кабинет министров утвердил условия приватизации Одесского припортового завода со 
стартовой ценой 13,175 млрд грн ($521 млн). Это вторая попытка продать украинский 
химический гигант с открытых торгов.  
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ФГИ Украины предпримет попытку сменить  

руководство "Сумыхимпром"   
05.07.2016 

ФГИ инициировал на 5 августа проведение внеочередного собрания 
акционеров принадлежащего государству ПАО "Сумыхимпром" для смены 
наблюдательного совета и ревизионной комиссии, внесения поправок в 
устав общества. 

Как говорится в сообщении ведомства во вторник, на собрании намечено также 
утвердить новые положения о набсовете, правлении и ревкомиссии, а также условия 
трудовых договоров с членами набсовета. Глава ФГИ Игорь Билоус ранее пояснял, что, 
согласно последним изменениям в законодательство о защите инвесторов и управлении 
объектами госсобственности, для надлежащей смены руководства компаний необходимо 
внести изменения в уставы. Комитет по назначениям, созданным правительством 
Украины, еще в середине декабря 2015 г., по итогам конкурса предложил на должность 
главы правления "Сумыхимпрома" Димитрия Каландадзе, являющегося, согласно 
информации в его блоге, владельцем агрокомпании Agromax и возглавлявшего в 2012-2013 
гг. крупные грузинские горнодобывающие компании RMG Copper и RMG Gold из Rich Metals 
Group (RMG). "Сумыхимпром" производит фосфатные минеральные удобрения (53% 
продаж) и диоксид титана (40% продаж), входит в сотню крупнейших государственных 
предприятий Украины. Хозяйственный суд Сумской обл. в январе 2012 начал производство 
по делу о банкротстве "Сумыхимпром", а в октябре того же года ввел процедуру санации. 
Общая сумма задолженности госпредприятия перед кредиторами составляла около 1,4 
млрд грн. В январе 2015 г. на общем собрании кредиторов общества было принято решение 
о выкупе долгов у залоговых кредиторов (ВиЭйБи Банка, Укрэксимбанка, Райффайзен 
банка Аваль), которые отказались согласовать план оздоровления предприятия, чтобы 
начать его санацию. Суд 22 июня продлил санацию "Сумыхимпром" еще на шесть месяцев и 
обязал ФГИ рассмотреть проект плана санации предприятия, согласованный собранием 
кредиторов в 2014 г., что является необходимым условием перед утверждением его судом. 
План санации предусматривает сохранение целостного имущественного комплекса 
предприятия и рабочих мест, наращивание объемов производства, однако не 
предусматривает участия внешнего инвестора – предприятие остается в государственной 
собственности. В то же время И.Билоус неоднократно заявлял о планах продажи 
"Сумыхимпрома" в 2016 году. ФГИ уже провел конкурс по отбору оценщика его акций, а 
объявление приватизационного конкурса планируется в ноябре 2016-го. "Сумыхимпром" в 
2015 году получило чистую прибыль в размере 7,62 млн грн против 99,41 млн грн чистого 
убытка за 2014 год, чистый доход возрос на 28% – до 2 млрд 508,63 млн грн. Предприятие 
увеличило производство двуокиси титана на 13,3% – до 33,77 тыс. тонн, реализацию – на 
23,5%, до 35,49 тыс. тонн. В то же время производство и реализация минудобрений упали 
на 59,3% – соответственно до 115,92 тыс. тонн и 119,042 тыс. тонн.  
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НПО «Павлоградский химический завод» 
хотят приватизировать? 

05.07.2016 
Генеральный директор ГП НПО «Павлоградский химический завод» 

Леонид Шиман дал интервью корреспонденту «ТН-Экспресс». Тема: 
просочившаяся в СМИ информация о возможной приватизации ключевого 
оборонного и ракетно-космического предприятия Украины.  

Как подчеркнул Леонид Шиман, в свое время ПХЗ был в списке № 1, то есть, в числе 
предприятий, не подлежащих приватизации. Национальное космическое агентство убрало 
завод из этого списка, и со временем предприятие будет преобразовано в государственную 
акционерную компанию. Когда и каким образом это произойдет, сейчас сказать трудно, но 
процесс пошел. Другое дело, что в последнее время идет нешуточная борьба за управление 
финансовыми потоками химзавода со стороны структур, связанных с олигархами из 
Днепропетровской и Ивано-Франковской областей. Поставлена цель «посадить» 
предприятие в кредитную зависимость от одного из крупнейших коммерческих банков. В 
течение ряда лет заводу предъявляются надуманные обвинения по поводу надуманного 
долга, заводятся уголовные дела, ведутся разбирательства, многочисленные проверки, 
которые неизменно заканчиваются тем, что дело закрывают. Сейчас, по словам Шимана, 
происходит то же самое – целенаправленная травля. Хотят как минимум – влиять на 
финансовые потоки, как максимум – задушить предприятие, аналогов которому в Украине 
нет. Раньше попытки банка навязать долг пресекались государственными органами, но 
сейчас этого нет. «Если в свое время мы могли обратиться в Генпрокуратуру, СБУ, 
Администрацию Президента, то сейчас как раз эти органы используют для того, чтобы 
задушить нас, - говорит Леонид Шиман. - Тупое давление с помощью негатива – вброс 
лживой информации, не поддающейся ни логике, ни здравому смыслу, подключение 
народных депутатов, которые направляют запросы в Генпрокуратуру, уголовные 
расследования, которые не заканчиваются ничем – ко всему этому мы уже привыкли. Нас 
проверяют 15 месяцев в году, и если бы обвинения подтверждались, сейчас я не сидел бы 
рядом с вами». Один из последних механизмов морального давления – выдвинутая не от 
большого ума «идея» - перевести завод в Ивано-Франковскую область, так как Павлоград 
является прифронтовым городом. Это, дескать, позволит диверсифицировать направление 
оборонной промышленности Украины. По мнению Шимана, это блеф. Задача, конечно, 
ясна: во-первых, получить бюджетные деньги на строительство завода, во-вторых, как 
минимум – управлять им, а как максимум – участвовать в долях, чтобы потом 
приватизировать. «Но если бы так просто было перевести завод из одной области в другую, 
они были бы в каждом городе, - утверждает генеральный директор ПХЗ. – В Ивано-
Франковской области завод придется строить практически заново, а для этого нужно не 
меньше 10 лет, порядка 2,5 миллиардов долларов и около тысячи специалистов высокого 
класса. Производство у нас пожароопасное, люди должны быть профессионально 
подготовлены, но ни в институтах, ни в колледжах таких специалистов не готовят – мы 
растим их сами. За семь десятков лет у нас сложилась целая система подготовки кадров – и 
то их сегодня не хватает. Так что завод в Ивано-Франковске – это блеф». Леонид Шиман 
прокомментировал также прозвучавшие в прессе обвинения в том, что ПХЗ якобы 
поставляет взрывчатку террористам Донбасса. «С таким заявлением, действительно, в свое 
время выступил Коломойский. Помилуйте, будь это так, меня бы уже давно или посадили, 
или расстреляли. Были за два года по этому поводу и уголовные дела, и проверки. Как и 
следовало ожидать, обвинения остались голословными, бездоказательными. Мы не можем 
поставлять взрывчатку кому бы то ни было без специального разрешения МВД и СБУ. 
Продукция проходит жесткую систему учета, маршруты передвижения в обязательном 
порядке согласовываются с соответствующими органами. Тем более невозможно провезти 
ее нелегально – через посты ГАИ и блокпосты на въезде практически в каждый населенный 
пункт. Да, до начала боевых действий у нас были филиалы в Крыму и на Донбассе – 
«Крымвзрывпром» и «Донецквзрывпром». Какая-то часть взрывчатых материалов там 
была. Но после аннексии Крыма филиал со всей инфраструктурой и базой отдыха перешел 
в управление Российской Федерации, а на Донбассе добровольческие отряды подожгли 
склады и уничтожили взрывчатку. Как сказал потом Корбан – чтобы не досталась врагу». 
…Пользуясь случаем, журналисты поинтересовались, в каком состоянии на сегодня процесс 
утилизации ТРТ. США согласились снова финансировать работы, но уже без участия ПХЗ. По 
их планам, утилизацию должны завершить до 2019 г. Однако с 1 января нынешнего года 
программа снова приостановлена. «Тем не менее, мы не можем остановить утилизацию и 
взяли финансирование на свои плечи, - отметил Леонид Шиман. – Гарантийные сроки 
хранения истекли еще в 1999 году, а с каждой сменой Президента и правительства 
приходится вновь и вновь доказывать, насколько это необходимо. Чтобы успокоить 
жителей города, скажу, что уже полностью утилизированы ступени, представлявшие 
наибольшую опасность – третьи. Вторых осталось две – в течение лета утилизируем и их. И 
тогда останется 53 первых – в них нет таких высокочувствительных компонентов, а потому 
они наименее опасны». «Нас проверяют жестче, чем любую частную компанию, - сказал в 
заключение Леонид Шиман. – Тем не менее, выживаем – чем больше проверяют, тем 
сильнее становимся. И, несмотря на революции и кризисы, движемся вперед – со 
стабильным нарастанием показателей». … 
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За 2015 год Украина увеличила импорт минеральных  
удобрений на 20% 

05.07.2016 
Украина импортировала минеральных удобрений в 2015 году на 

сумму 709 млн долларов, что на 20% больше, чем в 2014 году. Об этом 
сообщает Капитал со ссылкой на сайт ГФС. 

В то же время экспорт минудобрений составил 535 млн долларов. Таким образом 
Украина, которая была одним из основных экспортеров минудобрений в 2015 г. получила 
отрицательный торговый баланс по данным товарам - 174 млн долларов. В 2014 году этот 
баланс еще был позитивным - экспорт превысил импорт на 103 млн долларов. Больше 
всего минудобрений в 2015 г. импорторовано из РФ - на 523,5 млн долларов (смешанных 
удобрений на 343,5 млн долларов, азотных - на 170 млн долларов). Это на 11,3% больше, 
чем в 2014 г. Данная тенденция сохранилась и в 2016 году - за январь-май импортировано 
было минудобренний на 325 млн долларов (на 50% больше, чем за аналогичный период 
2015), а экспортировано только на 152 млн долларов, при этом импорт из России составил 
205 млн долларов (на 23,5% больше, чем за аналогичный период 2015). В Украине 
находится 6 крупных предприятий - производителей минеральных удобрений, два из 
которых сейчас пребывают в зоне АТО. Ранее Украина являлась одним из крупнейших в 
мире производителей и экспортеров азотных удобрений, а химическая отрасль наряду с 
металлургией являлась ключевым источником валютных поступлений в страну.  
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Российский концерн "Росэнергомаш" вместе со своими 
украинскими заводами пошел по пути банкротства 

 

07.07.2016 
Как выяснила «ДС», входящие в российский концерн «Росэнергомаш» 

(«Региональное Общество Силовых Энергетических Машин») украинские 
предприятия начали инициировать процессы собственного банкротства, 
чтобы избежать потери имущества, заложенного в банках-кредиторах.  

Последние уже предъявили к компаниям иски на сотни миллионов гривень. Сам же 
концерн в мае нынешнего года угодил в процесс банкротства, стартовавший в 
арбитражном суде Калмыкии. Как выяснила «ДС», в конце июня в Хозяйственном суде 
Кировоградской области стартовало банкротство александрийского ЧАО «Научно-
производственное объединение «Этал». Инициатором стал сам должник, сообщивший о 
своем тяжелом финансовом положении. В частности, его убытки только в первом квартале 
текущего года превысили 61 млн грн. (за весь 2015 г. отрицательный финрезультат, по 
данным годовой отчетности предприятия, составил 163 млн грн. при чистом доходе в 77 
млн грн.). При этом задолженность компании перед кредиторами превысила 213 млн грн., 
из которых больше половины она задолжала Пиреус Банку МКБ. Этот долг образовался по 
кредиту на сумму $6 млн, выданному входящим в греческую Piraeus Bank Group 
финучреждением «Эталу» и его единственному акционеру  - ООО «Завод крупных 
электрических машин» (ЗКЭМ) из Новой Каховки в январе 2014 г. При этом стоимость 
имущества «Этала» на момент обращения в суд составляла немногим более 27 млн грн. 
Судя по всему, завод из Александрии идет по пути, уже протоптанному связанным с ним 
предприятием. В прошлом году по аналогичному сценарию стартовало банкротство 
Новокаховского электромашиностроительного завода (НКЭМЗ). Как и ЗКЭМ, он был создан 
на базе активов принадлежавшего ФГИУ ОАО «Южэлектромаш», который ликвидировали в 
2013 г. после завершения его приватизации. Банкротство выпускающего асинхронные 
электродвигатели НКЭМЗ можно считать защитной мерой, поскольку незадолго до этого 
разбирательства с предприятием инициировал его главный кредитор с российскими 
корнями - БМ Банк. Как сообщала «ДС», еще в 2011 г. новокаховский завод получил от этого 
финучреждения, которое сейчас опосредованно принадлежит российской группе ВТБ 
(фактический контроль над ней через Росимущество находится у правительства РФ во 
главе с Дмитрием Медведевым), кредит на сумму $11 млн. В качестве залога банк получил 
имущественный комплекс предприятия - здания цехов и другие промышленные объекты 
общей площадью более 60 тыс. кв. м. Завод обязался вернуть долг до октября 2014 г., 
однако нарушил свои обязательства. И в мае минувшего года финучреждение 
инициировало процесс по взысканию с Новокаховского электромашиностроительного 
завода заложенного имущества в счет долга, который с учетом процентов и пени превысил 
$13 млн. В случае с александрийским заводом незадолго до начала банкротства Пиреус 
Банк МКБ инициировал в судах взыскание $5,6 млн долга солидарно с «Этала» и ЗКЭМ, и 
решение об этом вступило в законную силу в феврале нынешнего года. Что создало 
реальную угрозу перехода к банкирам имущества должников, которая теперь, с введением 
моратория на удовлетворение требований кредиторов, нивелируется для первого из них. ... 

 

Читать полностью >>>                                                                           © Вадим Стародубцев 
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ДП НВКГ «ЗОРЯ-МАШПРОЕКТ» прискорює виробництво  
впроваджуючи новітні технології 

 

05.07.2016 
ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-

Машпроект» увів в експлуатацію новий автоматизований горизонтально-
розточний верстат Speedram 3000, виробництва італійської фірми РАМА.  

Тестування та наладку устаткування провели досвідчені фахівці підприємства. Нове 
обладнання дозволило ДП НВКГ «Зоря-Машпроект» значно прискорити обробку корпусів 
редукторів, що використовуються у суднобудуванні й газовій промисловості, та інші 
виробничі процеси. Використання нового верстата на підприємстві вже засвідчило його 
високу ефективність. За минулий місяць за допомогою Speedram 3000 вдалося досягти 
нових стандартів швидкості виробництва – у короткий термін було успішно завершено 
масштабний комплекс робіт із розточки корабельних редукторів та ремонту ковальсько-
пресових установок у рамках поточних проектів Науково-виробничого комплексу. Наразі 
нове обладнання експлуатується за своїм основним призначенням – для виробництва 
редукторних корпусів. ДД науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-
Машпроект», розташоване у Миколаєві, – один із лідерів світового газотурбобудування. 
Основний профіль підприємства – проектування, виробництво та ремонт газових турбін 
для морських кораблів і суден, електроенергетики й газотранспортних магістралей. 
Продукція ДП НВКГ «Зоря-Машпроект» має попит на світових ринках завдяки своїй високій 
якості при помірній ціні у порівнянні з виробниками з інших країн. 

 

Читати повністю >>> 
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Француз отказался возглавить  

"Электротяжмаш" 
06.07.2016 

Жан-Андре Барбоза отказался возглавить завод "Электротяжмаш" 
после победы на открытом конкурсе. Об этом на заседании правительства в 
среду сказал министр экономики Степан Кубив. 

"У господина Барбозы, который был назначен на конкурсе, было два предложение. 
От частного бизнеса и от государственного предприятия. Он выбрал частный бизнес", - 
сказал он. Напомним, гражданин Франции и Мексики Жан-Андре Барбоза имеет свыше 17 
лет опыта работы на руководящих позициях, в том числе в странах Восточной Европы и 
СНГ. В основном руководил несколькими заводами французской компании Saint-Gobain, это 
одна из самых крупных стекольных компаний в мире. Завод "Электротяжмаш" - один из 
крупнейших заводов в Харькове, входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое 
значение для экономики и безопасности Украины. Специализируется на разработке и 
выпуске мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для 
тепловых и атомных электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, 
шахтных подъемников, водяных насосов оросительных каналов, тягового 
электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.  

 

Читать полностью >>>  
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Российская HMS Group выкупила 83,3% акций  

Сумского завода "Насосэнергомаш" 
 

04.07.2016 
Кипрская компания H.M.S. Capital Limited, входящая в российскую 

группу компаний HMS Group выкупила 83,3% акций украинского 
предприятия по производству промышленных насосов - АО "Сумской завод 
"Насосэнергомаш". 

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации 
Национальной комиссии по фондовому рынку и ценным бумагам. Согласно сообщению, до 
этой покупки акции принадлежали другой российской компании - "Гидромаш К" (также 
производитель и поставщик насосного оборудования). Ранее сообщалось, что российская 
"Гидромаш К" выкупила корпоративную долю в сумском заводе "Насосэнергомаш" в 
октябре 2014 года. По данным реестра Национальной комиссии по фондовому рынку и 
ценным бумагам, по итогам 2015 года "Сумской завод "Насосэнергомаш" получил 137,9 млн 
грн чистой прибыли, что в 2 раза больше, чем по результатам 2014 года. Справка УНИАН. 
"Сумской завод "Насосэнергомаш" производит оборудование для атомной и тепловой 
энергетики, нефтетранспортной отрасли (для работы резервуаров, магистральных 
нефтепроводов, нефтяных терминалов), для работы НПЗ, химической и горнорудной 
промышленности. Компания выпускает центробежные, свободновихревые и вакуумные 
насосы. Продукция завода поступает как на внутренний рынок (например, Южно-
Украинская АЭС), так и за рубеж (например, в Россию и Казахстан).  

 

Читать полностью >>>  
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"Дочка" Сумского НПО "Сумы-Электрод" отгрузила 

вторую партию электродов в США 
 

 04.07.2016 
ООО "Сумы-Электрод", дочернее предприятие ПАО "Сумское 

машиностроительное НПО", отгрузило в адрес заказчиков из США 
вторую партию электродов (почти 17 тонн). 

По информации начальника коммерческого отдела ООО "Сумы-Электрод" Татьяны 
Олейниковой, первая партия электродов (около 20 тонн) отгружена еще в октябре 2015 г., 
но реализация продукции началась на сетевой торговой площадке Amazon только в 
феврале 2016-го. "Безусловно, мы переживали, оценят ли американцы наши электроды, 
ведь они потребители требовательные. Первая партия включала два вида электродов - 
новые разработки нашего предприятия. Мы знаем, что это прекрасные образцы, но и 
конкуренция в США соответствующая. Однако, опасение было безосновательным - продажи 
прошли с успехом", - цитирует пресс-служба Т. Олейникову. В сообщении отмечается, что во 
вторую партию дополнительно вошли также целлюлозные электроды. "В "Сумы-Электрод" 
надеются, что в ближайшей перспективе поступят и последующие контракты", - отмечают 
в пресс-службе. "Сумы-Электрод" производит 53 марки сварочных электродов. 
Предприятие оснащено швейцарским оборудованием с замкнутым циклом производства и 
современной лабораторно-исследовательской базой, позволяющей проводить весь 
комплекс исследований и испытаний. По данным госреестра, компания зарегистрирована в 
августе 2008 г. с уставным капиталом 2,7 млн грн, 99,98% в нем принадлежит ПАО "Сумское 
НПО". Конечными бенефициарами ООО указаны Максим Марков (зарегистрированный в 
Болгарии) и Владимир Лукьяненко (зарегистрирован в РФ).  

 

Читать полностью >>>  
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Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського продовжує  
нарощувати реалізацію продукції 

 

05.07.2016 
У 2016-му році ПАТ «НВО «Київський завод автоматики ім. Г.І. 

Петровського», державним пакетом акцій якого володіє ДК 
«Укроборонпром», збільшило обсяг реалізації продукції у 2,4 раза у 
порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

«За 6 міс. роботи в поточному році Товариством реалізовано продукції на загальну 
суму 38,6 млн грн. Минулого року цей показник дорівнював 16,3 млн грн», – повідомив 
керівник підприємства Сергій Маляров. За його словами, «Київський завод автоматики ім. 
Г.І. Петровського» є одним із найбільших платників податків у столиці – у першому півріччі 
2016-го року підприємство вже відрахувало більш як 22 млн грн до державного, місцевого 
бюджетів та соціальних фондів. «Заборгованості перед бюджетом, соціальними фондами та 
з виплати заробітної плати підприємство не має», – зазначив С. Маляров. Також цьогоріч, на 
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 228, ПАТ «НВО 
«Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського» виплатило 6,742 млн грн дивідендів на 
державну частку акцій за результатами фінансово-господарської діяльності у 
попередньому році. «Така позитивна динаміка є заслугою всього колективу Товариства, що 
працює під керівництвом Державного концерну «Укроборонпром» – наголосив С. Маляров. 
Як повідомлялося раніше, у 2015-му році «Київський завод автоматики ім. Г.І. 
Петровського» збільшив об’єм реалізації продукції у 2,7 раза у порівнянні з 2014-м роком. 

 

Читати повністю >>> 
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Тернопільський радіозавод «Оріон»  
сплатив в бюджет дивіденди 

06.07.2016 
За результатами загальних зборів акціонерів Публічного 

акціонерного товариства „Тернопільський радіозавод „Оріон”, які 
відбулися 22.04.2016, було прийнято рішення щодо нарахування 
дивідендів на державну частку. 

За підсумками 2015 року товариство спрацювало з прибутком, тому рішенням зборів 
75 % чистого прибутку спрямовано до фонду виплати дивідендів. Дивіденди на державну 
частку склали 1 638 240 грн., і 29.06.2016, у відповідності до прийнятого на загальних 
зборах рішення, вся сума була перерахована до державного бюджету. Нагадаємо, відділення 
ФДМУ в Тернопільській області вкотре виставило на продаж державну частку акцій ПАТ 
«Тернопільський радіозавод «Оріон». Як повідомили УНІАН в прес-службі відділення, до 
продажу пропонується 99 млнн 543 тис. 480 акцій, що становить 96,129% статутного 
капіталу ПАТ. Початкова ціна пакета акцій - 140,75 млн грн. В ФДМ зазначили, що «Оріон» 
не є монополістом на загальнодержавному та регіональному ринках. Основний вид 
продукції підприємства - засоби радіозв’язку, апаратура для запису та відтворення звуку і 
зображення. Умовами продажу передбачено, що новий власник заводу протягом 5-ти років 
з моменту укладення договору зобов’язаний дотримуватись тих видів економічної 
діяльності, які є на дату підписання договору купівлі-продажу пакета акцій …. 
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 КОМП'ЮТЕРНА & ПОБУТОВА ТЕХНІКА 

 
Ритейлеры обсудили методы предотвращения  

контрабанды техники в Украине 
06.07.2016 

5 июля в пресс-центре "Украинские Новости" руководители 
крупнейших компаний-представителей отрасли БТиЭ дискутировали о 
том, почему в Украине до сих пор нет успехов в борьбе с контрабандой 
техники и электроники. 

Участие в дискусии приняли представители компаний "Samsung Electronics 
Украина", "Sony Украина", "Canon Украина", "Фокстрот", "Алло", Rozetka.ua, а также 
чиновники департамента борьбы с таможенными правонарушениями Государственной 
Фискальной службы и члены комитета налоговой и таможенной политики Верховной Рады 
Украины. Доля контрабандного товара  в этом секторе рынка стремительно растет: 
например, в категории ІТ-товаров она варьируется от 15% до 40%, а среди смартфонов 
составляет около 25% (по данным Ассоциации предприятий информационных технологий 
Украины (АПИТУ).  По словам генерального директора «Sony Украина» Тацуо Такахаси, в 
случае с премиум-смартфонами Sony она составляет 45%, а по телевизорам с большим 
экраном – все 60%. Менеджер комитета бытовой техники и электроники Европейской 
Бизнес Ассоциации Виктория Куликова подтвердила эту тенденцию данными от 
исследовательской компании GfK Ukraine: «доля «серого» и «черного» рынков смартфонов 
и ноутбуков – 15-20%, планшетов -20%, а фотокамер – 20-25%. Не менее категоричны в 
оценках ситуации продавцы техники. "В любой стране есть контрабанда – но это 3-5% от 
общего рынка, у нас в Украине цифра достигает 40%", -  считает руководитель Группы 
компаний «ФОКСТРОТ» Валерий Маковецкий. По мнению Валерия Маковецкого, причина 
заключается в несовершенстве законодательства и отсутствии  обязательства украинских 
продавцов при продаже импорта работать только с  регистратором расчётных операций 
(РРО). "В Украине есть законодательно закрепленные правила о том, что каждый человек 
может для личного пользования привезти в Украину товара на 150 евро (500 евро для 
автотранспорта), - говорит Валерий Маковецкий. - Не нарушая закона, 30 человек провозят 
через границу товар на эту сумму, естественно, не для себя, а для дальнейшей реализации, 
отдают таможне 5 евро с каждого телевизора или телефона – и все очень рады. Поэтому 
необходимо законодательно проработать механизм – как эти лазейки закрыть. Для этого 
народным депутатам необходимо прекратить заниматься популизмом,  и принять закон об 
обязательном РРО для всех предпринимателей, кто торгует импортом". Валерий 
Маковецкий напомнил, что в прошлом году не удалось ввести законодательную норму об 
обязательном использовании кассовых аппаратов в торговле: «Тогда под Радой собирались 
толпы проплаченных митингующих, мотивируя свой протест то дороговизной РРО, то 
усложнением условий ведения бизнеса. Мы же работаем – и налоги платим, и зарплаты, и 
не видим проблем! Обязательное использование РРО для продавцов импорта приведет к 
тому, что 90% контрабанды уйдет с нашего рынка автоматически. А не сделаем этого – 
будем иметь пустой бюджет, низкую зарплату учителям и другим бюджетникам, разбитые 
дороги, Крым, Восток». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 
 

 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
Директором машзавода "Плинфа" стал  

его крупный акционер   
04.07.2016 

Директором ЧАО "Харьковский машиностроительный завод 
"Плинфа" с 5 июля назначен Григорий Конюшенко, владеющий 
14,5209% акций предприятия и входивший в состав наблюдательного совета ЧАО. 

Согласно информации в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку, такое решение принял набсовет ХМЗ "Плинфа" 1 июля, 
досрочно прекратив полномочия и расторгнув контракт с директором Андреем Гурой, 
возглавлявшим завод с июля 2011 года (владеет 0,0017% акций). Назначенный директором 
сроком на четыре года Г.Конюшенко, ранее также занимавший должность первого 
заместителя директора по производству, выведен из состава набсовета на основании его 
заявления и без принятия решения общего собрания акционеров. Харьковский машзавод 
"Плинфа" (торговая марка Plinfa), по его информации, - единственное в странах Восточной 
Европы и СНГ специализированное предприятие, осуществляющее все виды профильных 
работ при строительстве и модернизации кирпичных заводов. Основные потребители - 
заводы по производству кирпича и керамических блоков мощностью от 15 до 120 млн 
кирпича в год. География поставок - все страны СНГ, Восточная Европа, Азия, Северная 
Африка. Предприятие в 2015 году сократило чистую прибыль в 3,2 раза к 2014 году - до 1,8 
млн грн, чистый доход – на 19,6%, до 32,85 млн грн. По состоянию на начало 2015 года 
крупными акционерами ПАО, помимо Г.Конюшенко, были глава набсовета Владимир Билан 
(45,5912% акций) и Татьяна Кузьменко (14,5209%). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Акціонерні товариства ДК «Укроборонпром» 
сплатили державі 15 млн. грн. дивідендів 

 

04.07.2016 
Акціонерні товариства, управління якими передано ДК 

«Укроборонпром», за результатами фінансово-господарської діяльності 
за 2015 р. у 2016 р. сплатили до державного бюджету 15,086 мільйонів 
гривень дивідендів.  

Це у 3 рази більше, ніж було сплачено у 2015 р. «За сприянням ДК «Укроборонпром», 
акціонерні товариства, управління корпоративними правами держави яких здійснює ДК 
«Укроборонпром» систематично здійснюють модернізацію виробництва, освоюють 
сучасні технології, розробляють та виготовляють нову продукцію за відповідними  
напрямками діяльності», – прокоментував фінансові підсумки Заступник гендиректора 
«Укроборонпрому» Володимир Кострицкий. Володимир Кострицький також відмітив, що 
вже у 2016 ці акціонерні товариства сплатили до бюджету понад 118 млн. грн. податків, 
зборів та обов’язкових платежів. Концерном забезпечено зростання середньомісячної 
заробітної плати в акціонерних товариствах. Як приклад стрімкого розвитку топ-
менеджер «Укроборонпрому» навів  ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, де фахівці 
підприємства разом з науковцями НТКУУ «Київський політехнічний інститут» розробили 
та розпочали виробництво безпілотного  авіаційного комплексу для виконання тактичної 
розвідки та коригування вогню «Spectator-М». Також вони модернізували переносний 
комплект повірочного обладнання для ПВО, створили технологічну дільницю нанесення 
гелькоуту, дільницю розкрою склотканин, кевлару та вуглепластів, що у подальшому 
використовуються для БПЛА та засобів особистого захисту, а також освоїли виготовлення 
деталей з композитних матеріалів. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukroboronprom.com.ua 
 

 
Науковий та технічний потенціал «Укроборонпрому» має бути  

використаний в інших сферах економіки 
04.07.2016 

Величезний науковий та технічний потенціал ДК «Укроборонпром» 
має бути використаний в інших сферах економіки. Про це заявив  
Гендиректор концерну Роман Романов під час зустрічі з головою 
Всеукраїнської Аграрної Ради Андрієм Дикуном.  

В якості прикладу ефективного використання військових технологій в мирних цілях 
Роман Романов навів безпілотні літальні апарати, які можуть здійснювати моніторинг 
родючості ґрунтів та загальне спостереження за станом полів. «Військові технології 
традиційно стоять на передовій прогресу, щороку поповнюючись новими сучасними 
винаходами. Застосування їх у «мирних» сферах економіки зробить український бізнес 
більше конкурентноспроможним на світових ринках. Це той приклад синергії та 
синтетичних рішень, які сьогодні ми втілюємо в «Укроборонпромі» на рівні менеджерських 
стандартів», – сказав Роман Романов. За його словами, вже сьогодні Концерн працює над 
ефективними моделями конверсії. Зокрема,  для потреб вітчизняних аграріїв можуть бути 
використані безпілотні літальні апарати, що були розроблені фахівцями ВАТа «Меридіан» 
ім. С.П. Корольова разом з науковцями НТКУУ «Київський політехнічний інститут». 
Пристрої отримали назву  «Spectator-М» та призначені для тактичної розвідки та 
коригування вогню, отже здатні вести спостереження та аналіз за будь-якою поверхню. За 
результатами зустрічі сторони домовились про створення спільної робочої групи щодо 
використання технологій та техніки «Укроборонпрому» в аграрному секторі. Відповідна 
кооперація надасть потужний поштовх розвитку обом галузям.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДК «Укроборонпром» 
 

 
 

 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
 

На харківському заводі Малишева виготовили  
партію танків на експорт 

04.07.2016 
Виготовлення танків БМ "Оплот-Т" на заводі ім. Малишева йде за 

графіком. На сайті підприємства, повідомляється, що партія танків "Оплот-
Т" і ряду комплектуючих до них повністю готова до відвантаження 
іноземному заказнику.  

"Виконавши намічене за планом – змогли зробити і чималий заділ на майбутні 
місяці: вже у стадії виготовлення знаходиться наступна партія танків "Оплот", - 
розповідають на заводі. Відзначимо, "Оплот" створений в ХКБМ ім. Морозова (Харків) на 
замовлення Міністерства оборони України. Танк взяли на озброєння ЗСУ в травні 2009 р., в 
українську армію поставлені перші два танка. Контракт обсягом понад 200 млн доларів 
поставку в Таїланд 49 українських танків БМ "Оплот" нового покоління укладений в 2011 
році, в квітні 2012 року завод ім. Малишева приступив до реалізації контракту. Перші п'ять 
машин було відвантажено тайського замовнику в початку 2014 року.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kh.depo.ua 
 

 

 
 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
Директор "Укринмаш": Работаем с Ближним Востоком по совместному 

производству противотанкового комплекса 
07.07.2016 

Украина может производить новые противотанковые комплексы 
при участии одной из стран Ближнего Востока. Об этом заявил директор 
государственной хозрасчетной внешнеторговой и инвестиционной фирмы 
"Укринмаш". 

"Работаем с Ближним Востоком, в частности, планируем совместное производство 
противотанкового комплекса, аналога Javelin", – отметил он. Также, по его словам, 
интенсивно развивается сотрудничество Украины с Турцией, в рамках которого 
обсуждается совместная с "Антоновым" разработка патрульного самолета и тренажеров 
для линейки АН. В Европе предприятие планирует сотрудничать с польской компанией по 
модернизации бронетехники на базе предприятия "Укроборонпрома". 15 июня  
генеральный конструктор конструкторского бюро "Луч" Олег Коростел заявил, что 
украинские противотанковые ракетные комплексы оказались в числе лучших образцов 
вооружения, представленных на международной выставке Eurosatory-2016. В  2016 г. 
"Укроборонпром" в рамках стратегии "Украинский щит" сконцентрировался на 
высокотехнологичном производстве, переходе на международные стандарты НАТО и 
оснащении армии современными образцами вооружения. В концерне обещали полностью 
перейти на стандарты Североатлантического альянса до 2020 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам gordonua.com 
 
 
 

 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК 

 
ГК "Укроборонпром" готов начать  

производство "Кольчуга-2" 
05.07.2016 

Генеральный директор "Укроборонпрома" Роман Романов сообщил, 
что концерн готов начать серийное производство второго поколения 
комплекса "Кольчуга". 

"Мы готовы при соответствующем финансировании возобновить выпуск этого 
комплекса. Притом не просто "Кольчуги", а "кольчуги-2" на другой элементарной базе" - 
сообщил г-н Романов. Уже определены предприятия, где возобновится выпуск "Кольчуги-
2", освоена технология и подобрана новая элементарная база. Украине удалось сохранить 
техническую документацию и эвакуировать важное оборудование, которое было 
задействовано на заводе в Донецке. Также удалось сохранить и ключевой персонал - 
высококвалифицированных специалистов, которые были трудоустроена на другие 
предприятия концерна. Напомним, что производством украинского комплекса "Кольчуга" 
занималось донецкое ПО "Топаз", но после захвата города боевиками, основное 
оборудование с предприятия было эвакуировано. Также информацию о возобновлении 
производства "Кольчуг" корреспонденту AUTO-Consulting подтвердил и заместитель 
генерального директора «Укроборонпром» по производству Юрий Пащенко. Он сообщил, 
что новая «Кольчуга» будет значительно превосходить по характеристикам прежнюю 
версию. «Мы создаем ее уже на новой элементарной базе, с улучшенными 
характеристиками и полностью новой «начинкой» - подчеркнул Юрий Пащенко. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
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ГХВП «Спецтехноэкспорт»  
и оффшоры 

05.07.2016 
Ведущее госпредприятие – спецэкспортер в течении многих лет, под 

руководством четырех разных директоров, совершало деяния, подпадающие 
под статью о присвоении, растрате имущества. 

Размер выведенных в оффшор средств только по одному внешнеторговому 
контракту превысил чистую прибыль ГХВП "Спецтехноэкспорт" за весь 2015 г. и составил 
3,6 млн. долл. При этом ежегодно даже через одну из пяти дочерних предприятий 
"Укрспецэкспорта" проходят десятки подобных сделок, передают "Українські реалії" з 
покликанням на "РИА новости Украина". Текущая судебная практика в очередной раз 
раскрыла нелицеприятные особенности украинского оружейного бизнеса. На это раз 
уголовное следствие проводится против дочернего предприятия государственной 
компании "Укрспецэкспорт" - государственной хозрасчетное внешнеторговое предприятия 
"Спецтехноэкспорт" по признакам уголовного правонарушения № 22014080000000130 от 
19 августа 2015 г., предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. 9 февраля 2011 г. 
"Спецтехноэкспорт" заключило договор комиссии № STE-4-55-Д/К-11 с Казенным 
предприятием "Научно-производственный комплекс "Искра" (г. Запорожье) на продажу 4 
радиолокационных станций 80К6М, с правом самостоятельного заключения 
внешнеэкономических соглашений. В январе 2016 г. директор ГХВП "Спецтехноэкспорт" 
Павел Барбул сообщил, что "за 2015 год государственное предприятие поставило 
радиолокационные станции украинского производства двум странам". Речь, по мнению 
экспертов, шла об Эфиопии и Индии. 24 июня 2011 г. между ГХВП "Спецтехноэкспорт" и 
белорусским ООО "Техносоюзпроект" (г. Минск) заключен контракт № STE-4-43-K/КЕ-11 на 
изготовление и поставку 4 монтажных комплектов РЛС 80К6М. Вместе с тем, было 
установлено, что согласно дополнительного соглашения №28 от 27 июня 2011 г. к 
агентскому соглашению №STE-1-35-А-10 от 11 января 2010 г., заключенному ГХВП 
"Спецтехноэкспорт" с британской компанией "Brasen Development LLP" (г. Бирмингем), 
указанный контракт был заключен при содействии последней, которая брала на себя 
обязательства организовать техническую приемку оборудования и гарантировала 
своевременность его оплаты. В период с августа 2012 г. по май 2015 г., 4 монтажных 
комплекта 80К6М были поставлены ДХВП "Спецтехноэкспорт" в адрес ООО 
"Техносоюзпроект", которое оплатило их полную стоимость в размере 27,2 млн. долл. При 
этом, между "Спецтехноэкспорт" и "Brasen Development LLP" были подписаны 14 актов 
выполненных работ, на основании которых последней в период 2011-2015 гг. было 
перечислено 3,59 млн. долл. из общей суммы, полученной из Беларуси. Однако, согласно 
ответа № 4-17/21234 от 27 ноября 2014 г. Министерства налогов и сборов Республики 
Беларусь, компания "Brasen Development LLP" не принимала участия в переговорах по 
заключению контракта с ООО "Техносоюзпроект" и никаких услуг не оказывала. Согласно 
же письма № 55/3 от 11 ноября 2015 г. Сектору Украинского бюро Интерпола Главного 
управления национальной полиции в Запорожской обл., компания "Brasen Development 
LLP" зарегистрирована 25 февраля 2010 г., то есть после заключения ГХВП 
"Спецтехноэкспорт" с ней выше указанного контракта. 

 

Читать полностью >>>  
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 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ 

 
ДК «Укроборонпром» запропонував більше 10 варіантів  

будівництва заводу боєприпасів 
08.07.2016 

ДК «Укроборонпром» готовий розпочати будівництво заводу з 
виготовлення боєприпасів і чекає виділення коштів із державного 
бюджету. Про це заявив Генеральний директор Концерну Роман Романов в 
ефірі 5 каналу. 

Як наголосив очільник держконцерну, проектна документація і кошторис для 
будівництва заводу вже давно готові й направлені до Кабміна. Загалом – понад 10 варіантів. 
Як тільки Уряд ухвалить відповідне рішення «Укроборонпром» зможе розпочати роботу у 
цьому напрямку. «Ми створимо сучасне виробництво боєприпасів, яке відповідатиме всім 
міжнародним стандартам. Значні потужності дозволять не лише повністю задовольнити 
потреби збройних сил України, але й постачати продукцію на експорт. А це – стабільні 
валютні надходження до держбюджету. Отже, ми компенсуємо виділені кошти», – 
наголосив Роман Романов. За його словами, Україна потребує власного виробництва 
боєприпасів. Єдиний такий вітчизняний завод перебуває у Луганську, на тимчасово 
окупованій території. Україна поки не може розраховувати на його потужності. До того ж 
технологічні можливості підприємства давно застаріли і не відповідають вимогам часу. «У 
нас є інноваційні технології для виготовлення боєприпасів, але досі ми не мали у 
розпорядженні відповідної виробничої бази. Будівництво заводу дасть нам певну 
незалежність: ми вироблятимемо не лише новітню зброю, а й снаряди для неї», – сказав 
Генеральний директор «Укроборонпрому». Він також аргументував необхідність власного 
боєприпасного виробництва, навівши приклад світового досвіду – 40-60%  такої продукції 
виготовлять холостою, задля системного навчання військових. Таким чином виробництво 
постійно буде мати замовлення. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДК «Укроборонпром» 
 

 
 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ  
 

 
ЮЖМАШ планирует совместное сотрудничество с рядом  

предприятий из Восточной Азии 
 

30.06.2016 
В середине мая представители ГП «ПО ЮМЗ им. А.М. Макарова» во 

главе с гендиректором Войтом Сергеем Николаевичем осуществили ряд 
встреч с представителями предприятий ККНР и Южной Кореи. 

Бизнес-встреча в г.Пекин (КНР) организована при поддержке посольства Украины в 
КНР. Были проведены переговоры с представителями компаний ThunderSkyEnergyGroup, 
TianjinLishenBattery,BYD. Во время переговоров с вышеперечисленными компаниями, 
участниками встречи обсуждались следующие вопросы: создание мощностей для 
изготовления литий-ионных аккумуляторов для электрических машин и механизмов; 
обеспечение дополнительной загрузки производственных мощностей предприятия 
заказами по производству электротранспорта, электрических строительных механизмов и 
комплектующих для электрических машин. В ходе двустороннего технического совещания 
состоявшегося в г.Тэджон (Южная Корея) с представителями Корейского 
Аэрокосмического Исследовательского Института (КАРИ) были затронуты вопросы по теме 
потенциального совместного сотрудничества в создании украинско-корейских проектов в 
области ракетно-космической техники. Со стороны ЮЖМАШа поставлена задача, загрузить 
производственные мощности предприятия заказами КАРИ и привлечь инвестиции для 
создания новых образцов ракетно-космической техники. По результатам двусторонних 
переговоров с представителями компаний Восточной Азии планируется дальнейшее 
сотрудничество в сфере гражданской продукции и ракетно-космической техники. 

 
 

Читать полностью >>>               

 

По материалам пресс-центра ГП «ПО ЮМЗ им. А.М. Макарова» 
 

Украина и США готовят на август возобновление запусков к МКС  
по заказу NASA модернизированной РН Antares   

05.07.2016 
Украина и США готовят на август возобновление с космодрома на о. 

Уоллопс (штат Вирджиния, США) запусков модернизированной ракеты-
носителя (РН) среднего класса Antares, обеспечивающей доставку грузов на 
Международную космическую станцию (МКС) по заказу NASA. 

"Согласно информации наших американских партнеров, намеченный ранее на 6 
июля запуск грузовика Cygnus к МКС при помощи Antares c космопорта на о.Уоллопс по 
техническим причинам смещен предварительно на август: партнеры по кооперации 
завершают "доводку" новых РД-181, прошедших в июне успешные огневые испытания", - 
сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава Государственного космического агентства 
Украины (ГКАУ) Любомир Сабадош. Как напомнил глава ГКАУ, Украина выступает одним 
из основных участников программы Аntares: разработчиком конструкции первой ступени 
РН является ГП "КБ "Южное" (КБЮ), а изготовителем – ГП "Южмаш" (ЮМЗ, оба 
Днепропетровск). По данным ЮМЗ, в начале года "Южмаш" и американская Orbital ATK 
заключили новый контракт на производство и поставку шести первых ступеней РН Antares 
для коммерческих миссий NASA с опцией на еще шесть ступеней. По данным ЮМЗ, поставка 
не менее двух блоков первых ступеней в рамках контракта планируется на осень. В общей 
сложности, с 2013 года американскому заказчику в рамках проекта уже поставлено восемь 
первых ступеней РН Antares, из них три ступени пока не использованы. Украина и США 
сотрудничают по программе Antares c 2008 года: головным разработчиком РН Antares для 
транспортировки грузов на МКС в рамках контракта с NASA объемом $1,9 млрд выступает 
американская Orbital ATK – мировой лидер аэрокосмической и военной промышленности. С 
2013 года в рамках программы выполнено 5 из 8 предусмотренных контрактом до 2016 
года коммерческих рейсов: 2 пуска в 2013 году, и 3 – в 2014 году, из них один неудачный. 
После аварии РН Antares в октябре 2014 года, Orbital приняла решение о замене ракетного 
двигателя AJ-26, являющегося модификацией закупленного США в РФ советского НК-33 на 
РД-181 российского НПО "Энергомаш" (модификация РД-180-ИФ). Контракт на сумму около 
$1 млрд был подписан сторонами в декабре 2014 года. В декабре 2015 года грузовик Cygnus 
с 3 тоннами груза был отправлен на МКС при помощи РН Atlas-5, запущенной с космодрома 
на мысе Канаверал (штат Флорида). В феврале 2015 года Orbital Sciences Corp. в рамках 
слияния с американской Aerospace and Defense Groups Alliant Techsystems Inc. вошла в 
объединенную Orbital ATK. В январе 2016 года Orbital ATK заключила с NASA новый 
восьмилетний контракт объемом около $1,5 млрд на обеспечение начиная с 2019 года года 
шести коммерческих грузовых рейсов на МКС при помощи РН Antares. По данным Orbital 
ATK, первый коммерческий рейс модернизированной РН Antares к МКС с космодрома на о. 
Уоллопс намечался на июнь-июль 2016 года. США в связи с введенными в 2014 году 
Конгрессом ограничениями на ВТС с РФ ввиду аннексии Крыма,до 2019 года планируют 
полностью отказаться от российских двигателей РД-180, которыми оснащены РН Atlas 5 
американской United Launch Allianсе (ULA). Поставки РД-181, которыми оснащаются новые 
РН Antares для МКС, ограничены гражданской сферой. В объявленном в июне 2015 года ВВС 
США конкурсе по разработке двигателей взамен российских РД-180, приняло участие 
украинское ГКБ "Южное" (Днепропетровск) со своим новым жидкостным РД-815. В 
настоящее время Украина и США продолжают переговоры о сотрудничестве в области 
ракетного двигателестроения. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 

В Україні будуватимуть  
свої вертольоти 

04.07.2016 
Корпорація «Мотор Січ» хоче створити в Україні замкнений цикл 

виробництва вертолітних машин. Про це повідомляє ranok.ictv.ua 
Запорізькі фахівці вже представили Міністерству оборони результати своєї роботи 

за останні кілька років. Їх виробництво направлено на те, щоб зробити Україну незалежною 
вертольотобудівною державою. Також  у межах програми імпортозаміщення «Одеський 
авіаційний завод» готується до випуску м’яких паливних баків для гелікоптерів Мі-8. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ranok.ictv.ua 
 

Стала известна мощность завода по производству 
 АН-178 в Азербайджане 

05.07.2016 
Годовая мощность завода по производству самолетов АН-178 в 

Азербайджане составит 12-15 единиц. Об этом сообщает МЭРТ по результатам 
заседания межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по 
вопросам экономического сотрудничества. 

"Украина представит предварительную программу по строительству и обеспечению 
деятельности на территории Азербайджана предприятия по сборке украинских самолетов 
типа АН-178. Проектная мощность такого предприятия будет составлять 12-15 самолетов 
ежегодно", - говорится в сообщении. Азербайджанские СМИ уточняют, что об этом сказал 
вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий 
Зубко. Министр отметил, что решение принято в дополнение к уже достигнутым 
договоренностям между ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" и ГП "Антонов" от 7 июня 2016 
года о производстве украинских самолетов типа АН-178 в Азербайджане. Ранее глава ЗАО 
"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Джахангир Аскеров сообщил журналистам, что 
Азербайджан заинтересован в организации сборки новых украинских транспортных 
самолетов АН-178 разработки госпредприятия "Антонов" на своей территории. По его 
словам, вопрос организации кооперационной сборки АН-178 на территории Азербайджана 
прорабатывается на уровне правительства. В мае 2015 года между ГП "Антонов" и 
азербайджанской Silk Way Airlines заключен контракт на сборку в Украине и поставку 
азербайджанской компании десяти транспортных АН-178. Поставка первых двух 
самолетов, согласно условиям контракта, должна быть обеспечена к концу 2018 г., поставка 
еще восьми машин - по согласованию сторон. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Харківські авіабудівельники наростили  
обсяги виробництва 

08.07.2016 
Компанія "FED" завершила перше півріччя 2016 року з індексом 

промислового виробництва у 103%. Про це повідомили Depo.Харків у 
прес-службі компанії "FED" (ПАТ "ФЕД"). 

Диверсифікація продуктової лінійки дозволила компанії вийти на ринки країн 
Євросоюзу, Китаю, який ухвалив державну програму розвитку авіації. У той же час Україна 
залишається головним ринком збуту продукції компанія "FED". Політика виробничо-
економічної диверсифікації дала свої плоди. Уже в третьому і четвертому кварталі компанія 
"FED" вдалося заповнити портфель замовлень. Пріоритетними в 2016 році є програми з 
виробництва агрегатів системи штурвального управління, гідросистеми і системи 
енергозабезпечення борту транспортного літака АН-178 для Азербайджану.  
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Також продовжиться реалізація проекту з виробництва українського газотурбінного 
авіаційного двигуна АІ-450С для австрійського легкомоторного літака DART-450. В рамках 
цього проекту компанія "FED" поставить паливні агрегати НД450МТ і РО450 для двигуна 
АІ-450 виробництва ВАТ "Мотор Січ". Крім спільного проекту з виробництва газотурбінного 
авіаційного двигуна АІ-450С, компанія "FED" поставляє для "Мотор Січ" авіаційні агрегати 
для двигуна АІ-322. "Ми тісно працюємо з ВВС Україна і в цьому року запланована поставка 
різних авіаційних агрегатів для потреб української авіації. Також активно розвивається 
співпраця компанії "FED" з Китаєм, який запустив ряд авіаційних програм. У цьому році 
запланована поставка елементів прокачування вузлів агрегатів для авіаційних підприємств 
Китаю. Зокрема, це агрегати: ZC12A, HM9, HM15, HT3014, HP17\170. Ці програми нові, 
мають тривалий цикл виготовлення. Сьогодні вони на стадії підготовки запуску в серійне 
виробництво", - повідомив заступник голови правління з виробництва і логістики компанії 
"FED" Олександр Попов. У цьому році в компанія "FED" планує завершити будівництва 
складального і випробувального цеху. Будівництво нових виробничих майданчиків 
пов'язано з ростом авіаційних програм у 2017 році у партнерів компанії, що в свою чергу 
спричинить розширення лінійки продукції, що випускається, створення нових робочих 
місць. Виконання інвестиційного плану на 2016 рік було ускладнено зміною процедури 
ввезення на територію України високотехнологічного обладнання. Проблему вдалося 
вирішити за сприяння Міністерства закордонних справ і Адміністрації Президента … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kh.depo.ua 
 

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  

 
На одесском заводе ремонтируют  

турецкий паром 
09.07.2016 

С 6 июля в плавучем доке №4 Одесского судоремонтного завода 
"Украина" стоит на ремонте турецкий паром "Cenka", который обслуживает 
грузопассажирскую линию Черноморск - Стамбул. 

По словам директора завода Петра Жукова, судну предстоит стандартный доковый 
ремонт: очистка и покраска корпуса, ремонт донно-забортной арматуры, частичная 
ревизия узлов винто-рулевой группы. Паром построен в Италии в 1978 г., приобретен 
турецкой компанией "Cenk Group" в 2004 г. Его длина 150 метров, тоннаж 8728 т, дедвейт 
6256 т. Судно относится к классу грузопассажирских паромов. Специфика работы на линиях 
между Турцией и Украиной - перевозка грузовых автомобилей, водители которых 
размещаются в пассажирских каютах. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uc.od.ua 
 

 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  

 
Цього року аграрїі придбали на 37% більше  

сільськогосподарської техніки 
04.07.2016 

За даними департаментів агропромислового розвитку ОДА, за п’ять 
місяців у 2016 р. аграріями придбано 3422 одиниць техніки на суму близько 
3,4 млрд грн.  

У тому числі придбано тракторів – 1016 одиниць (1,2 млрд грн.), зернозбиральних 
комбайнів – 205 одиниць (590 млн грн.), ґрунтообробної техніки – 628 штук (197 млн грн.), 
посівної техніки – 429 штук (420 млн грн.) та іншої техніки й обладнання – 1144 одиниць 
(933 млн грн.). У 2015 році за аналогічний період придбано понад 2500 одиниць на суму 1,8 
млрд грн., повідомляє прес-служба Міністерства агрополітики і продовольства. На умовах 
фінансового лізингу через НАК «Украгролізинг» станом на 23 червня сільгосптоваро-
виробники придбали 98 одиниць техніки на суму 79,8 млн грн. Технічний парк 
агропромислового комплексу наразі нараховує 309 тис. тракторів та понад 50 тис. 
зернозбиральних комбайнів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agrotimes.net 
 

Ярославский отправил в отпуск  
рабочих ХТЗ 

04.07.2016 
Как пишет издание "SQ" со ссылкой на собственный источник, если 

ситуация изменится, рабочих отзовут из отпуска. По данным издания, 
предыдущий отпуск сотрудников ХТЗ завершился 1 июля. 

Напомним, в мае контрольный пакет ХТЗ по предложению З.Вольфа приобрел 
президент и владелец группы компаний DCH Александр Ярославский, которая уже владела 
предприятием до 2007 года, когда стратегическим партнером ХТЗ стала российская Группа 
ГАЗ, подконтрольная Олегу Дерипаске. В настоящее время идет процесс финализации 
сделки. Напомним также, что чистый убыток предприятия в 2015 г. составил 218,05 млн 
грн. За год ХТЗ нарастил текущие обязательства на 31,6%, до 629,32 млн грн, долгосрочные 
– в 3,2 раза, до 195 млн грн. К слову, по словам А.Ярославского, в настоящее время завод 
выпускает 500-700 тракторов в месяц, однако остается открытым вопрос сбыта.  

 

Читать полностью >>>  
 
По материалам kharkov.dozor.ua 

 
На Дне Поля «Лозовские Машины»  

покажут новинки 
04.07.2016 

21 июля 2016 г. состоится День поля «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ», на 
котором покажут современную энергоэффективную сельхозтехнику 
отечественного производства. 

На Дне поля будет представлены более 20 единиц прицепной сельхозтехники 
«ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ», уникальные разработки подшипниковых узлов для 
отечественной и импортной техники HARP AGRO UNIT, запасные части и многое другое. «За 
счет энергоэффективности, инновационных решений, реализованных в технике, на 
сегодняшний день агрегаты «ЛОЗОВСКИХ МАШИН» не имеют отечественных аналогов и 
уверенно конкурируют с лучшими образцами импортной техники. Они адаптирована как к 
отечественной, так и к импортной тяговой технике и подходит как для небольших хозяйств 
(с парком тракторов мощностью 80-180л.с), так и для крупных агропредприятий, 
ориентированных на обработку больших площадей (с самыми мощными тракторами)», - 
говорит директор по продажам АГРОдивизиона ИГ УПЭК Александр Титов. День поля 
«Лозовские машины» планируют посетить представители Харьковской областной 
государственной администрации и районных администраций области, руководители 
ведущих агропромышленных предприятий из Харьковской, Днепропетровской, 
Запорожской, Донецкой, Полтавской и Сумской областей, представители высших учебных 
заведений аграрного профиля. Место проведения: пгт. Краснопавловка (Лозовского р-на, 
Харьковской области на базе ЧСП «ГАРАНТ») 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agropravda.com 
 

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

Автовиробництво в Україні  
впало на 65% 

06.07.2016 
У червні ц.р. на українських заводах вироблено 428 автотранс-

портних засобів, що на 65,9% менше результату червня 2015 і на 
27,6% менше показника травня 2016. Про це свідчать дані асоціації "Укравтопром". 

Як наголошується, у загальному обсязі автовиробництва більшу частину становили 
легкові автомобілі, яких було вироблено 347 штук. "У порівнянні з торішнім червнем 
випуск легкових автомобілів в Україні впав на 66,33%, а відносно травневого показника 
цього року - на 26,6%", - йдеться у повідомленні. Згідно з повідомленням, кількість 
комерційних автомобілів, вироблених в травні, становила 75 шт. У цьому секторі 
виробництва відбулося зниження обсягів виробництва як до травня (-7,4%), так і до червня 
минулого року (-46%). Також за звітний місяць вироблено 6 автобусів (всі виробництва 
ПАТ "Черкаський автобус"), що на 84% менше, ніж у травні, і на 93% менше, ніж за червень 
минулого року. "Всього за перше півріччя 2016 року в Україні було вироблено 2,095 тисяч 
автотранспортних засобів, що на 34% менше, ніж за аналогічний період минулого року", - 
повідомляє асоціація. Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада ухвалила законопроект №3251, 
який передбачає істотне зниження акцизного збору на імпортні автомобілі вже з 1 липня 
2016 року. За законопроект проголосували 237 народних депутатів. При прийнятті закону 
ціна на вживані автомобілі знизиться в середньому на 3-8 тисяч євро. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 
 
 
 
 
 

 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
ПАО «АвтоКрАЗ» на треть сократил производство  

грузовых автомобилей 
06.07.2016 

Кременчугский автомобильный завод «АвтоКрАЗ» в январе-июне 
этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
сократил производство на 30% - до 405 шт 

Согласно сообщению пресс-службы предприятия, в общем объеме произведенной за 
полгода продукции шасси составили 64%, грузовые автомобили с бортами - 27%, тягачи – 
7% и самосвалы – 2%. За первые шесть месяцев 2016 года экспорт составил 67%, а на 
рынок Украины было поставлено 33% произведенных авто. При этом, по итогам работы во 
втором квартале по сравнению с первым «АвтоКрАЗ» увеличил выпуск машин почти в два 
раза - до 265 шт. Всего в первом полугодии «АвтоКрАЗ» произвел товарной продукции на 
сумму около 618 млн грн, в том числе запасных частей – на 18 млн грн, продукции 
литейного производства – на 12 млн грн. Кроме автомобилей, с начала января 2016 года 
автозаводом произведено 15 единиц прицепной техники: 9 прицепов и 6 полуприцепов. На 
предприятии отметили, что во втором полугодии КрАЗ намерен увеличить 
производственные темпы для того, что бы выполнить бизнес-план на 2016 год. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТУ 
 СПЕЦТЕХНІКА 

 
Крупнейший тендер ГСЧС: кто хочет продать государству  

пожарные машины на 400 млн грн 
07.07.2016 

В мае Госслужба по чрезвычайным ситуациям объявила тендер на 
закупку пожарно-спасательных машин. Ведомство заявило о покупке 98 
машин на общую сумму 394 млн грн (в госбюджете-2016 на это было 
предусмотрено 400,8 млн грн). 

Изначально планировали завершить прием предложений от компаний через месяц. 
Но несмотря на то, что поставщики активно интересовались необходимыми 
характеристиками автомобилей, до дедлайна никто так и не подал своего предложения. В 
результате прием документов продлили до 1 июля. Поставщики снова не спешили 
участвовать, однако буквально в последние дни все же были поданы предложения от двух 
компаний. Для лучшего понимания ситуации с закупками пожарных автомобилей, следует 
напомнить предысторию, которая началась еще в декабре 2015 г., когда принятие 
госбюджета на 2016г. было под большим вопросом. После отказа "Самопомочи" поддержать 
проект бюджета, голосов у коалиции не хватало. Однако в последний момент Радикальная 
партия неожиданно пошла на уступки, хотя перед этим резко критиковала предложенный 
Кабмином Яценюка проект бюджета. Перемену настроения радикалов тогда связывали с 
поправкой в документ на сумму около 300 млн грн. Так, за два часа до финального 
голосования депутат от БПП Максим Курячий предложил дополнить бюджет еще одной 
статьей расходов - запланировать 265 млн грн на закупку пожарных машин отечественного 
производства для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. После этого нардеп Сергей 
Каплин заявил, что фракция Ляшко поддержала бюджет в обмен на средства для 
подконтрольной ему черниговской компании. В Черниговской обл. спецтехнику для 
пожарных производит ООО "ПК Пожмашина", которая подала документы на 
вышеуказанный тендер. Конкуренцию ей составляет фастовское предприятие ПАО "ПО 
Автотранспортник". "Пожмашина", производственные мощности которой размещены в 
Прилукском районе Черниговской области, работает на рынке уже более 10 лет. Ее 
профильная деятельность - производство, техобслуживание и ремонт авто, торговля 
автомобилями. Руководителем компании с апреля 2015 г. является Борщ Олег Борисович, 
который на местных выборах в Черниговский облсовет в 2015 г. баллотировался от 
Радикальной партии Олега Ляшко. Учредителем "Пожмашины" указана офшорная 
компания с Кипра "Идехус Лимитэд", а конечным бенефициаром является сам Олег Борщ. 
При этом, согласно информации единого реестра судебных решений, "Пожмашина" 
фигурирует в коррупционном скандале, причем именно скандале вокруг Госслужбы по 
чрезвычайным ситуациям. С мая 2015 г. Генпрокуратура расследует дело в отношении экс-
замглавы ГСЧС Олега Аверьянова, подозревая его в злоупотреблении служебным 
положением и лоббировании интересов "Пожмашины" во время закупки автомобилей 
специального предназначения. В ГПУ утверждают, что Аверьянов, вступив в сговор с 
другими должностными лицами службы, а также с руководителями предприятий-
участников, готовился совершить преступление во время проведения конкурса по закупке 
автомобилей на 200 млн грн. Кроме "Пожмашины" в этом конкурсе участвовало также и 
ООО "МАН Трак энд Бас Юкрейн". Delo.UA не удалось получить комментарий по этому делу 
от Зоряна Шкиряка, который до 14 мая 2015 года исполнял обязанности главы ГСЧС. … 
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 АВТОРИНОК (ДИСТРИБ’ЮТОРИ & ДИЛЕРИ) 
 

Нового офіційного дистриб'ютора Mitsubishi 
в Україні очолив японець 

04.07.2016 
На український ринок вийшов новий офіційний дистриб'ютор 

автомобілів Mitsubishi - компанія ЕМ ЕМ СІ Україна. Про це ЛІГА.net 
повідомили у прес-службі компанії. 

Частка Mitsubishi Corporation в спільному підприємстві - 60%. Ще 40% компанії 
належить групі компаній НІКО. Генеральним директором СП призначений Хироаки Озава. 
"Компанія є офіційним дистриб'ютором автомобілів Mitsubishi, а також представником 
виробника автомобілів, запасних частин і аксесуарів Mitsubishi Motors Corporation на 
території України і Республіки Молдова з 10 травня 2016 р.", - відзначили в прес-службі. 
"Вихід на ринок України нового дистриб'ютора є не тільки важливою подією для 
українського автомобільного ринку в цілому, але і позитивним індикатором відновлення 
припливу зарубіжних інвестицій в Україну", - йдеться в повідомленні. Новий дистриб'ютор 
має намір в 2016 році зайняти 3,5% українського авторинку. Модельний ряд бренду буде 
представлений наступними моделями: Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi L200, Mitsubishi 
ASX і Mitsubishi Outlander. "У плани компанії входить розширення дилерської мережі, що 
нараховує в даний момент 26 автосалонів в 21 місті України, а також 1 автосалон в 
республіці Молдова", - йдеться в повідомленні. 

 

Читати повністю >>> 
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Продажи новых автомобилей в первом  
полугодии выросли на 58% 

04.07.2016 
В январе-июне 2016 г. продажи новых легковых автомобилей 

повысились на 58% до 27,21 тыс. штук, по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года.  

“По итогам первого полугодия в Украине было зарегистрировано 27 211 продаж 
новых легковых автомобилей. Таким образом, платежеспособный спрос на новые авто 
относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 58%”, - сказано в 
сообщении ассоциации “Укравтопром”. По данным ассоциации, самой популярной маркой 
по итогам полугодия стала Toyota, автомобили этой марки за отчетный период получили 3 
114 постоянных регистрационных знаков. Второе место на рынке новых легковых авто 
принадлежит Renault (2 593 автомобиля), третье - Volkswagen (2 164 авто), четвертое - 
Skoda (1 684 штуки), пятое - KIA (1 507 автомобилей). Самым популярным автомобилем на 
рынке новых авто, как и год назад, стал Renault Logan, за период с января по июнь было 
зарегистрировано 978 автомобилей этой модели. Напомним, по данным “Укравтопрома”, в 
2015 году в Украине было куплено 46,55 тыс. автомобилей.  

 

Читать полностью >>>  
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Мінагрополітики: Експорт агропродукції перевищив  
4,5 млрд доларів США 

05.07.2016 
За перші 5 місяців ц.р. Україна експортувала сільськогосподарської 

продукції на суму понад 4,5 млрд доларів США, що становило 42,2% від 
загального експорту держави за цей період. 

В січні-травні 2016 р. Україною поставлено на зовнішні ринки аграрної продукції на 
$4566392,7 тис. Найбільшу частку у цьому експорті склали: зернові культури (17,9% від 
загально експорту, на суму $1934175,8 тис.); готові харчові продукти (6,2% від загально 
експорту, на суму $672075,9 тис.); насіння і плоди олійних рослин (3,3% від загально 
експорту, на суму $351463,3 тис.). За той саме час, Україна імпортувала аграрної продукції 
на $1,5 млрд, що сформувало позитивне сальдо зовнішньої торгівлі сільгосптоварами у $3,1 
млрд. Зокрема, найбільшу частку у долі імпорту продовольства за січень-травень 2016 р. 
займали: готові харчові продукти (4,5% від загально експорту, на суму $526633,6 тис.); 
насіння і плоди олійних рослин (1,9% від загально експорту, на суму $222066,8 тис.); їстівні 
плоди та горіхи (1,5% від загально експорту, на суму $170988,2 тис.); риба i ракоподібні 
(1,3% від загально експорту, на суму $147691,1тис.). 

 

Читати повністю >>> 
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Мінагрополітики продовжує процес приватизації  

держпідприємств 
04.07.2016 

На сьогодні до переліків об’єктів держвласності, що підлягають 
приватизації у 2015-2016 рр, включено 86 держпідприємств, що належать 
до сфери управління міністерства.  

Згідно з даними відомства, 24 із цих підприємств спершу повинні бути виключені з 
числа об’єктів затверджених Законом України «Про перелік об’єктів права державної 
власності, що не підлягають приватизації». «Наразі Фондом державного майна України та 
його регіональними відділеннями прийнято рішення про приватизацію 14 державних 
підприємств, що належать до сфери управління Мінагрополітики, 11 з них Міністерство вже 
передало органам приватизації. Земельний банк цих 11 держпідприємств складає 10866,2 
га», - йдеться в повідомленні. До того ж, 18 державних підприємств, що належать до сфери 
управління Мінагрополітики, очікують прийняття Кабміном окремих рішень про їх 
приватизацію відповідно до статей 11 та 25 Закону України «Про особливості приватизації 
майна в агропромисловому комплексі». Земельний фонд цих держпідприємств становить 
понад 20 тис. га сільськогосподарських угідь. Зазначають також, що наразі в процесі 
передачі до державних органів приватизації знаходяться три державних підприємства: 
«Кіровоградська спеціалізована лабораторія по цукрових буряках», «Сільськогосподарське 
підприємство «Олександрівське» та Полтавський державний навчально-курсовий комбінат 
агропромислового комплексу (земельних банк становить 200 га). Крім того, ще одне 
державне підприємство «Полтавадіпром’ясомолпром» - на стадії передприватизаційної 
підготовки. «За ІІ квартал 2016 року Мінагрополітики підготувало до передачі до 
державних органів приватизації три ДП: «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке» 
(земельний банк - 4,1 тис. га); «Світанок» (земельний банк - 2887,8 га); «Богодухівський 
сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат» (земельний банк - 355,1 га). Нагадаємо, 
загалом у відомстві Міністерства закріплено 504 державні установи та підприємства.  

 

Читати повністю >>> 
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НААН відкриє представництво  
в Китаї 

08.07.2016 
Наразі делегація НААН перебуває в Китаї з метою визначення умов 

організації та функціонування представництва НААН в м. Харбін (провінція 
Хейлунцзян). Про це повідомив президент НААН Ярослав Гадзало. 

Гадзало підкреслив, що особливий предмет інтересу - виробництво продукції без 
ГМО й експорт з України чистої сої, кукурудзи та соняшника. Академія працюватиме з ними 
в рамках законодавства, тобто, щоб незапатентовані продукти в Китай не потрапляли. «В 
Китаї усі сільськогосподарські академії є державними. Їм підпорядковуються наукові 
установи та дослідні господарства», - зазначив Гадзало. Він виділив основні пункти, які 
цікавлять китайців, зокрема, запровадження розширеної програми сортовипробування 
гібридів кукурудзи для визначення біотипів, які придатні для вирощування у Китаї і, на її 
основі, планування виробництва гібридів першого покоління в Китаї; інвестиційна 
діяльність закладів Китаю в Україні зі створення спільних гібридів. Також створення 
спільних українсько-китайських ліній з китайськими генетичними конструкціями, які 
кодують стійкість рослин цукрових буряків до шкідників, хвороб, бур’янів із метою 
формування нових спільних гібридів цукрових буряків; Крім того, об’єднання зусиль з 
охорони ґрунтів від ерозії, техногенного забруднення. Також одним із пунктів є 
запровадження нових методів діагностики живлення рослин, способів підвищення 
ефективності мінеральних добрив; налагодження переробки місцевих сировинних решток 
в органо-мінеральні добрива та стимулятори росту рослин; запровадження дистанційної 
діагностики ґрунтового та рослинного покриву. А також, за словами Гадзала, співпраця із 
впровадження високопродуктивних промислових конопель української селекції, які не 
містять наркотично активних речовин, створення спільних сортів і гібридів конопель 
різних напрямків використання; Крім того, створення технопарків і демонстраційних 
полігонів матеріалізованої наукової продукції на територіях обох країн.  

 

Читати повністю >>> 
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 EVENT & PROJECT 

Німецько-український форум  
харчових продуктів 

07.07.2016 
Німецько-український форум харчових продуктів для представників 

малих та середніх підприємств розпочав свою роботу у Берліні. Про це 
повідомляє Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина 

Про можливості та вимоги до експорту у Євросоюз, зокрема у Німеччину 
говоритимуть експерти, бізнесмени і виробники. Попереду у учасників - знайомство з 
найбільшими представниками роздрібної торгівлі Німеччини, питаннями логістики, 
умовами зберігання продукції, тощо. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 
У парламенті презентовано продукцю органічних сільськогосподарських  

виробників України «Organic made in Ukraine» 
07.07.2016 

В парламенті відбулася виставка продукції органічних сільсько-
господарських виробників України «Organic made in Ukraine»,  організована 
Асоціацєюя виробників органічної продукції  «БІОЛан Україна». 

Мета  -  інформування про новини на органічному ринку України,  ознайомлення  з 
українськими виробниками сертифікованих органічних продуктів, презентування  
українського органічного кошика. Органічне виробництво відіграє важливу роль в 
підтримці стану здорового навколишнього середовища, збереження біорізноманіття, що є 
чи не найголовнішими факторами успіху у програмах сталого розвитку. Свої товари, 
сертифіковані за європейськими органічними стандартами та  представлені на 
внутрішньому та зовнішньому ринках, презентували 43 учасника, з яких  33 фермера. На 
присвяченому події брифінгу народний депутат Ярослав Маркевич, один із організаторів 
виставки, зазначив, що, хоча органічна продукція все ще лишається новинкою для 
українців, про що свідчать і відносно невеликі площі «органічних» сільгоспугідь (1%), це 
вже загальновизнаний тренд у світовому масштабі. Парламентарій наголосив, що 
вітчизняні органічні сільгосптовари є потенційним брендом України на міжнародному 
ринку, а  ключове завдання влади – допомогти у розвитку та становленні цього бренду. 
Представниця українських виробників органічних продуктів Тетяна Яблонська зауважила, 
що вітчизняні «органіки» мають потужний потенціал: вони можуть представити повний 
кошик органічної продукції широкого спектру для споживання та здоров’я всієї нації. 
Учасники та гості виставки мали змогу  особисто переконатися у високій якості та 
широкому асортименті презентованих органічних товарів, відвідавши «Оrganic lunch» і 
скуштувавши щось до смаку. 
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 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 

 
Лидер сахарной отрасли в Украине охватит капельным 

поливом 10 тыс. га полей - Эрцег 
04.07.2016 

В течение 4-5 лет капельным орошением агропромхолдинг «Астарта-
Киев» может охватить до 10 тыс. га своих полей. Об этом рассказал 
операционной директор «Астарты» Желько Эрцег. 

В настоящее время на территории ИПК «Полтавазернопродукт», входящей в 
структуру «Астарты», внедрен пилотный проект по капельному орошению 368 га поля под 
сахарной свеклой. Желько Эрцег добавил, что в Полтавской области такой системой полива 
желают охватить до 2,5 тыс. га. Также операционный директор агропромхолдинга сообщил, 
что капекс за 1 га в рамках такого проекта рядом с ирригационным каналом обходится 
$800, а при необходимости пробурить артезианскую скважину - $4 тыс. «Юрий Мацак и его 
команда ИПК «Полтавазернопродукт» провели фантастическую работу. Они за невероятно 
краткие сроки сумели отремонтировать 1,5 км государственного канала и 2 насосные 
станции, которые до этого не работали более 20 лет, запустить воду, инсталлировать 
систему капельного орошения и с 1 июня начать полив сахарной свеклы. На этих полях мы 
ожидаем урожайность 85 т/га и более», - говорит Желько Эрцег. 
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Герега купил Винницкую аграрно- 
промышленную группу 

04.07.2016 
ООО Эпицентр К, владельцем которого является внефракционный 

народный депутат Александр Герега, купило контрольный пакет акций 
Холдинга Винницкая аграрно-промышленная группа.  

Как стало известно из решения Антимонопольного комитета Украины, комитет 
оштрафовал компанию Эпицентр К на 170 тыс. грн за концентрацию доли в уставном 
капитале Винницкой аграрно-промышленной группы. Как сообщается, Эпицентр К получил 
свыше 50% голосов в высшем органе управления холдинга без разрешения АМКУ, наличие 
которого обязательно. В итоге, АМКУ разрешил Эпицентру приобрести Винницкую 
аграрно-промышленную группу. Отметим, холдинг Винницкая аграрно-промышленная 
группа выращивает зерновые и технические культуры: озимые, яровые пшеницы и ячменя, 
озимого рапса, подсолнечника, кукурузы, сорго. Некоторые предприятия холдинга 
занимаются разведением крупного рогатого скота и свиней. Компания владеет около 50 
тыс. га пахотных земель на территории 13 районов Винницкой и 1 района Хмельницкой 
области, 4 сертифицированными элеваторами общей мощностью хранения 250 тыс. т.. 
Штат сотрудников - 764 человек.  

 

Читать полностью >>>  
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Стало известно, кто руководит  
захватом “Мрии” 

04.07.2016 
Группой рейдеров руководит бывший сотрудник агрохолдинга, 

юрист Тарас Дидык. Об этом заявил директор по юридическим вопросам 
“Мрии” Сергей Игнатовский в комментарии ЛигаБизнесИнформ. 

“Доступа к АТП у нас нет. Лица, которые захватили объект, до сих пор находятся 
внутри и не пускают наших сотрудников на территорию”, - добавил он. “Они заявляют, что 
являются владельцами АТП и техники, находящейся на его территории, то есть хотят 
дважды украсть у кредиторов - вывезти технику, которая покупалась за кредитные 
средства и сейчас находится под арестом”, - добавил он. Дидык является директором 
компании “Глобал Фит” и представитель “Профит контроль”. По словам Игнатовского, 
юридических оснований для захвата “Мрии” он не имеет. “Есть договор купли-продажи 
зданий АТП между компаниями “Строй М” и “Глобал Фид” на сумму 7,6 млн грн. Компания 
“Строй М” ранее входила в состав “Мрии” и была выведена из нее, когда начались проблемы 
с кредиторами . Затем “Строй М” продал недвижимость компании “Глобал Фид”, а технику - 
“Профит котроль”, а сама компания “Строй М” объявила о ликвидации. Подобная схема 
использовалась и для других активов, выведенных из “Мрии”. По всем случаям нами 
поданы заявления в правоохранительные органы, по некоторым из них дела уже 
рассматриваются в суде”, - отметил он. Напомним, что 1 июля Агрохолдинг “Мрия” заявил о 
попытке захвата своего автотранспортного предприятия в Тернопольской области. Как 
известно, Интерпол объявил в розыск Николая Гуту, который до августа 2014 занимал 
должность генерального директора компании и считался одним из владельцев. На сайте 
Интерпола указано, что он разыскивается за подозрений в мошенничестве.  

 

Читать полностью >>>  
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Руководство Bunge: Наш оборот в Украине –  
около $1 млрд 

05.07.2016 
Интервью с топ-менеджерами крупнейшего инвестора в 

украинский АПК - компании Bunge - в ходе открытия комплекса 
стоимостью $ 180 млн 

В середине июня американская компания Bunge запустила современный 
производственно-перегрузочный комплекс стоимостью $180 млн. На сегодняшний день 
это самая большая иностранная инвестиция в украинский АПК. Комплекс состоит из 
одного из крупнейших в Украине заводов по производству растительного масла, масляного 
наливного и зернового терминалов. В 2011 году компания уже построила современный 
перегрузочный терминал стоимостью $100 млн, который расширил зерновые экспортные 
мощности Украины на 3 млн тонн в год. Нынешний проект - его продолжение. ЛІГА.net 
поговорила с топ-менеджерами Bunge о сложностях, подстерегающих в Украине 
иностранных инвесторов, перспективах развития украинского АПК и логистической 
инфраструктуры, приватизации ГПЗКУ. На вопросы ответили глава совета директоров 
Bunge Патрик Лупо, главный исполнительный директор в Европе, на Ближнем Востоке и в 
Африке Томми Йенсен, а также директор агробизнеса в Восточной Европе и CEO 
украинского подразделения компании Дмитрий Горшунов.  

 

Читать интервью полностью >>> 
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Стало известно имя задержанного в Сербии  
украинского агробизнесмена 

05.07.2016 
Предпринимателем, которого Интерпол арестовал при попытке 

въезда в Сербию, оказался 39-летний предприниматель из Черкасс Виктор 
Бабко. Об этом пишет vikka.ua со ссылкой на собственные источники в 
правоохранительных органах. 

Правоохранители 1 марта объявили Бабко в розыск по ст. 191 ч. 5 УК (присвоение, 
растрата имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления 
служебным положением). Оказалось, что бизнесмен является единственным учредителем и 
руководителем частной фирмы "Юпитер", которая находится по юридическому адресу в с. 
Мошны Черкасского района. Согласно данным Единого государственного реестра, 
предприятие занимается в том числе оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, 
семенами и кормами для животных. Также предприятие имеет разрешение на такие виды 
деятельности, как оптовая торговля цветами и растениями, оптовая торговля 
сельскохозяйственными машинами и оборудованием, оптовая торговля химическими и 
прочими промежуточными продуктами. Но уставный капитал предприятия значится в 
сумме 5 гривен. Как сообщалось, сотрудники Интерпола при попытке въезда в Сербию 
задержали черкасского агробизнесмена, который присвоил почти двадцать миллионов 
государственных средств. "Основатель и владелец локального сельхозпроизводителя из 
Черкасской области заключил в 2014 г. контракт с зерновым оператором "Государственная 
продовольственно-зерновая корпорация Украины". Аграрии получили почти двадцать 
миллионов гривен за закупку у них зерновых будущего урожая", - говорится в сообщении 
пресс-службы СБУ. Сотрудники спецслужбы установили, что агропредприятие не 
обеспечило поставки в установленные сроки, бизнесмен присвоил государственные деньги 
и длительное время скрывался за границей. Предприниматель был объявлен в 
международный розыск. Сейчас решается вопрос об экстрадиции бизнесмена в Украину.  

 

Читать полностью >>>  
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ЕБРР выделил $20 млн кредита Индустриальной  
молочной компании 

06.07.2016 
Агрохолдинг Индустриальная молочная компания (ИМК) привлек $20 

млн кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития на 
пополнение оборотного капитала.  

Соответствующее соглашение стороны подписали в среду, 6 июля 2016 г., передает 
корреспондент ЛІГА.net. Общая стоимость проекта оценивается в $80 млн и, по словам 
гендиректора ИМК Александра Лисситсы, рассчитан на 2,5 года. "В связи с проектом, ИМК 
намерена расширить посевы сои с 7 тыс. до 15 тыс. га", - добавил руководитель компании. 
Как сообщил в ходе церемонии подписания контракта директор ЕБРР Шевки Аджунер, это 
первый проект ЕБРР, согласно которому в украинском АПК проведут исследование 
климатических условий и их влияние на урожаи. "Группа ИМК - первая украинская 
компания, в которой по инициативе ЕБРР провели оценку эффективности использования 
ресурсов и адаптации к климатическим изменениям. Данный кредит обеспечит 
потребности в до- и после урожайном финансировании компании", - сказано в пресс-релизе 
ЕБРР. Группа Индустриальная Молочная Компания (г. Киев) специализируется на 
выращивании зерновых, масличных культур и картофеля, а также является одним из 
крупнейших производителей молока в Украине. Земельный банк группы в 2015 году 
составлял 136,7 тыс. га. В десятке крупнейших украинских агрохолдингов ИМК находится 
на 10 месте по доходности, на 7 - по земельному банку, на 9 - по производству зерна, на 7 - 
кукурузы и подсолнечника, на 7 - молока.  

 

Читать полностью >>>  
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Хозяин Дарницкой ТЭЦ продал четверть своего  
агробизнеса анонимному фармацевту 

06.07.2016 
АМКУ предоставил разрешение компании Armpitch Holdings (Кипр) 

приобрести акции агропромышленной компании Agricom Group, что 
обеспечивает превышение 25% голосов в ее высшем органе управления. 

“Компания привлекла дополнительного акционера, инвестирование которого будет 
осуществляться путем увеличения уставного капитала. У нас есть планы по развитию: 
строим новый завод, увеличиваем земельный банк, а на все это нужны деньги”, - сообщил в 
интервью Интерфакс-Украина исполнительный директор Agricom Group Петр Мельник. 
Закрытие сделки, сумма которой не разглашается, состоится в течение нескольких недель. 
Организационная структура и менеджмент при этом останутся без изменений, а 
полученный капитал будет инвестирован в развитие компании и направлен на реализацию 
новых проектов в сфере АПК на территории Украины. “Покупатель - украинский акционер 
из фармацевтического бизнеса, который реализовал в этой сфере успешный проект, продал 
там часть акций, а средства реинвестировал в Agricom Group”, - добавил руководитель 
компании. По его информации, владельцем 75% акций компании является украинский 
бизнесмен Анатолий Шкрибляк. Сейчас Agricom Group реализует пятилетнюю стратегию 
развития, которая предусматривает рост земельного банка и строительство завода по 
производству хлопьев. Agricom Group специализируется на производстве и дистрибуции 
продуктов питания из зерновых культур на собственной производственной базе, 
объединяет сельскохозяйственные, перерабатывающие и торговые предприятия. 
Мощности по хранению на 63 тыс. тонн представлены двумя элеваторными комплексами 
на территории Белокуракинского и Черниговского кластеров. Группа обрабатывает 30 тыс. 
га в Черниговской и Луганской областях. Дистрибуционное направление представлено 
Торговым домом “Добродия Фудз”, который занимается продажами бакалейной группы 
товаров под собственной торговой маркой “Добродия” - мука пшеничная сортовая, мука из 
прочих зерновых, хлопья из зерновых, смеси злаковых. 

 

Читать полностью >>>  
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Укрпроминвест-Агро строит  
новый элеватор 

05.7.2016 
Компания «Укрпроминвест-Агро» начала строительство 

элеватора мощностью 68 тыс. т в г. Гайсин Винницкой области. Об этом 
AgroPortal.ua стало известно из сообщения компании. 

Первую очередь элеватора на 40 тыс. т с мощностью сушки 50 т/час будет введено в 
эксплуатацию уже в сентябре этого года. Ожидается, что строительство нового элеватора 
позволит оптимизировать расходы на логистику зерна, прежде всего кукурузы, улучшить 
его качество и снизить потери при хранении. В результате реализации проекта будет 
создано более 20 рабочих мест. «Инвестиции в первый этап проекта составят 120 млн грн», 
- добавили в компании. Отметим, «Укрпроминвест-Агро» - одна из ведущих вертикально-
интегрированныхагропромышленных компаний Украины. Среди направлений 
деятельности - растениеводство, производство сахара, муки, а также животноводство.  

 

Читать полностью >>>  
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Новий перевантажувальний термінал «НІБУЛОНа»  
прийняв першу партію зерна 

05.07.2016 
Лише 100 днів минуло від початку будівництва під Вознесенськом 

нового високотехнологічного перевантажувального термінала, а він уже 
прийняв перше зерно! 

Так, 3 липня  перші чотири  вантажівки з філії ДП «Лідієвське» трохи по-урочистому 
(адже перші!) в’їхали на територію підприємства, пройшли візирування і попрямували до 
вагового комплексу, а потім – до автомобілерозвантажувача. «Я сьогодні найщасливіша 
людина, тому що ми здали в експлуатацію ще один об’єкт. Це надсучасне підприємство, при 
будівництві якого враховувався досвід з усіх попередніх наших підприємств. Цей термінал 
будувався у досить складних погодних умовах. Так, у період будівництва тут випала 
надмірна кількість опадів. Для порівняння уявімо, що якби ці опади були у вигляді снігу, то 
висота снігового покриву сягнула б 15 метрів заввишки! Ці опади змінювалися спекою. 
Збудувати перевантажувальний термінал лише за 100 днів могли лише справжні патріоти. 
За такий короткий  термін і в таких умовах наша компанія не будувала ще жодного 
об’єкта», - відмітив генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій Вадатурський. 
Відомо, що зараз в Україні будується велика кількість елеваторних комплексів, втім  наша 
компанія конкуренції не боїться, адже ми маємо конкурентні переваги – повністю 
автоматизовані елеваторні комплекси компанії, максимально наближені до 
сільгосптоваровиробників, сучасний вантажний флот для транспортування зерна 
внутрішніми водними шляхами, добре налагоджену система логістики тощо. … 

 

Читати повністю >>> 
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Bunge подверглась попытке рейдерской  
атаки на элеваторы   

05.07.2016 
Транснациональная компания Bunge подверглась попытке 

рейдерского захвата двух элеваторов пгт.Тростянец и с.Демковка в 
Винницкой области, сообщил директор юридического департамента корпорации 
Bunge Олег Бигдан. 

"Ситуация с которой мы столкнулись, стала нам известна буквально неделю назад… 
Рейдеры создали параллельную регистрацию, что могло препятствовать нашей текущей 
деятельности. Мы обратились с жалобой в Министерство юстиции. Мы понимаем, что это 
региональные, местные делки, но имеем дело в этой ситуации с регистратором, который 
осуществил незаконные действия", - сказал О.Бигдан на пресс-конференции в Киеве во 
вторник. О.Бигдан добавил, что площадки, которыми компания оперировала последние 
пять лет, в прошлом году подвергались попыткам физического захвата. По словам 
министра юстиции Павла Петренко, госрегистратор открыл новый раздел в реестре и 
зарегистрировал собственность Bunge за новым собственником. "Регистратор осуществил 
огромное количество нарушений, комиссия быстро удовлетворила жалобу и полностью 
отключила этого регистратора от реестра", - сообщил он. Министр также сообщил, что с 1 
января 2016 года вступили в силу законы позволяющие рассматривать жалобы в сфере 
государственной регистрации в административном порядке по упрощенной процедуре. 
Создана комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации 
при Министерстве юстиции. "По всем регистрационным действиям, осуществленным после 
1 января, у нас есть полномочия принимать жалобы и направлять их в комиссию. 
Регистрационные действия, которые проводились до 1 января 2016 г., являются предметом 
судебного рассмотрения, - сообщил министр. П.Петренко добавил, что в комиссию можно 
обратится в течение 30-ти дней с момента осуществления регистрационного действия. … 

 

Читать полностью >>>  
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Alebor Group отпраздновала  
7-летие 

08.07.2016 
На территории Христиновского и Вороновицкого ХПП, которые входят 

в состав группы компаний Alebor Group, 5 и 7 июля состоялось празднование 
Дня рождения Alebor Group, сообщает пресс-служба компании. 

Сообщается, что 5 июля гостей принимали на Черкащине, а 7 июля своих гостей 
приветствовала Винницкая область. Хозяева спланировали мероприятия так, чтобы как 
можно больше гостей пригласить на свое 7-ми летие, поделиться с ними радостью и 
трудностями своего развития, посоветоваться на неформальном уровне о проведении 
сезона сбора и хранения урожая зерновых 2016 г. В ходе празднования основатель группы 
компаний Alebor Group Алексей Кустов коротко рассказал об истории создания ряда 
предприятий, которые затем объединились в группу компаний Alebor Group, раскрыл 
ближайшие перспективы развития предприятий и отметил, что самый важный капитал в 
любом бизнесе - это человеческий капитал. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 
 

 РІЧКОВІ & МОРСЬКІ ТЕРМІНАЛИ 

 
ТОП-10 терминалов: Что построили и  

строят аграрии в портах 
08.07.2016  

Если до 2014 г. в Украине существовал дефицит мощностей по 
перевалке зерновых грузов, то последнее время мировые зернотрейдеры 
начали строить собственные терминалы в украинских портах. 

 

На сегодняшний день уже построили или планируют построить зерноперевалочные 
комплексы в портах Украины Bunge, ADM, Glencore, Louis Dreyfus, Cargill, Noble. При этом за 
последние несколько месяцев сразу три компании с мировым именем перерезали красные 
ленточки на своих аграрных терминалах, сообщает «ЦТС». 

 

ТОП-5 уже реализованных проектов за последнее время 
1. Cofco Agri (Noble Group) в Николаевском морском порту 19 мая 2016 г. открыла терминал 

мощностью 2,5 млн т. Строительство терминала длилось более двух лет, а объем 
инвестиций составил $75 млн. Зерновой комплекс состоит из 16 больших и 4 малых 
силосов с общим объемом хранения 136 тыс. т зерна. Мощность по перевалке - 2,5 млн т 
в год. К завершению строительства терминала, в марте текущего года, Noble Group уже 
полностью выкупила китайская зернотрейдинговая компания Cofco. 

2. Bunge 15 июня т.г. запустила производственно-перегрузочный комплекс в Николаевском 
морском порту. Инфраструктура комплекса включает завод по производству 
растительного масла, масличный терминал и расширенные мощности зернового 
терминала. Маслоперерабатывающий завод позволяет ежегодно перерабатывать 790 
тыс. т семян (2,4 тыс. т подсолнечника и 1,7 тыс. т сои в день). Таким образом, 
перегрузочные мощности увеличились на 1,75 млн т зерна, шрота и масла ежегодно. 
Благодаря работе нового производственно-перегрузочного комплекса «Бунге Украина» 
объем экспорта произведенной в Украине продукции и перевалки грузов в порту 
увеличится на 1 млн т. 

3. Louis Dreyfus и «Бруклин-Киев» в феврале 2016 г. открыли 3-ю очередь зернового 
терминала в Одесском морском порту. Первая очередь зерноперевалочного комплекса 
«Бруклин-Киев» мощностью 0,5 млн т начала работу на Андросовском молу в Одесском 
порту в апреле 2013 года. Мощность после завершения всех этапов строительства 
терминала должна составить 4 млн т. На сегодняшний день завершен третий этап 
строительства, к уже имеющимся 11 силосам добавилось еще 6. После завершения 
строительства зерноперевалочный комплекс будет включать 33 емкости на 240 тыс. т 
единовременного хранения. Под этот проект Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР) предоставил кредит в размере $60 млн. Общая стоимость проекта, как 
заявлялось ранее, составляет $103 млн. 

4. Risoil S.A. 31 марта 2016 г. в Ильичевском морском торговом порту запустила комплекс 
мощностью 2,2 млн т зерновых и 500 тыс. т продуктов переработки масличных 
(шрота). Строительство зернового терминала началось в 2014 году. К нынешнему 
моменту завершены два из трех этапов, а именно – строительство универсального 
склада, силосов и приобретение необходимого оборудования. 

5. Allseeds в июле 2015 г. открыла первую очередь маслоэкстракционного завода на 800 
тыс. т. Объем инвестиций - $200 млн. Строительство завода длилось 17 месяцев. На 
данном этапе его мощность составляет 2 400 т/сутки семян подсолнечника (800 тыс. 
т/год), или 1 800 т/сутки семян, или 1 500 т/сутки бобов сои. Объем хранилищ 
элеватора - 46 тыс. т семян подсолнечника. 

 
ТОП-5 проектов в работе 

1. Cargill подписала с компанией «М.В. Карго» инвестиционное соглашение, согласно 
которому компания построит в порту зерновой терминал. Мощность первой очереди - 5 
млн т. Объем инвестиций - свыше $100 млн. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2017 
г. 

2. «Кернел» планирует осенью 2016 года начать строительство зернового терминала в 
Черноморске (Одесская область) годовой мощностью 4 млн т. Объем инвестиций - $100 
млн. Ввод в эксплуатацию планируется в 2018 г. 

3. Risoil S.A. к 2017 г. построит 3-ю очередь комплекса в Ильичевском морском торговом 
порту. Объем инвестиций — $60 млн. 

4. ГП «Бердянский морской торговый порт» представил проект зернового терминала, под 
который сейчас ищет инвестора. Предполагаемая проектная мощность комплекса - 
около 1 млн т зерновых и продовольственных грузов в год. Объем инвестиций - 120 млн 
грн. Ввод в эксплуатацию возможен в 2018 г. 

5. Soufflet Group планирует инвестировать в одну из 12 инвестиционных площадок 
Ильичевского морского порта до $100 млн. Компания готова построить новый 
терминал с перевалкой до 1 млн т к 2018 г 

 
Читать полностью >>>  

 
По материалам agroportal.ua 

 
 

 ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 РИНОК НАСІННЯ  

 
Насіннєвий завод «Бучачагрохлібпрому» відствяткував  

своє перше десятиріччя! 
06.07.2016 

Урочисто та душевно відзначив 26 червня колектив насіннєвого 
заводу ТзОВ «Бучачагрохлібпром» десятиліття роботи фірми. Про це 
повідомляє прес-служба компанії 

Одне з кращих сільськогосподарських підприємств в галузі рослинництва сьогодні – 
десять років тому в Україні було одним із першим у своїй галузі. «10 років – то великий 
проміжок часу, і відтоді ми дуже виросли, – поділився директор насіннєвого заводу 
«Бучачагрохлібпрому» Михайло Семеняк. – Якщо повернутися на 10 років назад, у нас таких 
заводів не було в Західній Україні, на теренах України таких фірм були одиниці. Зараз ми 
далі розвиваємося. Плануємо далі працювати з різними селекціями – як іноземними, так і 
вітчизняними, шукати оптимальні, якісні сорти, займатися гібридизацією. Тобто тим, що 
сучасно. Тим, чого потребує український ринок. І не обмежуватися лише українським 
ринком, а виходити за його межі». Святкування ювілею розпочалося для колективу у 
чудотворному місці Тернопільщини – Зарваниці, де разом дякували Всевишньому за 
заступництво та просили і надалі щедро опікуватися фірмою. Продовження ж свята 
відбулося безпосередньо у стінах заводу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ТзОВ «Бучачагрохлібпром» 

 
 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 

 
Украина установила новый рекорд  

экспорта зерновых 
04.07.2016 

Украина установила новый рекорд экспорта зерновых, превысив 
прошлогодний показатель почти на 5 миллионов тонн. Об этом сообщает 
пресс-служба Минагрополитики. 

"Украина установила новый рекорд экспорта зерновых, который превысил 
прошлогодний показатель почти на 5 миллионов тонн", - говорится в сообщении. 
Предыдущие объемы экспорта зерновых культур в 2015/2016 маркетинговом периоде 
составили 39415 тысяч тонн. В частности, пшеницы - 17354 тыс. тонн, кукурузы - 17396 
тыс. тонн, ячменя – 4409 тыс. тонн, других зерновых – 256 тыс. тонн. Прошлогодние 
объемы экспорта превышены на 4610 тысяч тонн или 13%. Напомним, в 2014/2015 
маркетинговом году объем экспорта составил 34805 тыс. тонн. С 1 июля начался новый 
2016/2017 маркетинговый год, который завершится 30 июня 2017 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrinform.ru 
 

Филиалы ГПЗКУ приняли на хранение 2,217 млн т. 
зерна в 2015/2016 МГ 

06.07.2016 
На филиалы ПАО "Государственная продовольственно-зерновая 

корпорация Украины" (ГПЗКУ) в 2015/2016 маркетинговом году (МГ, июль-
июнь) поступило 4,5 млн грн зерновых культур. 

"Украинские аграрии заложили на хранение на линейные элеваторы и 
хлебоприемные предприятия ГПЗКУ 2,217 млн тонн зерна, что на 7 тыс. тонн больше, чем в 
предыдущем маркетинговом году. Из них – 1,096 млн тонн пшеницы, 614,4 тыс. тонн 
кукурузы, 195 тыс. тонн ячменя, 181 тыс. тонн подсолнечника, 52,9 тыс. тонн сои, 35,3 тыс. 
тонн рапса и 25,7 тыс. тонн ржи", - цитируется заместитель председателя правления ГПЗКУ 
Александр Григорович. Лидерами по объемам заготовки зерна стали: Савинский элеватор - 
203 тыс. тонн, Братолюбовский элеватор - 107 тыс. тонн, Кролевецкий КХП - 98 тыс. тонн, 
Белоколодезский элеватор - 95 тыс. тонн, Буринский элеватор - 93 тыс. тонн. Заместитель 
председателя правления ГПЗКУ также сообщил, что через портовые элеваторы за сезон 
было перевалено 2,327 млн тонн зерна, что на 939 тыс. тонн больше чем в 14/15 МГ  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

К 8 июля в Украине намолотили 4,5 миллионов тонн  
ранних зерновых и зернобобовых 

08.07.2016 
Украина по состоянию на 8 июля намолотила 4,5 млн тонн ранних 

зерновых и зернобобовых культур с площади 1,3 млн га. Об этом 8 июля 
сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия. 

Урожайность составляет 34,7 ц/га (в 2015 г. – 30,6 ц/га). Пшеница собрана на 
площади 399 тыс. га или 7% к прогнозу, намолочено 1,5 млн тонн зерна (в 2015 году - 706 
тыс. тонн) при урожайности 36,9 ц/га (в 2015 г. - 32,3 ц/га). Ячмень обмолочен на площади 
840 тыс. га (30%), намолочено 2,8 млн тонн зерна (в 2015 г. – 1,7 млн тонн) при 
урожайности 34 ц/га (в 2015 г. – 31 ц/га). Гороха обмолочен на площади 57 тыс. га (25%), 
намолочено 170 тыс. тонн при урожайности 29,9 ц/га (в 2015 г. – 19,1 ц/га). Кроме того, 
озимый рапс обмолочен на площади 76 тыс. га (14% прогноза), намолочено 179 тыс. тонн 
при урожайности 23,6 ц/га (в 2015 году – 19,7 ц/га). Минагропрод Украины прогнозирует 
урожай зерновых на уровне 60 млн тонн. По данным Госстата, урожай зерновых и 
зернобобовых культур в Украине в 2015 году сократился на 6,1% и составил 59,9 млн тонн, 
в том числе пшеницы – 26,5 млн тонн, ячменя – 8,48 млн тонн, кукурузы – 23,22 млн тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам golos.ua 
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 РИНОК ФРУКТІВ. ГОРІХІВ & САДОВОДСТВА  

 
Ежегодный рост рынка ягод в Украине  

составляет 2-4%   
05.07.2016 

Емкость ягодного рынка Украины оценивается на уровне 190-200 
тыс. тонн, или более $250-300 млн, при этом его ежегодный рост 
составляет 2-4%, сообщил генеральный директор компании 
"УкрАгроКонсалт" Сергей Феофилов. 

"Ягодный рынок Украины находится в стадии формирования. Инвестиции пришли 
сюда относительно недавно. В настоящее время мы стоим на пороге высоколиквидного 
ягодного рынка Украины", - отметил он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-
Украина" во вторник. По словам С.Феофилова, за последние несколько лет площади под 
ягодниками в Украине выросли в разы, расширился ягодный ассортимент. При этом 
потребление ягод в три-четыре раза меньше, чем в европейских странах. Производители 
отметили проблематичность экспорта свежей ягоды в связи с закрытием рынка России. 
Страны ЕС импортируют в основном замороженную ягоду, однако мощности производства 
таковой в Украине пока не достаточно высоки. "Почти 90% моих клиентов верит, что 
российский рынок откроется. Но рынок не откроется не потому, что у нас плохие 
отношения, а потому что в России очень большие капиталовложения бизнеса идут в 
развитие ягодников. В России прекрасно растет смородина и малина, есть госпрограммы 
поддержки", - считает директор ягодного питомника "Брусвяна" Лилианна Дмитриева. 
Перспективы для экспорта она видит в странах, где жаркий климат не позволяет 
выращивать некоторые виды ягод. Л.Дмитриева заявила, что правительство и 
Министерство аграрной политики и продовольствия обязаны лоббировать открытие 
рынков для экспорта украинских ягод и снятия карантинных ограничений в этом 
направлении. "Экспорта не будет, пока наша ягода не будет котироваться как продукт 
премиум-класса", - считает С.Феофилов. По мнению участников конференции, интересными 
для выращивания в Украине являются облепиха, клюква, айва, лимонник, рябина и др. "У 
нас есть потенциал и все ресурсы, чтобы давать Западу новинки и на этом зарабатывать. На 
сегодня очень актуально выращивание жимолости", - добавил основатель питомника 
"Брусвяна". Как он отметил, украинским производителям следует сконцентрироваться на 
кооперации, чтобы увеличить прибыльность и открыть возможности для формирования 
больших партий качественного товара. По информации "УкрАгроКонсалта", средняя 
закупочная цена малины в настоящее время составляет от 25 до 50 грн/кг, цены на 
голубику стартовали в начале лета с 500 грн и на данный момент упали до 190 грн/кг. 
Средний уровень закупочных цен на клубнику в текущем сезоне составлял 20 грн/кг.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 

 
Украинское мясо теряет свои позиции 

на внешних рынках 
30.06.2016 

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО) и ЕБРР, за 5 месяцев этого года ее экспорт упал в 19 раз. За 
границу продали только 1,2 тыс. т против 23 тыс. т. годом ранее.  

Экспорт говядины тоже сокращается, но темпы не столь угрожающие. По итогам 6 
месяцев 2016г отгрузки уменьшились в 2,4 раза (до 9 тыс. т). В итоге негативных 
тенденций удалось избежать только птицеводам. В их сегменте наблюдается рост экспорта 
на 18%. Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам аграрной 
политики и земельных отношений Александр Бакуменко отмечает, что из-за возмещения 
НДС зернотрейдерам в этом году выросли цены на зерновые, а это одна из ключевых 
составляющих в структуре себестоимости кормов для свиней. Кроме того, из-за потери 
Крым и части Донбасса, снизилось внутреннее потребление мяса.  Тем не менее, по словам 
Александра Бакуменко, сейчас украинцы съедают сами 95% производимой в стране 
свинины. Прежний основной рынок сбыта – Российская Федерация – для нас закрыт еще с 1 
января 2016 года. Напомним: официальной причиной запрета на ввоз живых свиней, 
сырого мяса и любой готовой продукции из свинины стала африканская чума свиней (АЧС). 
Ее вспышки периодически фиксируют в разных регионах страны. По мнению заместителя 
главы Аграрной партии Украины Дениса Марчука, последняя печальная статистика (а 
новые вспышки заболевания случились в Николаевской и Черниговской областях) может и 
вовсе поставить крест на экспорте отечественной свинины. Как отмечает аналитик 
мясного рынка ФАО (Украина) Андрей Панкратов, уменьшение экспорта – главная причина 
избыточного предложения свинины на внутреннем рынке, что в конечном итоге вынудит 
производителей либо дальше снижать цены, либо сокращать поголовье. На мировом 
рынке, согласно последним прогнозам FAO наблюдается схожая ситуация. ...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

Украина в І пол.-2016 сократила экспорт свинины в 11 раз,  
мяса птицы - нарастила на 40,4% 

06.07.2016 
Украина в январе-июне 2016 года экспортировала 1,336 тыс. тонн 

свинины, что в 11 раз меньше, чем за аналогичный период 2015 года (14,68 
тыс. тонн). 

Согласно данным таможенной статистики, обнародованной Государственной 
фискальной службой (ГФС) Украины, в денежном выражении экспорт этой продукции за 
шесть месяцев составил $1,958 млн ($29,7 млн в январе-июне 2015 года). Импорт свинины 
за указанный период составил 2,16 тыс. тонн по сравнению с 1,522 тыс. тонн годом ранее. В 
денежном эквиваленте импорт за январь-июнь 2016 года был равен $3,065 млн (за шесть 
месяцев 2015 года - $3,796 млн). Поставки за рубеж мяса птицы и субпродуктов возросли на 
40,4% - до 106,44 тыс. тонн. Этого вида мяса было экспортировано на сумму $127,85 млн 
($103,2 млн). При этом импорт составил 32,436 тыс. тонн (на $13,4 млн), что на 40,6% выше 
показателя за январь-июнь 2015 года, который составлял 23,07 тыс. тонн (на $15,6 млн).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 КОМБІКОРМ & ВЕТЕРИНАРІЯ  

 
Компания «МХП» вошла в список лидеров по производству  

комбикормов среди европейских компаний 
05.07.2016 

Согласно рейтингу из 101 крупнейших компаний по 
производству комбикормов 28% принадлежат европейским 
производителям.  

Евролидерами являются ForFarmers B.V. (Нидерланды), Nutreco (Нидерланды), De 
Heus (Нидерланды), DLG group (Дания). Украинская компания «Мироновский 
хлебопродукт» заняла 14 место среди производителей комбикормов в Европе.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 

 ВРХ 

 
ФАО: За три роки поголів'я ВРХ в Україні  

скоротилося на понад 11% 
05.07.2016 

Поголів’я корів відображає кризу в молочному секторі України: 
протягом останніх трьох років кількість ВРХ скоротилися більш на 11%, 
повідомляє прес-служба ФАО у вівторок.  

Станом на 1 червня 2016 року, поголів’я корів в усіх видах підприємств в Україні 
становила 2192,3 тисячі, в той час як на ту ж дату 2014 року цей показник дорівнював 
2467,6 тисяч. У порівнянні з 2015 роком,  запаси поголів’я  скоротилися на 3,6%. Найбільш 
значне зниження було зафіксовано в частково окупованих регіонах – Донецькій (39,5 тисяч 
або на 16%) і Луганській області (30,9 тисяч або на 11%), а також у Львівській (130,2 тисячі 
або на 6,9%), Рівненській (98,6 тисяч або на 5,7%) і Волинській (105,3 тисячі або на 5,5%) 
областях. Регіони, що спроміглись збільшити поголів’я корів, це – Закарпаття (на 1,6 тисяч 
або на 6,7%), Івано-Франківська (на 4,1 тисячі або на 2,5%), Тернопільська (на 10,6 тисяч 
або на 1,9%) і Кіровоградська (на 10,4 тисячі або на 1%) області. Показники скорочення 
поголів’я у промисловому сегменті та у володінні домогосподарств незначно, проте 
різняться. Зокрема, в промисловому сегменті, зниження склало 3,4% до минулого року, а 
кількість ВРХ досягло 508,9 тисячі. Зниження поголів'я корів в особистих підсобних 
господарствах традиційно більше, що відображає загальну тенденцію до зростання ролі 
промислового виробництва в м'ясній і молочній галузях. Поголів’я корів в цьому сегменті 
скоротилася на 3,7%, тобто до 1683,4 тисяч корів. Зростання було зафіксоване лише в 
Запорізькій області (на 51,6 тисяч або на 0,2%). У решті регіонів кількість корів в 
приватному володінні або знизилися, або залишилася на тому ж рівні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agronews.ua 
 

Компания "Сварог Вест Груп" начал продавать  
телятину в Грузию 

07.07.2016 
Корпорация "Сварог Вест Груп" начала экспортировать телятину в 

Грузию, осуществив отгрузки первой партии продукции. Об этом 6 июля 
сообщила пресс-служба Ассоциации животноводов Украины. 

Отмечается, что помощь в налаживании связей с грузинской стороной ассоциация 
получила от заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины 
Владиславы Рутицкой, которая предоставила контакты грузинских компаний, 
заинтересованных в импорте украинской телятины. Председатель ассоциации Ирина 
Паламар проинформировала, что организация отслеживает изменения конъюнктуры 
мирового рынка животноводческой продукции, динамику потребительских вкусов, 
сотрудничает с европейскими экспертами, которые предоставляют консультации в 
вопросах организации экспорта. "Представитель нашей Ассоциации недавно вернулся из 
Филиппин, где при содействии Министерства АПК Филиппин встречался с главой местной 
Ассоциации мясных импортеров, а также представителями Государственного 
департамента сельского хозяйства, и обсудил с ними вопросы сотрудничества. Они очень 
заинтересованы в импорте украинской телятины и теперь ждут от Минагропрода Украины 
официального запроса, чтобы начать разработку и согласование соответствующего 
ветеринарного сертификата для запуска экспорта", — добавила она. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 

 
  

 СВИНАРСТВО 

Компанія Axzon розвиватиме свинарство  
в Україні та Польщі 

04.07.2016 
IFC, яка входить у групу Всесвітнього банку вирішила виділити 

кредит у розмірі 10-16 млн євро компанії Axzon (Данія) на розвиток 
свинарства в Україні й Польщі. Про це йдеться в повідомленні IFC. 

Зазначають, що рада директорів IFCприйняла відповідне рішення 2 липня.Загальна 
вартість проекту з розширення й поліпшення діяльності компанії складає 179 млн євро. 
Частина проекту, що залишилася, буде фінансуватися за рахунок кредитів від інших 
фінансових інститутів і внутрішнього генерування коштів. Axzon Group (Данія) має 
свинарські комплекси в Данії, Польщі, Україні й РФ. В Україні Axzon володіє компанією 
«Даноша», що є одним з провідних виробників свинини в Україні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 
 ПТАХІВНИЦТВО 

 
Экспорт курятины в первом полугодии  

вырос на 40,4% 
07.07.2016 

 Украина в январе-июне 2016 года экспортировала 106,44 тыс. тонн. 
мяса птицы и субпродуктов, что на 40,4% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Согласно данным таможенной статистики, обнародованной Государственной 
фискальной службой (ГФС) Украины, в денежном выражении экспорт этой продукции за 
шесть месяцев составил $127,85 млн ($103,2 млн). При этом импорт составил 32,436 тыс. 
тонн (на $13,4 млн), что на 40,6% выше показателя за январь-июнь 2015 года, который 
составлял 23,07 тыс. тонн (на $15,6 млн). Как сообщалось со ссылкой на таможенные 
данные ГФС, Украина в 2015 году сократила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 7,7% - 
до 161,284 тыс. тонн, импорт этой продукции вырос на 0,4% по сравнению с 2014 годом - до 
61,25 тыс. тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Союза птицеводов Украины 
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 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

Гендиректор Unilever в Украине рассказал о причинах открытия  
фабрики пакетированного чая 

04.07.2016 
В пятницу, 01 июля т.г., один из крупнейших производителей FMCG в 

мире - компания Unilever открыла под Киевом собственную фабрику по 
расфасовке пакетированного чая. 

До начала военных действий на востоке страны и аннексии Крыма компания 
поставляла продукцию с российского предприятия, а позднее - с польского. Но в итоге 
решила открыть собственное расфасовочное производство под Киевом. «Решение об 
открытии фабрики компания приняла около двух лет назад. В открытие нового 
производства, которое занимается расфасовкой только пакетированного чая, 
инвестировано около €8,3 млн. О сроках окупаемости сейчас говорить сложно - все будет 
зависеть от рыночной конъюнктуры», - говорит Генеральный директор Unilever в Украине 
Василий Бовдилов. «От момента поиска земельного участка в Гостомеле до открытия 
завода прошло девять месяцев. Хочу отметить, что местная администрация всячески 
помогала нам с оформлением разрешительной документации, не было никаких 
бюрократических препятствий, поэтому разрешение на строительные работы мы получили 
в течение десяти дней. Свидетельство о вводе в эксплуатацию - за несколько дней. 
Насколько мне известно, все эти процедуры в Украине занимают от трех месяцев до 
полугода», - сообщил Василий Бовдилов. 

 

Читать интервью полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

Компанія «Mondelez Україна» обрала голову  
спостережної ради 

05.07.2016 
Спостережна рада компанії «Mondelez Україна» (раніше - Kraft 

Foods Україна) на зборах вибрала своїм головою Андрія Самусенка. Про 
це згідно з повідомленням компанії пишуть «Українські новини». 

Самусенко є представником акціонера - компанії Kraft Foods Entity Holdings B.V. 
(Нідерланди). Зазначають, що його призначено на строк до моменту обрання нового складу 
спостережної ради. Нагадаємо, в 2015 році компанія «Mondelez Україна» скоротила чистий 
прибуток на 38%, або на 104,9 млн гривень до 171,3 млн гривень порівняно з 2014 роком, 
скоротивши при цьому чистий дохід на 13,9%, або на 744,7 млн гривень до 4,6 млрд 
гривень. Відзначимо, «Mondelez Україна» - українське підприємство, що належить до групи 
компаній Mondelez International, - найбільшого у світі виробника шоколадної продукції, 
печива та цукерок, а також другого найбільшого у світі виробника жувальної гумки. До 
2014 року компанія «Mondelez Україна» називалася «Крафт Фудз Україна». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 ПРОДУКТИ  
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СОЛІ 

ГП «Артемсоль» перевыполнило июньский план  
по производству соли 

01.07.2016 
В июне 2016 года коллектив ГП «Артемсоль» выполнил план по 

производству соли на 100,3%, что составило 136,3 тысячи тонн соли. 
Благодаря возобновлению спроса на соль и поступлению дополнительного 

количества заявок от потребителей ГП «Артемсоль» удалось в июне перевыполнить 
плановые показатели по производству соли, заложенные в финансовом плане предприятия 
на 2016 год. «Эти показатели тем более весомы, так как достигнуты впервые за долгое 
время. Выражаю благодарность коллективу за результативную работу в последней декаде 
июня. По итогам месяца работники предприятия получат премию», – отметил и.о. 
директора ГП «Артемсоль» Владимир Доля.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ГП «Артемсоль» 
 

 РИНОК КРУП 

Cereal Planet пересчитала финансовые  
показатели 

05.07.2016 
Cereal Planet завершила 2015 г. с чистой прибылью в €0,43 млн, 

что в 7 раз меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует отчет 
компании, опубликованный на альтернативной площадке Варшавской фондовой 
биржи New Connect. 

Уточненный результат значительно отличается от объявленного в феврале, когда 
Cereal Planet отрапортировала о получении €0,28 млн убытка. Согласно новой информации, 
выручка от реализации продукции составила €22,6 млн, что практически соответствует 
уровню предыдущего года. Валовая прибыль сократилась на 37%, составив €3,2 млн, а 
прибыль до налогообложения - в 7 раз, €0,44 млн. Компания Cereal Planet зарегистрирована 
на Кипре, а в Украине представлена холдингом Cereal Ukrainе. Производственные 
мощности компании расположены в Харьковской области. В холдинг входят предприятия 
«Ранок» (переработка зерна и экспортные продажи), «Олимп» (производство и реализация 
круп) и «Сельхозкорм» (производство кормов для животных).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroportal.ua 
 

Agricom Group в 2017 году запустит завод  
по производству хлопьев 

07.07.2016 
Agricom Group строит крупный завод по производству овсяных 

хлопьев в пгт Михайло-Коцюбинское Черниговского района. Об этом 
рассказал исполнительный директор группы Петр Мельник. 

Проектированием объекта занимается швейцарская компания Buhler, которая также 
делает инжиниринговые работы. Она же будет и поставщиком оборудования. «Мы 2 года 
этот завод «вынашивали», сейчас идет процесс заказа оборудования. Планируем открыть 
его летом 2017 г. Завод будет иметь возможность производить не только овсянку, но и 
хлопья разного рода - кукурузные, ячменные, пшеничные, пшённые, ржаные, гороховые, 
рисовые, гречневые, а также продукты на основе хлопьев. Стоимость проекта - $7 млн, 
мощность - ≈ 1,2 тыс. т хлопьев в месяц», - поделился деталями Петр Мельник. Он также 
уточнил, что Buhler поможет внедрить на заводе несколько технологических решений: 
возможность выпускать ассортимент из семи разных видов овсяных хлопьев, не используя 
химические обработи. Agricom Group - агропромышленная группа, специализирующаяся на 
разработке, производстве и дистрибуции продуктов питания из зерновых культур и 
объединяет сельскохозяйственные, перерабатывающие и торговые предприятия. 
Ключевыми бизнес-направлениями деятельности являются: растениеводство, хранение 
зерновых и масличных культур, производство и торговля продукцией бакалейной группы. 
Земельный банк - 30 000 га. Мощности хранения - 63 000 т. ТМ - «Добродия» и San Grano. 

 

Читать полностью >>>                                                                                         Интервью >>> 

 

По материалам ukragroconsult.com 
  

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Аграрний комітет ВР схвалив скасування держ- 
регулювання на ринку цукру 

05.07.2016 
Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних 

відносин на засіданні 5 липня схвалив урядовий законопроект № 4532. Про 
це повідомляє портал 112.ua 

Згідно з документом, скасовується квота А, яка регулювала максимальний обсяг 
поставки заводами цукру на внутрішній ринок і мінімальних цін, нижче яких продавати 
цукор заборонено. Ціни щороку встановлювала Мінагрополітики, а квоту розподіляла 
Асоціація "Укрцукор". Комітет також відкинув законопроект "Про внесення змін до Закону 
України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" 4532-1, внесений 
народними депутатами. Згідно з законопроектом пропонувалося скасувати тільки 
мінімальні ціни, а квоту А залишити. "Скасування квоти А на даному етапі не підтримується 
більшістю виробників, оскільки це може призвести до негативних наслідків на практиці: 
перевиробництва цукру, стрімкого падіння цін на нього і закриття значної кількості 
цукрових заводів. До того ж, у зв'язку зі специфікою цукрової галузі, не можна виключати 
використання скасування квоти з метою умисного витіснення ряду виробників", - йдеться в 
пояснювальній записці до законопроекту. Міністр агрополітики Тарас Кутовий, який був 
присутній на засіданні, заявив: "У нас дуже часто говорять, що ціна на цукор висока. Якщо 
буде перевиробництво, громадяни України зможуть мати більш низьку ціну на цукор. 
Відповідно підприємства будуть орієнтуватися на прогнозований попит і свої виробничі 
потужності будуть корелювати".  

 

Читати повністю >>> 
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Объемы переработки масличных по итогам  
октября-мая 2015/16 МГ 

04.07.2016 
По данным компании "ПроАгро", в мае 2016 г. Украина, в целом, 

сократила переработку основных масличных культур по сравнению с 
показателями аналогичного месяца прошлого года.  

В то же время, совокупные объемы переработки ключевых масличных с начала 
2015/16 МГ, по многим позиций, превышают соответствующие показатели за 
соответствующий период прошлого сезона. Так, объемы переработки подсолнечника в мае 
2015/16 МГ на 8,3% меньше показателей предыдущего месяца, однако на 16,58% больше, 
чем в мае 2015 г. Совокупный объем производства подсолнечника с начала 2015/16 МГ 
(октябрь-сентябрь), впрочем, на 0,78% превышает показатели аналогичного периода 
прошлого сезона. Общий объем переработки сои по итогам октября-мая 2015/16 МГ 
превысил показатель за аналогичный отрезок предыдущего сезона на почти на 20%. 
Показатели производства соевого масла и шрота/жмыха сои в текущем сезоне превысили 
результаты за аналогичный период 2014/15 МГ на 19,23% и 20,33% соответственно. 
Совокупно с начала 2015/16 МГ (июль-июнь) украинскими производителями переработано 
на 28% больше семян рапса, чем в июле-май предыдущего сезона. Производство рапсового 
масла за аналогичный период увеличилось еще более значительно - на 33,3%; рапсового 
шрота/жмыха - на 29,8%. В текущем сезоне значительный прирост показывают объемы 
переработки льна. Так, в течение октября-мая 2015/16 МГ было переработано почти вдвое 
больше льна, чем за соответствующий период предыдущего сезона. Практически с 
аналогичной динамикой растет производство льняного масла и шрота/жмыха. Весомый 
прирост в текущем сезоне демонстрирует также переработка горчицы. Отметим, с начала 
2015/16 МГ украинскими предприятиями переработано на 22% больше семян горчицы, 
чем за соответствующий период прошлого сезона. 

       

Читать полностью (табл.) >>>         © Станислава Ярош,  
аналитик аграрного рынка 
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Компанія "КЕРНЕЛ" відсудила у "Креатива" другий мільярд, 

Ощадбанк і Укрексімбанк – у черзі 
 

04.07.2016  
Господарський суд Кіровоградської області частково задовольнив 

позов ТОВ «Зерновий термінал» (входить в групу «Кернел» Андрія 
Веревського) до приватного підприємства «Еллада» (входить в 
агрохолдинг «Креатив») та вирішив стягнути з відповідача 57,5 млн дол. 
Відповідне право вимоги позивач придбав в Укргазбанку. 

Нагадаємо, 28 квітня Госпсуд Кіровоградської області задовольнив інший позов ТОВ 
«Зерновий термінал» до ПП «Еллада» - щодо стягнення 38,16 млн дол. (в еквіваленті – 990 
млн грн. грн) та 16,94 млн грн. Таким чином, судячи з усього, «Кернел» отримав два 
рішення суду першої інстанції, які повністю «покривають» придбане ним в Укргазбанку 
право вимоги до «Креатива» на 95,7 млн дол. В обох випадках ПП «Еллада» виступало 
майновим поручителем ПрАТ «Креатив», передавши в заставу олійноекстракційний завод, 
який вважається найціннішим активом групи «Креатив». Звернемо увагу, що відповідно до 
матеріалів держреєстру судових рішень, Укрексімбанк намагається відсудити у ПП 
«Еллада» (пов’язане з групою «Креатив») 7,84 млн дол. та 57,7 млн грн., а Ощадбанк – ще 6,4 
млн дол. (шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки). Нагадаємо, що загальний 
обсяг боргових вимог Ощадбанку до групи «Креатив» перевищує 300 млн дол (причому, як 
визнавав глава правління цього держбанку Андрій Пишний, не всі вони забезпечені 
заставою), а Укрексімбанку – сягає близько 100 млн дол. У лютому, коли Кабмін погоджував 
договір переуступки прав вимоги Укргазбанком до ПП «Еллада» на 95,7 млн дол для 
компанії «Зерновий термінал», в ході засідання уряду глава правління Укргазбанку Кирило 
Шевченко заявляв, що вартість угоди повністю покриває борг «Креатива» перед 
Укргазбанком. Водночас перший платіж покупця складе 50% від вартості угоди. На решту 
суми передбачена п’ятирічна розстрочка. Ще він констатував, що за оцінками компанії 
«Делойт», вартість застави (завод в Кіровограді) становить біля 36 млн дол. Окремо було 
наголошено, що відповідна застава не перетинається із заставами Ощадбанку та 
Укрексімбанку по виданим ними кредитам для групи «Креатив».  

 

Читати повністю >>> 
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Украина увеличила экспорт  
сыров на 18% 

05.07.2016 
Украина в январе-июне 2016 года экспортировала 4,012 тыс. тонн 

сыров, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Об этом 
сообщает Интерфакс-Украина. 

По данным Государственной фискальной службы, в денежном выражении экспорт 
вырос на 0,5% - до $10,924 млн. Импорт сыров в Украину за шесть месяцев снизился в 3,7 
раза - до 0,689 тыс. тонн, в денежном выражении - в 4,8 раза, до $2,26 млн. Кроме того, ГФС 
сообщает, что экспорт сливочного масла из Украины за указанный период снизился на 22% 
-, до 4,012 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В денежном 
выражении он составил $10,92 млн против $13,42 млн. Импорт в Украину в январе-июле 
составил 0,689 тыс. тонн сливочного масла на сумму около $2,256 млн, тогда как за 
аналогичный период 2015 года - 0,14 тыс. тонн на $0,615 млн. Отметим, спрос на 
украинские сыры на внутреннем рынке не вырос, а предложение остается довольно 
высоким - пишет ИНФАГРО. В такой ситуации все чаще производители сыров начали 
продавать продукцию по сниженным ценам. Падение закупочных цен на сырье позволяет 
им так поступать, особенно тем, у кого часть используемого молока от населения 
существенная. Теоретически себестоимость производства сыра сейчас может быть на 
уровне 60-70 грн/кг. Так, в середине июня твердый сыр можно будет купить по 80 грн/кг. 
Правда, в прайсах ведущих операторов все же до сих пор фигурирует закупочная цена около 
100 грн/кг (для дистрибьюторов 86-92 грн/кг), именно поэтому в супермаркетах найти 
сыр дешевле 115 грн/кг пока непросто. 

 

Читать полностью >>>  
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Компания "Укрпродукт" в 2015г нарастил  

чистый убыток на 12% 
05.07.2016 

Компания "Укрпродукт Групп", крупный производитель масла и 
плавленого сыра, по итогам 2015 г. получила GBP3,9 млн чистого убытка, 
что на 12,3% больше чем в 2014 году (GBP3,48 млн). 

Согласно отчету компании на сайте Лондонской фондовой биржи, ее выручка за 
прошлый год уменьшилась на 37% - до GBP20,16 млн, валовая прибыль сократилась в 2,8 
раза - до GBP2,31 млн, операционный убыток составил GBP1,346 млн по сравнению с 
GBP1,185 млн операционной прибыли в 2014 году. Активы "Укрпродукт Групп" по итогам 
2015 года снизились до GBP17,68 млн с GBP11,49 млн грн годом ранее. "Укрпродукт Групп" 
по итогам 2014 года получила чистый убыток GBP3,48 млн, что почти в пять раз больше, 
чем в 2013 году (GBP0,704 млн). Ее выручка уменьшилась на 39% - до GBP31,88 млн. 
"Укрпродукт Групп" производит молочные продукты под торговыми марками "Наш 
молочник", "Народный продукт", "Вершкова долына", "Молендам" и др. "Укрпродукт Групп" 
в июне 2016 года завершил реструктуризацию привлеченного в 2011 году у Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредита в объеме EUR11 млн. Условия 
реструктуризации, в частности, предполагают перенос срока погашения долга на 1 декабря 
2024 года с 10 декабря 2018 года. По состоянию на 31 декабря 2015 года сумма основного 
долга по кредиту ЕБРР составляла около EUR7,26 млн  

 

Читать полностью >>>  
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Мін'юст передав НАБУ досьє на  
"Житомирські ласощі" 

05.07.2016 
Павло Петренко пояснив, чому Мінюст не перевіряє факт зміни 

керівництва на заводі  "Житомирські ласощі" тим, що Мін'юст передав усі 
матеріали в цій справі до НАБУ. 

"Мінюстї отримало можливість розглядати питання за спрощенню процедурою з 1 
січня 2016р. Всі спірні питання, які були вчинені до січня 2015р. - це компетенція виключно 
судових органів", - сказав Петренко під час прес-конференції. За словами міністра, Мін'юст 
передав усі матеріали в цій справі до Національного антикорупційного бюро. "Ми передали 
всі матеріали до правоохоронних органів, НАБУ. Я розраховую, що вони поставлять крапку 
в цій ситуації", - сказав очільник Мін'юсту. Як відомо, увечері 30 грудня 2015 р. загострився 
конфлікт щодо Житомирської кондитерської фабрики. За словами мера Житомира Сергія 
Сухомлина, на фабриці були присутні "тітушки" від обох сторін конфлікту – ЗАТ 
"Житомирські ласощі" і ТДВ "ЖЛ". 31 грудня голова Житомирської ОДА Сергій 
Машковський попросив у начальника Нацполіції України Хатії Деканоідзе сотню 
поліцейських для охорони приміщення Житомирської кондитерської фабрики. Ранок 3 
січня почався з пікету працівників ТДВ "ЖЛ" біля прохідної кондитерської фабрики на 
вулиці Щорса. Згодом працівники "ЖЛ" пройшли на територію фабрики. 4 січня охороняти 
порядок біля кондитерської фабрики приїхали поліцейські з Києва. У ніч на 5 січня фабрику 
штурмували. Вранці 5 січня підприємство оточили правоохоронці. За повідомленням на 
сайті фабрики за 25 травня, "вже майже 6 місяців щосереди в один і той же час під будівлею 
Житомирської кондитерської фабрики по вул. Гамарника проходять збори трудового 
колективу та керівництва, який не пускають на захоплене рейдерами підприємство".  

 

Читати повністю >>> 
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Суд визнав, що концерн «АВК» винен  

Райффайзен Банку $15 млн 
08.07.2016 

Господарський суд Донецької обл. 8 червня задовольнив позов 
«Райффайзен Банку Аваль» щодо стягнення з ПрАТ «АВК» 15,41 млн 
дол. заборгованості за кредитним договором. Про це йдеться в рішенні суду. 

«Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_1 Аваль» звернулось до  господарського 
суду Донецької області із позовом до приватного акціонерного товариства «АВК» про 
стягнення заборгованості у розмірі 15410417,50 дол. США», - йдеться у судових матеріалах. 
В обгрунтуванні своїх позовних вимог позивач посилався на неналежне виконання 
зобов'язання позичальником за кредитним договором  № 010/01-03-3/1616 від 24 грудня 
2013 р. У підсумку Господарський суд Донецької області задовольнив позов «Райффайзен 
Банку Аваль» щодо стягнення з ПрАТ «АВК» (м. Маріуполь) заборгованості за кредитним 
договором № 010/01-03-3/1616 від 24 грудня 2013 року в сумі 15410417,50 дол. в тому 
числі: 14499998,19 дол. - заборгованість за кредитом, 910419,31 дол. - заборгованість за 
процентами, а також витрати зі сплати судового збору у розмірі 182700,00 грн.  

 

Читати повністю >>> 
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Одесский консервный завод детского питания продадут  
крупнейшему украинскому холдингу 

 
04.07.2016 

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил 
разрешение СП ООО «Витмарк-Украина» на покупку «Одесского консервного 
завода детского питания». 

Как сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на сайт 
комитета, об этом идет речь в информации о решениях АМКУ. Предоставлено разрешение 
совместному предприятию «Витмарк-Украина» в форме общества с ограниченной 
ответственностью (г. Одесса) на приобретение акций ПАО «Одесский консервный завод 
детского питания» (г. Одесса), - говорится в сообщении. Напомним, как сообщалось ранее, 
2015 год Одесский консервный завод детского питания (ОКЗДП, Одесса) закончил с 
убытком в 3 млн 495 тыс. грн. Это не первый год, когда предприятие уходит «в минус» - 
2014 год завод тоже закончил с убытком. Тогда сумма составила 1 млн 200 тыс. грн. 
Отметим, «Одесский консервный завод детского питания» - один из крупнейших 
производителей Украины соков и детского питания. Завод основан в 1867 году. На 
производственной базе предприятия установлено порядка 15 линий по розливу соковой 
продукции и детского питания в упаковку «Тетра Пак», в стеклянную тару и в ПЭТ-
упаковку. «Витмарк-Украина» - украинский холдинг, занимающийся производством и 
продажей соков, сокосодержащих продуктов, газированных напитков, детского питания, 
пюреобразных и концентрированных полуфабрикатов, выпускает продукцию под ТМ Jaffa, 
«Соковита», «Наш сок - ОКЗДП», «Чудо-Чадо», Aquarte. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам usionline.com 
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У МінАПП сподіваються, що Сергій Блескун прискорить  
приватизацію “Укрспирту” 

06.07.2016 
Керувати таким промисловим гігантом та монополістом як 

«Укрспирт» має людина, яка буде здатна здійснити запуск підприємств 
та підготувати їх до приватизації.  

Ринок спирту має бути демонополізовано. Про це заявив міністр аграрної політики 
та промисловості Тарас Кутовий, коментуючи засідання номінаційного комітету конкурсу 
на посаду директора ДП «Укрспирт», яке відбулося 5 липня, інформує прес-служба 
Мінагрополітики в середу. Міністр також висловив сподівання, що заступник директора 
«Укрспирту» Сергій Блескун, який останнім часом обіймав посаду в.о. керівника 
підприємства, прискорить його приватизацію та демонополізацію. «Позиція щодо 
термінової приватизації була підтримана паном Блескуном, як єдино можливий варіант 
ефективного розвитку ситуації. Сподіваюся, як заступник директора, він прискорюватиме 
приватизацію та демонополізацію підприємства», - написав він на своїй сторінці у Facebook. 
Міністр також пояснив рекомендацію комітету змінити виконуючого обов’язки Сергія 
Блескуна: «Під час засідання комітету Сергій Блескун зняв свою кандидатуру в цьому 
конкурсі. Згідно із постановою Кабінету міністрів № 777 на період проведення конкурсного 
відбору міністерство призначає виконуючого обов’язки керівника підприємства на строк, 
який не може перевищувати трьох місяців. Ця вимога постанови була підставою для 
рекомендації змінити виконуючого обов’язки Сергія Блескуна. Він продовжує займати 
посаду заступника директора ДП «Укрспирт». Сподіваюся на його активну позицію на цій 
посаді та продовження реформи», - підкреслив Тарас Кутовий. Нагадаємо, команда 
Міністерства аграрної політики та продовольства України на чолі з Тарасом Кутовим 
розробила стратегічний план реформування галузі "3+5". Одним зі стратегічних напрямків 
реформ є збільшення прибутковості держпідприємств та приватизація збиткових. У 
результаті приватизації збиткові нині держпідприємства отримають можливість 
працювати ефективно, "вийдуть з тіні" та наповнюватимуть держбюджет. Також будуть 
створені нові робочі місця і запроваджені інноваційні технології виробництва.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agronews.ua 
 

 
ДП «Укрспирт» відвантажить  

спирт до Угорщини 
06.07.2016 

В середу, 6 липня ц.р., в ДП «Укрспирт» відбулася зустріч з 
представниками угорської компанії Gyor Distillery. Домовились про 
постачання в Угорщину спирту українського виробництва. 

«Це вже не перший досвід роботи з українським виробником, першу партію 
продукції ми отримали весною цього року. На сьогоднішній зустрічі ми домовились про те, 
що «Укрспирт» буде постачати Gyor Distillery спирт етиловий ректифікований сорту «Вищої 
очистки». Впевнений, що співпраця буде взаємовигідною», – коментує  генеральний 
директор компанії Gabor Karodi. Розвиток експортного напрямку є одним з ключових 
завдань ДП «Укрспирт» на 2016 рік. У першому півріччі підприємство уже реалізувало 
151,83 тис. дал продукції. Для порівняння, за весь 2015 рік експортовано близько 140 тис. 
дал, а в першому півріччі 2015 року на зовнішні ринки відвантажено 15,2 тис. дал. «За 
останні роки ситуація склалась так, що основним ринком збуту для ДП «Укрспирт» є 
Україна: понад 80% від продажів припадає на вітчизняних виробників. Проте,  за даними 
незалежних експертів, на українському ринку горілки спостерігається тенденція падіння, 
пропорційно знижується і попит на спирт. Тож експортні ринки є альтернативою для нас, – 
коментує заступник директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун. – Сьогодні підприємству 
вкрай необхідна підтримка на державному рівні. Задля активного розвитку експортного 
напрямку необхідно затвердити чіткі правила ціноутворення та визначитись з клієнтською 
базою, тобто з компаніями, з якими ДП «Укрспирт» може працювати без загрози бути 
звинуваченим у некоректних кроках». Відзначимо, державне підприємство «Укрспирт» – 
найбільший виробник високоякісного спирту та спиртовмісної продукції в Україні. 
Загальна виробнича потужність ДП «Укрспирт» – понад 36 мільйонів декалітрів на рік. Його 
роботу забезпечує 41 виробничий майданчик. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДП «Укрспирт» 
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Как изменился в кризис рынок  
элитной мебели 

04.07.2016 
Рынок элитной мебели в Украине стал одним из наиболее 

пострадавших в кризис сегментом экономики. Об этом сообщает служба 
новостей портала mediavektor.org 

В этом нет ничего удивительного: в сложной экономической ситуации продавцы 
элитной мебели потеряли самого активного своего покупателя: представителей 
зарождающегося среднего класса, которые старались подчеркнуть свой недавно 
приобретенный высокий статус. В то же время, определенные изменения не только в 
худшую сторону на этом рынке произошли. Как отмечают ключевые операторы 
мебельного рынка, премиальный сегмент больше всего потерял продажи в натуральном 
выражении. В отдельных категориях, по сравнению с докризисным уровнем, они упали на 
60-70%. По-сути в условиях кризиса рынок элитной мебели вернулся в свое состояние 
десятилетней давности, когда его покупателями был только небольшой процент 
обеспеченных граждан, тогда как люди со средним доходом предпочитали недорогие 
отечественные аналоги. Сегодня недорогая украинская мебель окончательно забрала на 
себя львиную долю вчерашних покупателей элитной итальянской продукции. Ключевым 
фактором, отмечают эксперты, стала цена и неплохое качество, которое научились 
выдавать украинские производители. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам mediavektor.org 
 

 
Данська компанія планує розширити виробничі  

площі на Львівщині 
07.07.2016 

У компанії «Крагелюнд Феніче Холдинг АпС» хочуть збудувати в селі 
Лозино на Яворівщині виробниче приміщення загальною площею 7200 
квадратних метрів. 

«В середу, 6 липня, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка провів 
зустріч із власником і керівництвом компанії «Крагелюнд Феніче Холдинг АпС», – 
повідомили в прес-службі ЛОДА, де також поінформували: «Власники планують провести 
розширення виробничих площ існуючого виробництва з виготовлення меблів, яке працює у 
селі Лозино на Яворівщині. Данці мають намір збудувати виробниче приміщення 
загальною площею 7200 м². Загальна вартість здійсненних інвестицій в 2016 році 
становитиме близько двох мільйонів євро. Компанія буде займатися виробництвом м’яких 
меблів різної конфігурації для європейського ринку. Планується до листопада поточного 
року завершити будівництво нового об’єкту і запустити його в роботу. Також цього року 
планується збільшення кількості працівників з 60 до 200 чоловік. Зі своєї сторони, 
Львівська облдержадміністрація звернулася з проханням до служб, які будуть причетні до 
надання дозволів і документів для початку роботи компанії, щоб ці процеси були 
максимально швидкими і всі погоджувальні документи було видано оперативно».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами dailylviv.com 
 

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Производство "брендовой" одежды наладили в  
подпольном цехе Хмельницкого 

26.06.2016 
В Хмельницком полицейские пресекли деятельность подпольного 

цеха по пошиву спортивной одежды с логотипами известных брендов. Об 
этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию. 

Двое частных предпринимателей организовали деятельность подпольного цеха. 
Несколько десятков работников занимались пошивом спортивной одежды. Кроме этого, 
была создана разветвленная оптовая сеть сбыта. Контрафактную одежду реализовывали 
населению на местных рынках. Во время обысков в подпольном швейном цехе, по месту 
жительства организаторов незаконной деятельности и в торговых точках полицейские 
изъяли почти 1,5 тыс. ед. одежды с логотипами известных брендов. Также изъято 27 ед. 
швейного оборудования и сырья для изготовления одежды. Стоимость изъятого 
имущества ≈ 1 млн грн. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса 
Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного 
наименования, квалифицированного указания происхождения товара). Организаторам 
незаконного бизнеса грозит штраф в размере от 170 тыс. до 255 тыс. грн с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет или без такового и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции 
и орудий и материалов, которые использовались для ее изготовления.  
 

Читать полностью (фото) 
>>>  

Читайте также: В Одесской области изъято 12 
620 пар обуви, подделок известных брендов >>>  

По материалам censor.net.ua 
 

 
 ПОБУТОВА ХІМІЯ & ЗАСОБИ ГІГІЄНИ 
 

 
 

У Львові відкрили найбільший у Європі  
бізнес-центр Amway 

07.07.2016 
В середу у Львові на вул. Шевченка, 111а відбулося офіційне 

відкриття нового торговельного та офісного центру компанії Amway. 
Аби відкрити цей офіс, компанії довелось інвестувати 300 тис доларів. Загальна 

площа центру становить 750 кв м. З них 217 кв м охоплює бізнес-простір, тобто кімнати для 
зустрічей та коворкінг – спільний робочий простір для підприємців. «З гордістю можу 
сказати, що це буде найпотужніший і найсучасніший центр в Європі, в якому створено 
багато робочих місць і є всі умови для комфортної праці», – зазначає генеральний директор 
«Amway Україна» Томаш Мурас. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами lviv.tv 
 

 
 
 
 
 
 

 ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 

 
 

Аваков чекає від Мінекології механізму упорядкування  
видобутку бурштину 

04.07.2016 
Міністр внутрішніх справ України у середу на засіданні уряду чекає 

від міністра екології механізму з упорядкування видобутку бурштину в 
Україні. 

"Я розраховую, що міністр екології разом з першим віце-прем'єр-міністром в середу 
внесе на засідання уряду низку системних заходів щодо упорядкування процедур і процесів 
у видобутку бурштину в трьох областях України, де цей процес носить масовий характер", - 
заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в понеділок на брифінгу в Києві. За 
словами Авакова, значна частина цього механізму, який повинен бути запропонований, 
"виб'є з цих посередницьких ситуацій бандитський елемент, зробить прозорим питання 
ліцензування і, по суті, встановить державну монополію на скупку і продаж каменю". 
Міністр впевнений, що це дозволить старателям, при виконанні умов рекультивації земель 
та відновлення природних компонентів, отримувати гідну заробітну плату, а державі 
отримувати прибуток від сплати податків. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
Тривають обшуки в учасників "бурштинової мафії"  

на Рівненщині 
05.07.2016 

На Рівненщині співробітники Служби безпеки України спільно з 
прокуратурою та поліцією продовжують обшуки в учасників "бурштинової 
мафії". 

Правоохоронці вилучили в організаторів, "кришувальників" та скупників бурштину 
"чорну бухгалтерію" нелегального бізнесу, сотні тисяч доларів, великі суми в інших 
валютах, кілька десятків кілограмів "сонячного каменю" великих фракцій та обладнання 
для видобутку. Серед фігурантів справи кілька голів райдержадміністрацій та керівників 
лісгоспів Рівненщини, обшуки у рядових копачів правоохоронці не проводили. Наразі 
перевіряється наявність в організаторів та інших учасників угруповання банківських 
рахунків та нерухомості за кордоном, тривають ще майже тридцять обшуків. Вирішується 
питання про обрання запобіжного заходу п’яти організаторам нелегального бізнесу, 
здійснюються відповідні процесуальні дії стосовно інших учасників угруповання. 
Довідково: на Рівненщині за рік легально видобувається чотири тонни бурштину. За 
оцінками різних експертів, обсяг незаконного видобутку знаходиться в діапазоні 150-300 
тонн. Тіньові доходи бурштинової мафії становлять 200-300 мільйонів доларів США. 

 

Читати повністю >>> 
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Податок на виробництво і імпорт упаковки призведе  
до подорожчання всіх видів товарів 

05.07.2016 
Галузеві і бізнес-асоціації виступають проти введення податку на 

виробництво і імпорт упаковки, запропонованого пакетом законопроектів 
№№4835-4838. 

«Американська торговельна палата виступає проти введення додаткового податку, 
що призведе до негативних наслідків не тільки для бізнесу, але й соціально-економічного 
стану держави та громадян», - наголосив президент Американської торговельної палати 
Андрій Гундер. За його словами, податок на упаковку по суті нагадує акциз на все, що в 
упаковці. Це може призвести до подорожчання всіх видів товарів. «За нашими 
підрахунками, за тарифами, запропонованими депутатами, нам доведеться сплатити 6,6 
млрд грн. При цьому населення вже платить 1,8 млрд грн. на рік теж на утилізацію 
упаковки, це все ніхто не відміняв», - додав голова Союзу молочних підприємств України 
Вадим Чагаровський. Він вважає, що посилювати тиск на молочну галузь не можна. Спершу 
потрібно вирішити питання з сортуванням сміття. Бізнес-асоціації виступають за 
впровадження в Україні європейської практики роздільного збору побутових відходів, 
зокрема, упаковки. Згідно із законопроектом № 4836, податок на виробництво та імпорт 
картонної упаковки пропонується встановити на рівні 1,47 грн./кг, пластмасової - 5,46 
грн./кг, скляної ? 0,63 грн./кг, алюмінієвої ? 4,62 грн/кг.  

 

Читати повністю >>> 
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На украинских таможнях задерживают товары  

за поддельные поддоны, - EPAL 
05.07.2016 

Очередная партия украинских товаров задержана на Киевской 
таможне по причине использования грузовладельцем контрафактных 
паллет. Об этом заявил юрист Европейской ассоциации производителей 
поддонов (EPAL) Любомир Дроздовский. 

По его словам, в рамках кампании по легализации рынка европоддонов, Ассоциация 
наладила тесное сотрудничество с украинской таможней. "По внешним признакам поддоны 
были новыми, произведенными не лицензированым производителем с нарушением 
технических требований и качественных характеристик. Владелец груза, не дожидаясь 
приезда инспекторов, признал факт использования контрафактных поддонов, обязался 
вернуть груз на свой склад, перегрузить на оригинальные поддоны "EPAL", а с 
контрафактных поддонов снять EPAL-маркировку. После этого груз был разблокирован. 
Задача Ассоциации не наказывать виновных, а подтолкнуть украинский рынок к переходу 
на оригинальные поддоны, которые являются качественными и безопасными. С 
большинством экспортеров удается найти общий язык. В случае же отказа устранить 
маркировку EPAL с контрафактных поддонов или перегрузить груз на оригинальные 
паллеты, грузовладельцев ждет штраф - 17 000 грн и уничтожение контрафактных 
поддонов", - отметил Дроздовский. По словам юриста, на днях на таможенном пункте 
"Черновцы" также была задержана крупная партия европоддонов, идущая на экспорт - 
порядка 1000 единиц. По результатам проверки выяснилось, что сертифицированными 
являются не более 15% паллет. Остальные - контрафакт. 

 

Читать полностью >>>  
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Стоимость строительно-монтажных работ в Украине  
в январе-мае выросла на 10% 

07.07.2016 
Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в 

январе-мае 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 
выросли на 10,3%, сообщает Государственная служба статистики 
Украины. 

Повышение цен на СМР наблюдалось во всех сферах строительства. По данным 
Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере 
строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 18,5%. Меньше 
всего увеличилась стоимость работ в сфере строительства транспортных сооружений - на 
5,8%. При этом стоимость СМР в мае 2016 года по сравнению с апрелем выросла на 1,5% (в 
апреле рост по отношению к марту составил 2,4%). В Госстате отметили, что наибольший 
рост цен на СМР в мае зафиксирован в сфере строительства нежилых домов - на 2,7%, а 
наименьший - в сфере строительства комплексных промышленных сооружений - на 0,6%. 
По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной 
территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции. Как 
сообщалось, по данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине 
в январе-апреле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросли на 
11%. В 2015 году цены на СМР выросли на 27,1% по сравнению с 2014 годом, а в 2014 году 
по сравнению с 2013 годом - на 9,5%. 

 

Читать полностью >>>  
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Запроваджено першу в Україні електронну ліцензію - ліцензія на  
провадження господарської діяльності з будівництва 

 
06.07.2016 

6 липня 2016 року Державна архітектурно-будівельна інспекція та 
Державне агентство з питань електронного урядування презентували 
чергові електронні послуги у будівельній сфері. 

А саме – подача документів для отримання ліцензії на провадження господарської 
діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності та внесення змін до переліку 
видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V. До сих пір 
подати документи на отримання ліцензії можна було у паперовій формі до Державної 
архітектурно-будівельної інспекції у м. Київ особисто або поштою. Близько 70% суб’єктів 
звернення подавали документи/забирали результат особисто, долаючи значні відстані та 
витрачаючи додаткові ресурси. Відтепер пропонується принципово новий рівень якості 
обслуговування бізнесу. Суб’єкти господарювання можуть подати такі документи у будь-
який зручний час 24 години 7 днів на тиждень через мережу Інтернет, витративши на це не 
більше декількох хвилин. «Новий електронний сервіс створює сприятливі умови для 
ведення будівельного бізнесу. Він заощаджує час та зусилля підприємців, робить процес 
ліцензування прозорим та прогнозованим, усуває суб’єктивні фактори при наданні ліцензій 
та сприяє створенню чесного конкурентного будівельного ринку», - зазначив Голова 
Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцева. Подання 
документів для отримання ліцензії та внесення змін до переліку робіт здійснюється через 
електронну систему e-dabi.gov.ua, а також на єдиному державному порталі адмінпослуг 
poslugy.gov.ua.  Електронна форма документів з автоматичною перевіркою та підказками 
значно мінімізує ризик допущення помилок при її заповненні. … 

 

Читати повністю >>> 
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В першому півріччі 2016 року більше 30% будівництв велись з  

порушеннями містобудівного законодавства 
08.07.2016 

В першому півріччі 2016 року Держархбудінспекція України провела 
11,6 тис. перевірок об’єктів будівництва та виявила 3,8 тис. порушень 
містобудівного законодавства. 

Тобто більше 30% будівництв в І півріччі велися з порушеннями. За результатами 
перевірок накладено штрафних санкцій на загальну суму 120,1 млн. грн. В рамках 
державного архітектурно-будівельного нагляду в січні-червні 2016 року здійснено 252 
перевірки установ містобудування та архітектури при органах місцевого самоврядування. 
За результатами перевірок виявлено 181 порушення містобудівного законодавства, видано 
159 приписів на усунення порушень, зупинено дію та скасовано 574 містобудівних 
документів (містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, будівельні 
паспорти, паспорти прив’язки тимчасових споруд). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДАБІ 
 

Фискальная служба ожидает поступление 200 млн грн налога 
на недвижимость в 2016 г. 

08.07.2016 
Государственная фискальная служба ожидает поступление 200 млн 

гривен налога на недвижимость в 2016 г. Об этом говорится в сообщении 
службы, передают Українські Новини. 

В этом году налог на недвижимость плательщики платят за 2015 год по ставкам и с 
использованием льгот, которые были законодательно определены в этот период. По 
оперативным данным Фискальной службы, в текущем году физическим лицам - 
собственникам объектов недвижимости отправлено около 400 тыс. налоговых 
уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного 
участка. К оплате определено налога на общую сумму более 200 млн гривен. Согласно 
сообщению, по состоянию на 4 июля плательщиками уже уплачено 14 млн гривен налога на 
недвижимость. Налог уплачивается в течение 60 дней с момента вручения налогового 
уведомления-решения. Как сообщали Українські Новини, с июля вступили в силу новые 
правила по уплате налога на недвижимость. Этот налог будут уплачивать владельцы 
квартир площадью более 60 кв. м, домов с пристройками, общей площадью более 120 кв. м. 
Ставку по налогу составляет от 0% до 3% от размера минимальной заработной платы, 
установленной на отчетный период, который устанавливают местные советы. 
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Журналисты расследовали схемы нелегального бизнеса  
по добыче песка под Киевом 

04.07.2016 
Нелегальный бизнес по добыче песка в Киевской области 

приближается по своим масштабам к добыче янтаря в Ровенской и 
Житомирской областях. Об этом говорится в специальном расследовании 
журналистов Анастасии Рафал и Александра Сибирцева. 

В частности, как отмечают журналисты со ссылкой на экологов, каждый год в 
Киевской области нелегально добывают порядка 7 млн тонн песка. Только в этом году, по 
их данным, полиция возбудила 29 уголовных дел, и несколько дел открыла прокуратура. 
Отмечается, что главы сельсоветов, на чьих территориях добывают песок, жалуются, что 
прокуроры сознательно "сливают" дела в суде, забывая даже явиться на процесс. А во 
многих случаях являются и реальными владельцами этого бизнеса. По данным издания, 
прошлым летом получила резонанс история с арестом так называемых "бриллиантовых" 
прокуроров - зама областного прокурора Корнийца и первого замначальника Главного 
следственного управления ГПУ Владимира Шапакина. История эта связана с другим 
карьером 0 в Пуховке Броварского района. Корнийца и Шапакина обвинили в 
вымогательстве взятки у компаний, которые занимаются добычей песка. Отмечается, что 
"деньги они требовали за то, чтобы прекратить постоянные проверки объектов". Более 
того, по данным журналистов, депутаты Киевского облсовета в апреле этого года 
требовали отставки областного прокурора Евгения Бондаренко, но и это никак не 
повлияло на поведение органов прокуратуры. О схемах участия правоохранителей в 
песочном бизнесе автором расследования рассказал источник в правоохранительных 
органах. "Первая схема – это когда у предприятия есть все документы на разработку одного 
карьера в одном месте. Но на самом деле выработка песка идет на территории в 10 раз 
большей… Вторая схема - это "черная выработка" песка. Производится как правило, 
совершенно открыто в глухих местах Киевской области. В этом случае доля прокуратуры 
гораздо больше – половина доходов от продажи песка. Третья схема – это намыв речного 
песка "дноуглубителями". Вроде как делается благое дело, углубляется река. Вот только 
песок от намыва куда-то "исчезает". В этом случае доля прокурорских тоже одна треть от 
добытого", - рассказал источник издания. В прокуратуре Киевской области журналистам 
сообщили, что с начала года в Единый реестр досудебных расследований внесли 10 
криминальных правонарушений, связанных с незаконной добычей песка. По данным 
авторов, два дела - по Ходосовке и карьеру в селе Стовпяги Переяслав-Хмельницкого 
района - уже направлены в суд. В суде, как рассказал журналистам, глава сельсовета 
Погребов Виталий Крупенко, находится и дело по карьеру в Рожнах, где под видом очистки 
дна старатели вывезли песок и чернозем. "Прокуратура остановила их деятельность, но 
хозяйственный суд решил, что они работают в рамках проекта. То есть, действительно 
очищают реку. Но понимаете дело в чем: представитель прокуратуры даже не пришёл на 
заседание суда первой инстанции. Это как?, - задает риторический вопрос Крупенко. 
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Новые национальные стандарты цемента  

вступили в действие с 1 июля 
 

04.07.2016 
Национальные стандарты для цементной отрасли, идентичные 

европейским, вступили в действие с 1 июля т.г., в рамках выполнения 
требований Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским 
союзом. 

Соответствующие изменения закреплены указами Министерства регионального 
развития, строительства и ЖКХ № 350-356 от 30 декабря 2015 года и ГП "УкрНИУЦ" 
(Национальный орган по стандартизации – НОС) № 197 от 18 декабря 2015 года. "Высокая 
степень модернизации производства позволит отечественным предприятиям комфортно 
чувствовать себя на международной арене строительных материалов и услуг. 
Изготовленный по новым стандартам цемент будет иметь более прогнозируемые 
показатели качества. Однако внедрение евронорм – длительный, трудоемкий процесс. Он 
требует постоянного совершенствования законодательства, повышения квалификации 
работников и осведомленности потребителей. Меняются не только требования к 
конечному продукту, но и принципы ведения бизнеса и организации производства", - 
сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ассоциации производителей цемента 
"Укрцемент". При этом в ассоциации подчеркнули, что параллельно с введением новых 
стандартов, в Украине необходимо создать независимую лабораторию, в которой 
производители смогут законно подтвердить качество и безопасность своей продукции, 
получить возможность маркировки СЕ (CE Marking), а также привести заводские 
лаборатории в соответствие стандарту EN 17025, что позволит выдавать Декларацию 
качества продукции. Как отметили в "Укрцементе", в связи с переходом Украины на 
европейские регламенты и стандарты, независимая лаборатория должна быть создана до 
2020 года. При этом она должна быть "негосударственной, с современным оборудованием, 
соответствующим персоналом, и признана европейским нотифицированным органом". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
Цементная промышленность Украины  

падает 
08.07.2016 

Цементная промышленность в мае 2016 года произвела 875 тысяч 
тонн цемента. Данный результат ниже прошлогоднего всего на 0,8% 

 
Однако это не слишком оптимистичный показатель - прирост производства, 

который в прошлые годы составлял до 30%, в этом году весьма слабый - всего 6,7%. Такие 
данные опубликовала Государственная служба статистики Украины. По отношению к 
апрелю производство немного выросло - в апреле было выпущено 820 тысяч тонн. 
Июньские показатели, скорее всего, будут еще ниже - именно такова сезонная динамика 
последних лет (исключение составил только 2013-й год, когда было отмечено небольшое 
увеличение производства). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hyser.com.ua 
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В Ужгороді може з’явитися підприємтво з виготовлення  
бетонних і керамічних виробів 

04.07.2016 
Мер Ужгорода Богдан Андріїв зустрівся з керівником ТОВ 

«Леєр Україна» Богданом Ганчиним з приводу можливості 
будівництва в Ужгороді нового підприємства європейського 
холдингу з виготовлення будівельних бетонних і керамічних виробів. 

Богдан Ганчин розповів, що холдинг «Leier», заснований в Австрії, нині працює у 8 
країнах Європи, зокрема, потужно представлений виробничими потужностями у сусідів 
Закарпаття – Угорщині, Словаччині, Польщі, Румунії. В Україні ж, а саме – в Ужгороді, діє 
наразі як торговельний майданчик, проте зі щомісячним оборотом уже більше як у 5 
мільйонів гривень. Власники хотіли б уже побудувати підприємство, насамперед з 
виготовлення бетонних виробів і шукають ділянку, щоб викупити її. Потрібно 2-4 га, 
бажано з комунікаціями і близькістю до кордону зі Словаччиною, оскільки близько ½ 
виробів планується експортувати на східну Європу через логістичні напрацювання саме з 
цими сусідами Закарпаття. На перших порах планується створення 80-100 робочих місць. 
Богдан Андріїв наголосив, що міська влада Ужгорода готова всіляко сприяти відкриттю 
нових підприємств, створенню робочих місць. Тому доручив підготувати кілька варіантів, 
які ділянки місто може запропонувати, насамперед у промисловій зоні, і підтвердив 
готовність сприяти у вирішенні питання будівництва підприємства.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами prozahid.com 
 

 
 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЖИТЛОВА 
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Держархбудінспекція анулювала дозвіл на будівництво 

 в столиці по вулиці Гончара 
08.07.2016 

За ініціативи міського голови Києва Віталія Кличка було проведено 
спільну перевірку Держархбудінспекції та Департаменту міського 
благоустрою КМДА на об'єкті по вул. Гончара, 17-23.  

В результаті перевірки було виявлено порушення містобудівного законодавства, 
зокрема, встановлено, що замовник здійснив корегування проекту будівництва без 
отримання вихідних даних на проектування. За результатами перевірки 
Держархбудінспекція анулювала дозвіл на будівництво замовнику ТОВ «Інвестиційно-
будівельна група» на зведення житлового комплексу з приміщеннями громадського 
призначення та вбудованим паркінгом у м. Києві по вул. Гончара, 17-23. Станом на сьогодні 
у замовника відсутні дозвільні документи на будівництво по вул. Гончара, 17-23 у м. Києві. 
Нагадаємо, що будівництво на вул. Гончара є одним із найскандальніших у столиці. 
Активісти та представники ЮНЕСКО неодноразово звертали увагу, що будівництво 
порушує межі буферної зони Софії Київської. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Держархбудінспекції 
 

 КОМЕРЦІЙНА 
 ТОРГОВА 

В Тернополе начато строительство  
крупнейшего в городе ТРЦ 

05.07.2016 
На ул. Тарнавского в Тернополе - на пересечении микрорайонов 

«Солнечный» и «Аляска» - начали строить ЖК и ТРЦ «Площадь Рынок», - 
сообщает пресс-служба застройщика. 

Комплекс размещается на рекордной для Тернополя площади - почти 9 га. Под 
жилье будет отведено около 7 га. Остальную территорию займет торгово-развлекательная 
инфраструктура. На территории разместится большое количество торговых точек 
(бутиков, мини-маркетов, объектов сферы услуг - парикмахерские, косметические салоны, 
заведения общественного питания, банковские отделения, ремонт электротехники 
одежды, обуви и т.п.), ресторан, зона для занятий спортом и развлекательный сектор. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hubs.ua 
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Аудированная прибыль аэропорта "Борисполь" по МСФО  
в 2015г составила 540 млн грн   

05.07.2016 
Аудированная прибыль ГП "МА "Борисполь" (Киев) после 

налогообложения по МСФО в 2015 г. составила 540,2 млн грн.. Об этом 
сообщили в пресс-службе аэропорта, пишет interfax.com.ua 

По данным источника, аэропорт прошел аудиторскую проверку по международным 
стандартам по итогам деятельности в 2013-2015 гг., которую проводила компания BDO. "В 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2015 
года госпредприятие впервые за три года стало прибыльным, получив более 700 млн грн 
прибыли. Прибыль аэропорта "Борисполь" после налогообложения по МСФО в 2015 году 
составила 540,2 млн грн, тогда как в 2014 году зафиксирован убыток в размере 513,3 млн 
грн, а в 2013 году – убыток в размере 77,4 млн грн", - отметили в пресс-службе аэропорта. 
Между тем, согласно годовым финансовым отчетам аэропорта по украинским стандартам 
бухгалтерской отчетности (УСБУ), обнародованным в системе раскрытия информации 
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), чистая прибыль 
аэропорта в 2015 году составила 696,46 млн грн, в чистый убыток в 2014 году – 126,818 млн 
грн. Показатель 2013 года заключался в чистой прибыли в сумме 126,5 млн грн. "При 
увеличении количества обслуженных пассажиров в прошлом году на 6% рост доходов 
составил 60%, что даже с учетом 52%-ной девальвации нацвалюты свидетельствует о 
серьезном повышении эффективности работы аэропорта", - процитировали в пресс-службе 
аэропорта его руководителя Евгения Дыхне. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
Аэропорт Харькова нарастил пассажиропоток 

в полтора раза 
07.07.2016 

В июне 2016 г. объем пассажиропотока в Международном 
аэропорту "Харьков" составил 60,7 тыс. человек, что на 55% больше по 
сравнению с аналогичным показателем прошлого года. 

За первое полугодие текущего года пассажиропоток в аэропорту достиг отметки в 
241,4 тыс. человек (+63% к аналогичному периоду 2015 года). Основной причиной роста 
интенсивности пассажиропотока в воздушной гавани называют активное развитие 
маршрутной сети. Положительный результат дает увеличение количества международных 
рейсов из Харькова, а также частоты перелетов на популярных маршрутах. Высоким 
пассажирским спросом пользуются прямые рейсы из Харькова в Беларусь (Минск), Грузию 
(Кутаиси), Польшу (Варшава). Среди популярных направлений также называются Стамбул 
и Тель-Авив. В июне к уже существующим курортным направлениям добавились сразу два: 
чартер в Албанию и новый чартер в Даламан. Напомним, по итогам работы в мае 
Харьковский аэропорт обслужил 53,4 тыс. человек, что на 56% больше, чем в аналогичном 
месяце прошлого года (34,2 тыс. пассажиров). За январь-май пассажиропоток в аэропорту 
составил 180,8 тыс. человек, что на 66% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Аэропорт "Киев" больше не входит в сферу влияния структур,  
считающихся близкими к Юрию Иванющенко 

08.07.2016 
Как выяснила "ДС", одесская компания "Фриланс-транс", которой 

до последнего времени принадлежала 50% доля в ООО "Мастер-авиа" - 
структуре, производящей полное наземное обслуживание рейсов, 
вылетающих и прибывающих в аэропорт "Киев" (Жуляны), и владеющей его 
международным терминалом "А", избавилась от своего пакета.  

Теперь "Мастер-авиа" на двоих владеют кипрская Master Avia Holdings (Cyprus) Ltd 
(90%) и компания по управлению активами "Ника-инвест" (10%). Бенефициарами первой 
числятся столичные бизнесмены, основатели "Киевской инвестиционной группы" Василий 
Хмельницкий и Андрей Иванов, а второй - их младший партнер, глава совета директоров 
"Мастер-авиа" Денис Костржевский. Компания "Мастер-авиа" появилась на украинском 
небосклоне летом 2010 г., вскоре после прихода к власти Виктора Януковича. Тогда 
компания получила в аренду от Киевского городского совета на 49 лет имущественный 
комплекс коммунального предприятия "Международный аэропорт "Киев". Правда, 
оформление контроля над этим активом у "Мастер-авиа", которая была создана не 
чуждыми Хмельницкому (тогда - депутату Верховной Рады от Партии регионов) КУА 
"Авалон" и ООО "Авиагрупп", затянулось. Палки в колеса ему начал вставлять российский 
миллиардер Виктор Вексельберг, компания "Промсоцразвитие" которого претендовала на 
получение в аренду воздушных ворот украинской столицы. "Промсоцравзитие" обратилось 
в суды, в которых, правда, успех ему не сопутствовал: в ноябре 2010 г. Окружной 
административный суд Киева отказался отменить решение Киеврады от 8 июля 2010 г. о 
передаче аэропорта в аренду "Мастер-авиа", а в феврале 2011 г. это решение подтвердила 
апелляционная инстанция. В промежуток между этими вердиктами, в феврале 2011 г., 
киевские депутаты повторно утвердили компанию Хмельницкого в роли арендатора 
"Киева". А уже в мае того же года стало известно, что у распорядителя "воздушных ворот" 
столицы появился новый совладелец - упомянутая компания "Фриланс-транс". Она была 
прописана в Енакиево (Донецкая обл.) по одному адресу с филиалом ООО "УГК-2000". Его 
президентом до избрания в Верховную Раду по спискам Партии регионов числился Юрий 
Иванющенко, более известный в узких кругах как "Юра Енакиевский", который стал в тот 
период одним из главных "смотрящих" от Виктора Януковича над рядом ключевых 
отраслей Украины. Весной 2012 г. "Мастер-авиа" открыла новый пассажирский терминал 
"А", после чего дела компании пошли вгору. По итогам 2012 г. компания обслужила 860 тыс. 
пассажиров - на 83% больше, чем в 2011 г. А в 2013 г. пассажиропоток вырос еще более чем 
в 2 раза, до 1,184 млн человек. Тогда же "Мастер-авиа" открыл новый бизнес-терминал для 
обслуживания частных рейсов, и, окрыленный финансовыми успехами (в 2013 г. выручка 
компании составила около 160 млн грн, а чистая прибыль - 50 млн грн), замахнулся на 
масштабную реконструкцию с достижением показателя в 10 млн пассажиров к 2018 году. 
Однако этому так и не было суждено сбыться. В 2014 г. режим Януковича рухнул, 
Иванющенко вместе со своим "патроном" скрылся в России, которая аннексировала Крым, 
развязала войну на Донбассе и ограничила выоз товаров из нашей страны, нанеся тяжелый 
урон украинской экономике. Пассажиропоток столичного аэропорта обвалился по итогам 
2014 г. до 1,1 млн человек, и упал еще на 13% в 2015 г. - до 945 тыс. человек. Впрочем, вряд 
ли именно эти факторы повлияли на решение учредителя компании "Фриланс-транс" 
(последняя после бегства Иванющенко из страны переехала из Енакиево в Одессу и назвала 
своим бенефициаром малоизвестного юриста из Южной Африки Виллема Мартинуса де 
Бира) выйти из этого проекта. 
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Ровенский аэропорт отправил первый  
регулярный рейс за 10 лет 

10.07.2016 
В воскресенье, 10 июля, из Ровенского аэропорта впервые за 10 лет 

вылетел самолет по регулярному международному маршруту - в Анталию, 
Турция. Об этом сообщает economics.lb.ua 

Самолет McDonnell Douglas авиакомпании Bravo отправили из аэропорта в 
торжественной обстановке - с хлебом-солью и в присутствии главы местной областной 
администрации Алексея Муляренко, пишет издание "Радиотрек". Заказчиком рейса 
является туроператор TPG. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по воскресеньям. 
Если рейс будет пользоваться популярностью, то туроператор TPG готов рассмотреть 
возможность запуска рейсов из Ровно в Польшу и Египет. Аэропорт "Ровно" ведет свою 
историю с 1944 г. В 1992 г. он получил статус международного, здесь работает 
пограничный пункт и таможенный пост для обеспечения международных полетов. 
Аэропорт находится в 8 км к юго-западу от города и располагается в непосредственной 
близости от трассы Киев - Варшава и железнодорожно станции "Здолбунов". Отметим, что в 
настоящее время также планируются восстановительные работы в аэропорту Мариуполя, 
который должен стать основным в Донецкой области. Напомним, региональный аэропорт 
"Житомир" возобновил работу после 25 лет фактического простоя, а в 2011 г. он был даже 
исключен из реестра гражданских аэродромов. 
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Морские порты Украины в I полугодии 2016г  
снизили грузоперевалку на 11,4%  

04.07.2016 
Морские порты Украины, согласно оперативным данным ГП "АМПУ", 

в январе-июне 2016 года перевалили 63,251 млн тонн грузов, что на 11,4% 
ниже аналогичных показателей 2015 года. 

Согласно сообщению АМПУ, перевалка экспортных грузов в морских портах страны 
составила 48,577 млн тонн, что на 1,3% ниже, чем в январе-июне прошлого года, 
импортных - 8,064 млн тонн (на 13,5% ниже). Перевалка транзитных грузов составила 5,08 
млн тонн, что на 47,8% меньше, чем за первое полугодие 2015 года. Перевалка контейнеров 
в морских портах за указанный период выросла на 20,8% и составила 290,957 тыс. TEU. 
Государственные портовые операторы, входящие в структуру управления 
Мининфраструктуры, за шесть месяцев перевалили 20,372 млн тонн (32% общего объема). 
Другие портовые операторы (преимущественно частной формы собственности) на всех 
причалах перевалили 42,879 тыс. тонн (68% общего объема), в том числе, портовые 
операторы (преимущественно частной формы собственности) через причалы АМПУ - 
24,871 млн тонн (39% общего объема). 
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Російська фірма програла позов  

на 12 млрд до України 
06.07.2016 

У Верховному суді України в середу розглядали справу на 12 мільярдів 
гривень. Їх хоче отримати російська компанія з контейнерних перевезень 
від Іллічівського морського порту, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.  

На засідання прийшли юристи порту, міністерства інфраструктури, прокурор ГПУ та 
представник компанії "Контейнерний термінал Іллічівськ", що належить депутату 
Держдуми Росії Віталію Южиліну. Судді запізнилися на годину. Ця історія почалась ще в 
2005 році. Тоді російська компанія підписала контракт із одним із найкращих портів 
України. За чотири роки порт поступово став збитковим. Контракт вдалось розірвати у 
2009 році. За три роки без росіян порт наростив товарообіг і збільшив прибутки. Та за часів 
Януковича знову почались проблеми. Спочатку із бійками і арештами в керівництво ввів 
свою людину Борис Колесников. А за півроку за погодженням тодішніх прем'єрів Росії 
Володимира Путіна та України Миколи Азарова контракт з росіянами поновили. У 2013 р. 
змінюється законодавство і всі українські причали передають у власність новоствореній 
державній компанії, а у самому порту змінюють керівництво. Новий директор Юрій Крук у 
судовому порядку розриває договір із "КТІ" та виграє всі одеські господарські суди. Порт 
знову стає прибутковим. Однак минулого року новопризначений губернатор Михайло 
Саакашвілі відсторонив Крука і знову змінив керівництво на лояльне до російської 
компанії. Напередодні засідання суду директор порту Сергій Крижановський та директор 
"КТІ" Андрій Павлютін відпочивали в нічному клубі в Одесі. "КТІ" знову подала позов до 
суду, щоби стягнути на свою користь більше 12 мільярдів гривень за нібито недотриману 
вигоду. Порт виграє суди першої та другої інстанції. Але в лютому цього року суддя вищого 
господарського суду Віктор Швець приймає рішення на користь росіян. За ним вони мають 
отримати 250 мільйонів гривень як свій внесок у статутний фонд, а позов про 12 мільярдів 
відправляє на повторний розгляд. За збігом обставин, уже за місяць співробітники СБУ 
затримують суддю на хабарі. Ряд інтернет-ЗМІ стверджують, що серед іншого 
співробітники СБУ задокументували хабар і від "КТІ". Спроба розпитати представника "КТІ" 
про хабар Швецю перед засіданням Верховного суду була невдалою. … 
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Балчун превратит «Укрзализныцю»  
в UZ International 

05.07.2016 
Председатель правления ОАО «Укрзализныця» Войцех Балчун 

отмечает, что компанию постепенно нужно превратить в игрока на 
международном рынке перевозок. 

«Для меня самым важным вопросом является то, чтобы «Укрзализныця» стала 
нормальным игроком, эффективным бизнес-игроком, который будет конкурентоспособен 
вести активную политику не только в Украине, но также и за пределами Украины. Моей 
мечтой является, чтобы я когда-то мог сказать, что мы «Укрзализныця International», - 
рассказал Балчун. Он также отметил, что хотел бы добиться независимости в принятии 
решений. Сейчас председатель правления ограничен в кадровых вопросах. Напомним, что 
ранее первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов отмечал, что на 
«Укрзализныцю» ждет глубокая трансформация управления. По итогам января-мая 2016 
ПАО «Укрзализныця» получила 916 млн грн чистого убытка.  
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Кабмин сменил состав набсовета  
“Укрзалізниці” 

06.07.2016 
Соответствующий документ на рассмотрение правительства внес 

на заседании в среду министр инфраструктуры Украины Владимир 
Омелян. Об этом пишет “Интерфакс-Украина”. 

“Сменить состав набсовета ПАО “Укрзализныця: вывести из состава Юрия Гвоздева, 
Юрия Миськива, Владимира Омеляна, Олега Паракуду, Дмитрия Парфененко, Николая 
Снитко, Юлию Ковалив. Ввести в состав набсовета Игоря Билоуса, Надежду Казначееву, 
Николая Карплюка, Евгения Кравцова, Сергея Марченко, Дмитрия Роменского, Елену 
Дьяченко”, - сказал министр. Е.Кравцов является первым замминистра инфраструктуры, 
Н.Казначеева, Д,Роменский - его заместителями. И.Билоус - глава Государственной 
фискальной службы Украины, Н.Карплюк занимал должность замдиректора одного из 
департаментов секретариата правительства, Сергей Марченко - заместитель министра 
финансов Украины, Елена Дьяченко - глава департамента управления госсобственностью и 
развития промышленности Министерства экономического развития и торговли.  
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Киев заказал ТЭО на продолжение зеленой  
ветки метро до Виноградаря 

07.07.2016 
КГГА изучает возможность строительства новых станций метро на 

Сырецкой-Печерской линии к микрорайону "Виноградарь". Об этом сообщил 
зампредседателя Киевгорадминистрации Илья Сагайдак. 

"Рассмотрев продолжение метро Сырецкой-Печерской ветки, мы увидели, что 
существует большой спрос на это направление, при том что это самая не загруженная 
линия, особенно от "Лукьяновки" до "Сырца". Поэтому довести эту линию до жилого 
массива "Виноградарь" позволит усилить эффективность данного направления", - отметил 
он. В данный момент киевские власти, по его словам, заказали технико-экономическое 
обоснование строительства от Интернациональной площади трех станций метро к 
жилмассиву "Виноградарь" и депо, которое позволит оценить стоимость и время, 
необходимое для выполнения строительных работ. "ЭО можно сделать буквально за три 
месяца и параллельно мы начинаем искать либо инвестора, либо возможность для 
привлечения иностранных средств, чтобы объект строить", - добавил Сагайдак. 
Проектирование самого метро займет 1-1,5 года, оно будет разделено на этапы, поскольку 
если будет спроектирован первый перегон, то его строительство сразу может быть начато. 
Напомним,11 февраля киевский метрополитен объявил тендер на разработку ТЭО 
строительства ветки метро на Троещину, а также проекта строительства электродепо. 
Стоимость работ предварительно оценили в 31,5 млрд гривен.  
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Обзор рынка почтовой логистики Украины:  
итоги 2015 года 

05.07.2016 
Украинская Ассоциация Директ Маркетинга (УАДМ) закончила 

ежегодное исследование рынка почтово-логистических услуг по итогам 
2015 года. Цифры говорят о росте рынка на 39% в денежном выражении. 

При этом внутренний рынок взлетел на 48%, а международный – на 19%. По итогам 
2015 года, рынок почтовой логистики чувствует себя весьма неплохо. Так, объем рынка за 
2015 год вырос на 1,48 млрд. грн. и составил в целом 5,30 млрд. грн. В отличии от динамики 
2014 года, когда внутренние отправления сократились на 1,6% а международные 
увеличились на 10%, темп роста внутреннего рынка в 2015 году превышает темп роста 
международных в два с половиной раза. Внутренние отправления в 2015 году составляют 
3,83 млрд. грн., международные - 1,45 млрд. грн. Рынок внутренних отправлений в 2015 
году отмечается скачком тарифов на доставку. По разным оценкам, в связи с падением 
гривны и увеличением транспортных затрат абсолютное большинство компаний подняли 
цены от 20 до 45%, не исключая национального оператора УГППС «Укрпочта». Также, для 
рынка характерны активные миграции населения в связи с событиями на Востоке и общий 
рост потребления услуг по причине возобновляющейся покупательской активности 
населения. В натуральном же выражении рынок изменился не существенно (просел на 4%) 
и составил 414 млн. отправлений. Это случилось по причине сокращения письменной 
корреспонденции. Международные отправления в натуральном выражении росли в 
прошлом году не значительно (на 5%), в основном за счет трафика из Китая. Кроме Китая 
популярными направлениями по-прежнему остаются страны СНГ, Европы и США. В 
денежном выражении рост рынка обусловлен ростом тарифов, связанным с колебанием 
курса валют. Интересным трендом прошлого года является падение международной 
курьерской доставки, в частности документации. Как показало исследование, украинцы 
активно экономят свои деньги, поэтому экспресс-формат был менее популярен, чем более 
дешевые, но длительные виды доставки. Как показывают результаты исследования, 
существенные изменения наблюдаются в отправлениях документов. Относительно 2014 
года внутренний рынок документов у коммерческих компаний сократился в натуральном 
выражении на 34%, при этом вырос в гривне – на 65%. По мнению экспертов, это 
общемировой тренд и падение письменной корреспонденции будет продолжатся далее. 
При этом стремительный рост в денежном выражении объясняется ростом цен. Что 
касается посылок, то в 2015 году их количество в натуральном выражении у частных 
операторов увеличилось на 51%, при этом объём отправлений посылок в гривне вырос на 
57% (в большей степени данный рост обусловлен повышением тарифов на услуги 
доставки, а также за счет роста рынка e-commerce). 
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Корпоратизация "Укрпочты" началась, планируется 
завершить в течение года 

 

 04.07.2016 

Процесс корпоратизации Украинского государственного 
предприятия почтовой связи "Укрпочта" начался пять дней назад, его 
планируется завершить в течение одного года. Об этом сообщил новый 
глава "Укрпочты" Игорь Смилянский. 

"Корпоратизация уже началась, последние пять дней это занимает большую часть 
моего времени. Процесс будет быстрый, прозрачный, у нас есть поддержка со стороны 
Министерства инфраструктуры", - сказал он. И.Смилянский заверил, что процесс 
корпоратизации планируется завершить как можно скорее в течение года. Украинское 
государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" входит в сферу управления 
Министерства инфраструктуры, является национальным оператором почтовой связи 
страны. "Укрпочта" предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделений по всей 
Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – 
почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи. Ожидаемый общий доход "Укрпочты" по 
итогам января-июня 2016 года составит почти 2,2 млрд грн. Как сообщалось, начало 
процесса преобразования ГП "Укрпочта" в АО было запланировано на 11 ноября 2015 года. 
Правительство Украины в июле 2015 года согласовало указанный процесс. 
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В составе участников ООО «Нова пошта»  

произошли изменения 
06.07.2016 

На прошлой неделе двум физическим лицам предоставлено 
разрешение на приобретение доли в уставном капитале ООО «Нова пошта», 
что обеспечивает достижение 50% голосов в высшем органе управления 
общества. 

Во вторник, 5 июля 2016 года компания получила соответствующие документы от 
Антимонопольного комитета Украины и может официально сообщить, что указанные 
разрешения получили два ее соучредители - Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк. 
Изменения обусловлены необходимостью в упрощении процедур корпоративного 
управления группой компаний, связанных с деятельностью «Нова пошта». Как 
соучредительница «Нова пошта» Инна Поперешнюк продолжает свою деятельность в 
компании и одноименной группе бизнесов, оставаясь членом Совета учредителей и 
активным членом Наблюдательного совета - органа, который определяет ключевые 
направления и стратегию развития.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «Нова пошта» 
 

Интайм потратит на ребрендинг и  
развитие 180 млн грн 

06.07.2016 
Компания Интайм, специализирующаяся на грузоперевозках и 

доставке, инвестирует в ребрендинг и развитие 180 млн грн. Об этом 
ЛІГА.net сообщил совладелец и председатель набсовета компании 
Сергей Грачев во время презентации новой фирменной стилистики 
стилистики, 5 июля. 

По его словам, в этом году Интайм уже инвестировала в развитие 35 млн грн. 
Компания привлекает кредитные средства,  ресурсы учредителей, а также реинвестирует 
собственные доходы. По прогнозам Грачева, инвестиции окупятся в течении 3-4 лет, с 
учетом реализации оптимистического сценария развития экономики. Также Интайм 
намерен через три года провести публичный аудит компании и выйти на международные 
финансовые рынки. Сейчас компания управляет более 2000 пунктами выдачи грузов в 
Украине. Из них: 524 стационарных отделения и 1482 почтоматов. По словам гендиректора 
Интайм Андрея Ивко, до конца 2016 года планируется открыть еще 75 отделений. "Если 
раньше мы больше концентрировались на обслуживании бизнеса, то сегодня одна из 
основных целей увеличение доли доставок частных клиентов", - сказал Ивко. По его словам, 
компания проводит тендер по привлечению транспортной компании для обновления 
автопарка, заявки на который подали 70 компаний. "Это транспортный аутсорсинг, у нас и 
сейчас есть транспортная компания, оказывающая нам услуги. У нас на сегодняшний день 
работает около 1 тыс. автомобилей в сутки, мы делаем поэтапную замену, это будет 
магистральный транспорт, это порядка 60% всего транспорта", - отметил гендиректор 
компании. Он также сообщил, что компания по итогам первого полугодия 2016 года 
увеличила грузооборот на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.  
Компания Интайм основана 31 мая 2002 года в Запорожье. Учредители: Сергей Грачев, 
Ольга и Владимир Кириленко. Штат компании насчитывает 3 336 сотрудников.  

 

Читать полностью >>>                                                                                      © Денис Кацило 
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Датагруп заработала первые $100 тыс.  
на магистрали Европа-Азия 

06.07.2016 
Телеком-оператор Датагруп начал зарабатывать чуть менее $100 

000 на новом магистральном международном проекте REAL. Об этом 
сообщил гендиректор компании Александр Кардаков в ходе пресс-конференции. 

REAL - скоростная сеть передачи данных между Европой и Азией (от Франкфурта-на-
Майне до казахского Хоргоса на границе с Китаем). Датагруп готовился к запуску проекта 
около 4-х лет и инвестировал в общей сложности $2 млн. Магистраль состоит из несколько 
участков, которые компания обслуживает вместе с партнерами. Участок Европа-Украина 
обеспечивает Датагруп, в России - Квант Телеком (Воронеж), в Казахстане - национальный 
оператор Казахтелеком. Первым клиентом проекта стала в мае компания China Telecom. 
Как говорит Кардаков, сейчас его компания готовит к запуску узел связи (Point of Presence) 
в Гонконге и ожидает подключение еще одного крупного клиента. По его словам, 
магистралью Европа-Азия интересуются, в первую очередь, компании, для которых 
критична задержка пакетов передачи данных вплоть до миллисекунд. Например, бот-
программы, принимающие участие на торгах международных бирж. Маршрут в Азию через 
Украину оказался наиболее коротким с точки зрения географии. Поэтому и задержка 
передачи данных выходит меньше, чем у конкурентов из других стран.   
 

Читать полностью >>>  Читайте также! Плохой год Кардакова: 
прощай, Инком >>> 
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Світовий банк заборонив компанії Кардакова  

брати участь в тендерах 
07.07.2016 

Світовий банк оголосив, що не допускатиме до своїх тендерів 
українську компанію "Інком" (входить до групи "Октава Капітал" 
Олександра Кардакова). Про це пише AIN. 

Як повідомляється, це продовження попереднього рішення, про що йде мова в 
офіційній заяві організації. У "Інкомі" ситуацію поки не прокоментували. У 2014 році 
Всесвітній банк заявив про те, що компанія включена в список Debarred&Cross-Debarred 
Firms & Individuals (компанії і особи, відсторонені від участі в тендерах). За даними "Наші 
гроші", тоді причиною стали результати розслідування участі компанії в тендері для 
програми Модернізації системи соцпідтримки населення, на яку українська влада отримали 
від банку 99,4 млн дол. У самій компанії тоді говорили, що при підготовці документації для 
участі в торгах співробітники допустили некритичну помилку: в пакет тендерних 
документів, що складається з декількох тисяч сторінок, увійшли 2 недійсних сертифіката. 
Зараз компанія відсторонена на набагато довший період - 22,5 року (в минулий раз - на 3 
роки), пише видання. "Розслідування, проведене віце-президентом по інтеграції Світового 
банку, виявило, що "Інком" платив хабарі і брав участь в корупційних діях за попередньою 
змовою в справі, що стосується тендеру на три IT-контракти, сукупною вартістю 43 млн 
дол, за проектом модернізації системи соціальної підтримки", - йдеться в повідомленні 
організації. "Інком" також усунули за "численні спроби перешкодити розслідуванню". 
"Рішення санкцій ради представляє велику перемогу в спробах Світового банку захистити 
свої проекти від маніпулятивної і корупційної поведінки деяких компаній", - заявив 
Леонард Маккарті, віце-президент по інтеграції Світового банку. Крім санкцій по 
відношенню до самої компанії, банк також оголосив санкції по відношенню до її топів: 
Олександру Федченко (президенту "Інкому") на термін в 11,5 років, віце-президенту 
компанії Миколі Довженка на 8,5 років. Також, були піддані санкціям і дві інші компанії, які 
брали участь в змові: BMS Consulting і її президент Сергій Савченко - на 6 років, Roma ще в 
2015 році відсторонили на 7 років. 

 

Читати повністю >>> 
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Світовий гігант веб-аналітики SimilarWeb  

відкрив офіс в Україні 
05.07.2016 

Одна з найбільш відомих у світі компаній з надання послуг веб-
аналітики SimilarWeb Ltd (штаб-квартира в Лондоні) відкрила офіс 
розробки в Україні. Про це повідомив засновник компанії Ор Оффер. 

"Офіс був відкритий, щоб посилити технічну сторону бізнесу з аналізу даних веб 
сайтів", - сказав він в інтерв'ю Reuters. За словами Оффера, компанія змушена була шукати 
персонал в нових регіонах, так як в Ізраїлі, де працює 52% його співробітників, відчувається 
нестача кадрів - інженерів, технарів і так далі. "Йде суворий бій за кваліфікованих 
співробітників", - говорить Оффер. Компанія виросла в чотири рази за останні два роки і 
зараз в ній вже працює близько 280 співробітників. Крім ізраїльського, британського і 
українського офісу, SimilarWeb також має офіси в США і Росії. SimilarWeb Ltd була заснована 
в 2009 році Ором Офером. Компанія надає послуги веб-аналітики, глибокого аналізу даних і 
бізнес аналітики для міжнародних корпорацій. Загальний обсяг інвестиції в SimilarWeb вже 
становив близько 60 млн доларів. Зокрема в 2014 році в неї інвестував 18 млн доларів 
Південно-Африканський медіа гігант Naspers. SimilarWeb аналізує по всьому світу дані 80 
млн сайтів і 3 млн додатків. Найбільш відомі клієнти - PayPal, eBay, Adidas та інші. 

 

Читати повністю >>> 
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Президент зустрівся з лідерами успішних  
українських стартапів 

06.07.2016 
Президент Петро Порошенко зустрівся з лідерами успішних 

українських стартапів. Учасники зустрічі обговорили перспективи 
розвитку ринку інформаційних технологій та інновацій і взаємодії ІТ-
сектора та держави.  

Президент позитивно відзначив розвиток стартапів в Україні, додавши, що нині 3% 
українського ВВП створює ІТ-галузь, і за останній час в цій сфері було створено 15 тис. 
робочих місць з середньою зарплатою не менше 2 тис доларів. «Ті повідомлення в ЗМІ, які 
ми мали щодо обшуків, «наїздів» на ІТ-компанії, не приносять користі ані державі, ані 
іміджу України в світі, ані наведенню справедливості. Може, і є проблеми з тим, що хтось 
використовує не за призначенням пільги та підтримку, яку держава надає ІТ-індустрії, але 
боротися з цим точно треба не через обшуки у відомих ІТ-компаніях», - наголосив 
Президент. Він відзначив значні перспективи української ІТ-індустрії. Петро Порошенко 
підкреслив, що влада працює над покращенням інвестиційного клімату, в тому числі на це 
спрямовані зміни до Конституції в частині реформи судочинства. Також розробляються та 
проводяться зміни в адмініструванні податкової системи та захисті чесного і прозорого 
бізнесу від будь-яких утисків з боку правоохоронних органів. У свою чергу, представники 
успішних українських стартапів звернулися з ініціативою створення спеціального 
державного інституту, який буде опікуватися питаннями інновацій. Щодо виділення 
бюджетних коштів на інноваційні проекти, Глава держави підкреслив, що держава буде 
фінансувати ті напрямки, які на сьогоднішній день вирішують питання її виживання. 
Зокрема, Міністерство оборони та «Укроборонпром» фінансуватимуть розробки в галузі 
оборонної промисловості. Представники українських стартапів також звернули увагу на 
складність оформлення робочої візи в Україну для іноземців. Президент зазначив, що візи в 
ІТ-індустрії мають видаватися за окремою процедурою, і для цього має бути розроблений 
відповідний законопроект. У зустрічі також взяли участь, зокрема, президент компанії 
"Квазар-Мікро" та засновник і президент hi-tech холдингу KM Core Євген Уткін, засновник 
компанії Kodisoft Дмитро Костик, засновник і головний виконавчий директор інвестиційної 
компанії Horizon Capital Олена Кошарна, голова наглядової ради Асоціації міжнародних 
інвесторів UVCA Андрій Колодюк, заступники Глави Адміністрації Президента Дмитро 
Шимків та Ростислав Павленко, Радник Президента Олександр Пасхавер. 
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Банк "Траст" собственника концерна АВК Авраменко  
увеличит капитал в 1,7 раза 

05.07.2016 
Банк "Траст" намерен увеличить уставный капитал на 80 млн 

грн, или 66,7% - до 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба 
финучреждения, передает БизнесЦензор. 

Согласно сообщению, вопрос об увеличении уставного капитала путем допэмиссии 
акций будет рассмотрен на общем собрании акционеров 8 августа. Как отмечается в 
сообщении, такое решение принято "в связи с развитием и расширением деятельности" 
банка. Уставный капитал банка в настоящее время составляет 120 млн грн. Читайте также: 
Нацбанк разрешил зятю Юлии Тимошенко купить 46% акций банка экс-регионала. 
Основным акционером банка "Траст" является совладелец группы компаний "АВК" 
Владимир Авраменко, которому прямо и опосредованно принадлежит 78,9% акций банка. 
По данным НБУ на 1 апреля, активы банка "Траст" составляли 784,72 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  
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Крупнейший акционер рассказал о причинах  
банкротства банка VAB 

05.07.2016 
Причиной банкротства банка VAB, принадлежавшего Олегу 

Бахматюку, была обвальная девальвация национальной валюты, потеря 
Донбасса и Крыма, а также политика Национального банка Украины. Об этом заявил 
заместитель генерального директора холдинга Ukrlandfarming Игорь Петрашко в 
комментарии KyivPost. 

По его словам, проблемы у банка VAB начались из-за девальвации национальной 
валюты в 2014 г., после того, как почти 60% клиентов прекратили обслуживать свои 
кредиты. Резервные фонды были отправлены в регулятивный капитал банка. При этом 
Петрашко опроверг заявление Валерии Гонтаревой о том, что большая часть кредитов 
банков была выдана инсайдерам. Он заявил, что портфель VAB менее чем на 30% состоял 
из инсайдерских кредитов. "Мы не ожидали девальвации такого масштаба. Как вы знаете, 
статистика приходит с опозданием… Меморандум (спасательный план) был нарушен не 
акционером, а НБУ", – почеркнул Петрашко. Он отметил, что НБУ отказался продлить срок, 
отведенный на увеличение уставного капитала, реструктуризацию кредитов НБУ, а также 
снижение доли инсайдерских кредитов. Вместе с тем, подчеркивает Петрашко, в октябре 
2014 г. для акционеров каких-либо крупных банков найти почти $1,5 млрд на увеличение 
уставного капитала, как того требовал Нацбанк, было абсолютно непосильной задачей. По 
его словам, "из-за позиции НБУ спасти банки было невозможно". Он также опроверг 
информацию о судебных исках к Ukrlandfarming от инсайдерских компаний в связи с 
банкротством VAB, и уточнил, что холдинг ведет переговоры с ликвидатором банка по 
реструктуризации инсайдерских кредитов на сумму $135 млн. Как сообщалось, в банк VAB с 
21 ноября 2014 года была введена временная администрация. На 1 ноября 2014 года общий 
объем вкладов 347,3 тыс. физических лиц в банке составлял 9,7 млрд грн, из которых 6,9 
млрд грн – вклады в пределах гарантированной суммы возмещения. Перед этим в НБУ 
называли этот банк "системным" и обещали не допустить его банкротства. Крупнейшим 
акционером банка являлся Олег Бахматюк (86,778%), которому принадлежит агрохолдинг 
Ukrlandfarming PLC – крупнейший сельскохозяйственный производитель Украины. 
Компания осуществляет свою деятельность через пять дивизионов – зерновые культуры, 
яйца и яичные продукты, сахар, крупный рогатый скот и производство мяса, дистрибуция.  
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ПриватБанк признал, что нарушил условия  
по кредитам от НБУ 

05.07.2016 
ПриватБанк в прошлом году нарушил условия по кредитам 

рефинансирования, полученных от Национального банка Украины (НБУ). 
Об этом финучреждение сообщило в своей консолидированной 
отчетности.  

Согласно ей, в феврале-марте 2016 г. НБУ подписал план реструктуризации долга 
ПриватБанка по кредитам рефинансирования. В рамках реструктуризации с марта банк 
гасил ежемесячно по 650 млн грн. По итогам же января-июня платежи по процентам и 
основной сумме долги составили 5,64 млрд грн. Все расчеты были проведены вовремя. В то 
же время ПриватБанк сообщил, что в апреле текущего года заключил с НБУ 
дополнительные соглашения об отложении до августа 2017 года платежей по 
рефинансированию на 6,577 млрд грн с начальным сроком погашения в феврале и марте 
2015 г. Отдельно банк отметил, что по состоянию на конец декабря НБУ в одностороннем 
порядке не взимал просроченные платежи с корреспондентского счета и не применял меры 
воздействия. Банк констатирует, что "существует неопределенность в том, не будут ли 
применены такие меры Нацбанком в будущем". Программа реструктуризации долгов банка 
перед НБУ предусматривает увеличение уставного капитала, постепенное уменьшение 
доли инсайдерских кредитов, а также предоставления дополнительного обеспечения под 
рефинансирование. При этом Игорь Коломойский подтвердил личное поручительство по 
кредитам рефинансирования и в части докапитализации ПриватБанка. "...это называется 
"гарантийний лист". Дальше, при реструктуризации задолженности Нацбанка акционер 
дает персональные гарантии. Мы это требуем, чтобы была персональная гарантия", - 
говорила об этом поручительстве председатель НБУ Валерия Гонтарева. В 2015 году долг 
банка перед НБУ вырос до 27,08 млрд грн с 18,36 млрд грн. На конец 2015 11,46% акций 
ПриватБанка были в залоге НБУ по кредитам рефинансирования (на конец 2014 года - 
13,46%), гласит отчетность. Ранее глава правления ПриватБанка Александр Дубилет 
утверждал, что это финучреждение не требует докапитализации, зато есть потребность "в 
проведении согласованной с Национальным банком политики, связанной с обеспечением 
ряда кредитов". Собрание акционеров ПриватБанка рассмотрит вопрос о конвертации 
привлеченного в июня 2015 года субдолга на $80 млн в уставный капитал. 
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Константин Жеваго украл рефинансирование НБУ для “Финансы и кредита”  
через кредиты своим структурам 

06.07.2016 
В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 30 

июня, Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры 
проводит досудебное расследование в уголовном производстве 
№42016000000001118 от 26 апреля 2016 по факту растраты должностными лицами 
банка “Финансы и кредит” в период 2012-2015 годов средств банка на сумму более 
113 млн долларов, пишет Finbalance. 

Согласно документу, следователи установили, что 19 января 2015 правления НБУ 
отнесло банк “Финансы и кредит” к категории проблемных, и установило ряд ограничений, 
в том числе и в части недопущения проведения каких-либо активных операций с 
инсайдерами и связанных с банком лиц (юридических и физических). Однако, как 
утверждается в документе, должностные лица банка “Финансы и кредит” “с целью 
растраты средств банка, действуя в интересах третьих лиц, в нарушение постановления 
правления НБУ” (цитата) в период с февраля 2015 по октябрь 2015 предоставили кредиты 
в размере: 459 млн гривен - ПАО “Херсонский завод карданных валов”; 3,1 млн евро и 2,935 
млн гривен - ООО “Проминек”; 404 млн гривен - ПАО “Стахановский вагоностроительный 
завод”; 203,1 млн гривен - ОАО “ВТФ“ КрАЗ ”; 242 млн гривен и 7,1 млн евро - ЧАО 
“Укрэнергосбыт”; 8,9 млн долларов и 16,6 млн евро - ЧАО “Росава”; 958,8 млн гривен - ПАО 
“АвтоКрАЗ”; 190,1 млн гривен и 2,59 млн евро - ООО “Прогресс Групп”; 9,6 млн гривен - ООО 
“Валса”; 406,2 млн гривен - ООО “ФК Факторинг”; 85,1 млн гривен - ООО “Торговый дом 
Вагонзавод”; 31,6 млн гривен, 16,6 млн долларов и 20,4 млн евро - ООО “Залив-Металл”; 1,6 
млн долларов и 1,5 млн евро - ООО “Комсомольская когенерационная компания”; 10,2 млн 
гривен, 17,3 млн долларов и 18,3 млн евро - ООО “ТД “Р энд Р коммодитиз”; 74,3 млн гривен 
- ООО “ФК “ФК “Факторинг”; 68,8 млн гривен - ОАО “Галичфарм”; 236,4 млн гривен - ООО 
“Восток-Руда”. По данным следствия, соответствующие займа пока не возвращены. Данным 
постановлением Печерский райсуд. Киева удовлетворил ходатайство следователя и 
предоставил временный доступ к кредитным дел (с правом сделать их копии) ряда 
предприятий, находящихся во владении банка “Финансы и кредит”: ОАО “Херсонский завод 
карданных валов”, код 05743013; ООО “Проминек”, код 31087034; ПАО “Стахановский 
вагоностроительный завод”, код 00210890; ОАО “ВТФ “КрАЗ”, код 05593453; ЗАО 
“Укрэнергосбыт”, код 30167642; ЗАО “Росава”, код 30253385; ПАО “АвтоКрАЗ”, код 
30664834; ООО “ПрогресГруп”, код 31089115; ООО “Валса”, код 32944951; ООО “ФК 
Факторинг”, код 34532977; ООО “Торговый дом Вагонзавод”, код 34749544; ООО “Залив-
Металл”, код 35214288; ООО “Комсомольская когенерационная компания”, код 35713241; 
ООО “ТД “Р энд Р коммодитиз”, код 37317869; ООО “ФК “ФК ”Факторинг”, код 36352420; 
ОАО “Галичфарм”, код 05800293 и ООО “Восток-Руда”, код 19354901. Напомним, в 
соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 14 июня, департамент по 
расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры осуществляет 
досудебное следствие в уголовном производстве №42016000000000904 от 1 апреля по 
признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса о 
присвоении денежных средств должностными лицами банка “Финансы и кредит” в период 
с 2010 по 2015 год. То есть два департамента Генпрокуратуры ведут параллельные 
уголовные производства по факту растраты средств в банке “Финансы и кредит”.  
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Казахстанский БТА Банк сконцентрировал 99,99%  
украинского БТА Банка 

06.07.2016 
БТА Банк (Казахстан) сконцентрировал 99,99% акций БТА Банка 

(Киев). Об этом говорится в сообщении финучреждения в системе 
раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку. 

В частности, пакет акций БТА Банка (Казахстан) увеличился с 89,99% до 99,99%. 
Ранее 9,99% акций БТА Банка принадлежит Андрею Левковскому. Казахстанский БТА Банк 
контролируется бизнесменами Кенесом Ракишевым и Нуржаном Субханбердином. Как 
сообщалось, в январе-марте 2016 г. БТА Банк (Киев) сократил чистую прибыль в 21 раз до 
124 тыс. гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. (2,66 млн гривен). 2015 год 
банк закончил с прибылью 3,6 млн гривен. По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов 
банк занимал 42-е место (2,333 млрд гривен) среди 109 действующих банков.  
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Компания "Эпицентр К" продолжает  
давить на Rozetka.ua 

05.07.2016 
Интернет-магазин Rozetka.ua констатирует дальнейшее 

неконкурентное поведение и давление на поставщиков со стороны 
компании "Эпицентр К", развивающей сеть одноименных строительно-
хозяйственных гипермаркетов. Об этом сообщил совладелец Rozetka.ua Владислав 
Чечеткин. 

"Ничего не поменялось", - заявил он, отвечая на вопрос относительно озвученных им 
в апреле обвинений в адрес "Эпицентр К" в неконкурентном поведении и давлении на 
поставщиков. Кроме того, в связи с запуском компанией "Эпицентр К" интернет-
гипермаркета 27.ua, по словам Чечеткина, Rozetka.ua намерена применять различные 
маркетинговые ходы. "Конечно, намерены. В любом случае конкуренция усиливается, в 
любом случае лишний игрок, особенно обладающий финансовыми возможностями, - это 
дополнительные вызовы. А результат посмотрим, через сколько времени...", - отметил он. 
Заместитель генерального директора компании "Эпицентр К" Владимир Гончаров 
прогнозировал запуск интернет-гипермаркета 27.ua, ассортимент которого составит до 1 
млн артикулов, до конца июля. В апреле создатель интернет-магазина Rozetka.ua 
Владислав Чечеткин заявил о неконкурентном поведении и давлении на поставщиков со 
стороны "Эпицентр К" и сообщил, что представители "Эпицентра К" проводят переговоры с 
поставщиками товаров с заявлениями, что они создают "убийцу" Rozetka.ua. Согласно 
информации на сайте "Эпицентра", на сегодняшний день сеть насчитывает 41 гипермаркет 
общей площадью около 1 млн кв. м. В 2015 году компания Horizon Capital вошла в капитал 
интернет-магазина Rozetka.ua. Интернет-магазин Rozetka.ua - один из крупнейших 
интернет-магазинов в Украине, который предлагает около 145 тыс. доступных к покупке 
товаров и насчитывает 10 млн пользователей сайта. Сайт интернет-магазина в среднем 
посещает более 800 000 уникальных посетителей в день. 
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Суд наклав арешт на 65 млн грн компанії "ФОЗЗІ-ФУД"  
в банку "ВОСТОК" на вимогу ВТБ Банку 

05.07.2016 
23 червня Господарський суд Київської області частково задовольнив 

позов ВТБ Банку до ТОВ «Фоззі-Фуд» та вирішив стягнути з відповідача 2,6 
млн дол. і 10 млн грн. заборгованості. 

Водночас суд відмовив у задоволенні зустрічного позову ТОВ «Фоззі-Фуд» щодо 
внесення змін до кредитного договору №10-0604/101к від 28.03.2006 та продовження 
строків кредиту та сплати відсотків не раніше ніж до настання 16.09.2025. Відповідне 
клопотання ТОВ «Фоззі-Фуд» обґрунтовувало скрутним фінансовим станом. При цьому 23 
червня Госпсуд Київської області частково задовольнив клопотання ВТБ Банку та наклав 
арешт на кошти ТОВ «Фоззі-Фуд» на рахунках в банку «Восток» в межах суми 
заборгованості, яка складає 64,8 млн грн. Відповідно до ухвали суду, необхідність вжиття 
заходів забезпечення позову ВТБ Банк обґрунтовував тим, що «відповідач тривалий час 
ухиляється від виконання зобов’язання з повернення кредитних коштів та сплати 
процентів за користування ними, на даний час фінансовий стан відповідача суттєво 
погіршився, про що свідчать зменшення розміру обігових коштів на рахунках відповідача, а 
отже у випадку невжиття судом заходів до забезпечення позову у відповідача є реальна 
можливість своїми діями ускладнити у майбутньому виконання рішення суду, що свідчить 
про ймовірність порушення майнових інтересів позивача по справі з урахуванням 
можливого утруднення у майбутньому виконання рішення суду» (цитата). Натомість 
представник відповідача подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи 
документів, а саме довідки ПАТ «Банк Восток» № 05ц/1394БТ від 22.06.2016 року про 
залишок коштів на рахунках ТОВ «Фоззі-Фуд», а саме: на рахунку № 26001640119346 в сумі 
66,2 млн грн. та № 26002650119346 в сумі 10,99 млн грн., що разом складає 77,2 млн грн. та 
перевищує суму заявлених позовних вимог у даній справі. Тому представник відповідача 
просив суд, у випадку задоволення заяви про вжиття заходів до забезпечення позову, 
накласти арешт саме на вищевказані рахунки з метою недопущення блокування усіх 
оборотних коштів ТОВ «Фоззі-Фуд» та зупинки роботи підприємства. 
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Обшуки на ринку "7-й кілометр" 
під одесою 

01.07.2016 
В Одеській області на найбільшому в Україні промисловому ринку 

"7-й кілометр" правоохоронці проводять обшуки в рамках провадження 
про розтрату 10 млн. 

Наразі в ході розслідування кримінального провадження правоохоронці проводять 
санкціоновані обшуки в приміщеннях ринку "7-й км". У прес-службі прокуратури Одеської 
області пояснили, що прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у 
кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 206, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України 
(незаконне поводження зі зброєю; перешкоджання законній господарській діяльності; 
підроблення документів; розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем). "У 
слідства є підстави вважати, що представники керівництва підприємства "Промтоварний 
ринок" ("7-й км") розтратили кошти ТОВ на суму понад 10 млн грн", – сказали у відомстві. 
Крім того, перевіряється інформація про підроблення документів щодо зміни керівного 
складу підприємства та перешкоджання веденню господарської діяльності працівників 
ринку. "Зараз правоохоронці проводять санкціоновані обшуки в низці приміщень, у тому 
числі в адміністративних будівлях підприємства. Досудове розслідування здійснює ГУ НП в 
Одеській обл.", – пояснили в прес-службі. Зауважимо, що ТОВ "Промтоварний ринок" ("7-й 
км") – найбільший оптово-роздрібний промтоварний ринок у Європі. Розташований за 7 км 
від Одеси, в Овідіопольському районі Одеської області. Загальна площа – понад 110 га. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами 5.ua 
Харківський ринок "Барабашово"  

планує розширятися 
04.07.2016 

На території ринку "Барабашово" в Харкові планують побудувати 
ще кілька торговельних центрів. про це під час прес-конференції 
повідомив голова правління ПАТ "Концерн АВЕК і Ко" Андрій Колос. 

За його словами, на території ТЦ "Барабашово" планується спорудження найвищого 
за рівнем сервісів і представлених брендів торгово-розважального центру "Cosmo Mall", 
зведення об'єкта в категорії "середній", "середній "мінус"" – торговельного центру 
"Альбатрос". Крім того, в проекті - торговий комплекс формату DIY (спектр товарів для 
будівництва і ремонту). Колос наголосив, що на цей час нові торговельні центрі вже 
перебувають на стадії проектування та візуалізації. За його словами, для розвитку 
адміністрація торговельного центру використовує в тому числі кредитні кошти. Він 
зазначив, що "Концерн АВЕК" продовжує інвестувати в розвиток "Барабашово". Так, тільки 
на підтримання технічних характеристики ринку щомісяця витрачається 5-7 млн грн. 
Голова правління компанії додав, що "Барабашово" займає близько 100 га площі, однак на 
цей час забудовано та освоєно лише близько 75 га. Керівництво торговельного центру 
планує продовжувати розвивати площі. Колос наголосив, що з початком конфлікту на сході 
України обсяг оптових операцій на ринку зменшився на 30%. Однак, незважаючи на втрату 
частини покупців, кожен день ТЦ "Барабашово" відвідують від 50 до 80 тисяч осіб. ТЦ 
"Барабашово" займає 14 місце в рейтингу найбільших ринків світу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kh.depo.ua 
 

 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ 
 ПРОДУКТОВІ МАГАЗИНИ 

  
Корпорация «Агропродсервис» откроет сеть фирменных 

магазинов «Студия мяса» 
04.07.2016 

Корпорация "Агропродсервис" в ближайшее время планирует открить 
сеть фирменных магазинов "Студия мяса". Об этом заявил генеральный 
директор корпорации Иван Чайковский, передает Tenews.te.ua. 

По его словам, первый из магазинов откроют на территории Тернопольского 
мясокомбината. В дальнейшем сеть расширится не только в Тернополе, но и по Украине в 
целом. Также сообщается, что сейчас "Агропродсервис" продолжает восстанавливать новое 
структурное подразделение - Тернопольский мясокомбинат. В настоящее время 
предприятие работает в тестовом режиме. Отмечается, что первую продукцию на 
обновленных производственных мощностях Тернопольского мясокомбината 
"Агропродсервис" выпустил в начале 2016 года. Отметим, мощности корпорации 
"Агропродсервис" расположены в трех областях - Тернопольской, Львовской и Ивано-
Франковской. Основные направления деятельности - растениеводство, семеноводство, 
производство комбикормов, свиноводство, птицеводство и молочное скотоводство. 
Земельный банк - 40 тыс. га 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 

На Святошино окончательно демонтировали  
киоск Roshen 

05.07.2016 
Во вторник, 5 июля, около 4:00 в районе станции метро Святошин 

был окончательно демонтирован магазин Roshen. В демонтаже 
участвовали около 100 представителей коммунального предприятия 
"Киевблагоустройство".  

Они с помощью спецтехники снесли фасад магазина, а также ряд киосков. Около 30 
человек, которые называют себя предпринимателями, пытались противостоять 
демонтажу, но у них ничего не получилось. Сейчас на месте дежурят работники 
коммунального предприятия и правоохранители, которые должны не допустить 
мародерства. В частности, в магазине Roshen есть много кондитерской продукции. 
Напомним, 24 июня коммунальщики снесли более сотни киосков в этом районе. Все 
происходило со скандалами, а также повлекло немалые заторы на проспекте Победы. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Официальная позиция 
Корпорации «Рошен» >>>  

По материалам ukranews.com 
 

Дмитрий Крымский, Good Wine: «Не жалейте времени и сил, 
 чтобы найти дело своей жизни» 

06.07.2016 
Сооснователь Good Wine Дмитрий Крымский на встрече в Kyiv Academy 

of Media Arts (KAMA) рассказал, как они с Владимиром Шаповаловым, продав 
розничную сеть «ДЦ», создавали Good Wine десять лет назад.  

Их идея состояла в том, чтобы сделать продукт вино более доступным и 
зарабатывать на больших объемах. Сегодня их компания «Бюро вин» - крупнейший в 
стране импортер вин и односолодового виски, а Good Wine - любимый многими 
киевлянами супермаркет. Основатели никогда не хотели масштабировать сеть, она состоит 
всего из двух магазинов, но продает только то, что ее владельцы считают качественным 
продуктом. «В университете мы учились в одной группе с Володей Шаповаловым, но 
близко не общались. После окончания университета, в 1993 году, царил некоторый хаос с 
точки зрения бизнеса. Математик с красным дипломом, я решил не идти в науку и попал в 
шведскую компанию Oriflame на склад. С первой зарплаты в $60 купил фирменные джинсы 
за $20. За девять лет в этой компании я дорос до директора, общался с интересными 
людьми, посещал много тренингов, увлекся маркетингом, прочитал множество книг, 
получал дистанционно разные образования. Потом решил, что нужно развиваться, а 
перспектив не видел. Так, почти случайно, я стал директором «ДЦ». До сих пор не знаю, 
почему они выбрали меня, без опыта работы в рознице. Четыре года работал в компании, 
до момента продажи Watsons. Тогда «ДЦ» входил в холдинг «Аснова», а генеральным 
директором и основателем был Владимир Шаповалов. Мы начали проводить много 
времени вместе, и возникла идея создать какой-то совместный бизнес. Идея магазина вин 
возникла спонтанно - у Володи в кабинете лежал рекламный проспект винного проекта 
одного из мировых ритейлеров Watson Group. У нас не было ни особого опыта, ни знаний в 
этой отрасли», - говорит Дмитрий Крымский.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

 
 ОДЯГ. ВЗУТТЯ  & АКСЕСУАРИ  

 
Планируем расширить сеть в Киеве  

до 25 магазинов 
02.07.2016 

За счет чего украинский бренд намерен стать одним из лидеров 
рынка белья, почему компания делает ставку на магазины в ТЦ и где 
откроются новые торговые точки Anabel Arto. 

Первые модели белья украинской торговой марки Anabel Arto были выпущены в 
2008 г. По словам руководителя по развитию ТМ Anabel Arto Ирины Брынзы, изначально 
продукция компании была представлена лишь в мультибрендовых магазинах. Сейчас 
компания начинает построение собственной монобрендовой сети и продает свою 
продукцию на зарубежных рынках. В интервью RAU Ирина Брынза рассказала благодаря 
чему украинский бренд может стать одним из лидеров рынка, о выбранной стратегии 
развития и планах на ближайшее будущее. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rau.com.ua 
 

Helen Marlen открылся в аутлет- 
городке Мануфактура 

02.07.2016 
Один из крупнейших украинских ритейлеров одежды, обуви и 

аксессуаров премиум класса занял площадь в 370 кв. м. Об этом сообщает 
пресс-служба аутлет-городка, передает malls.ua 

Одежду, обувь и аксессуары, представленные в бутике Helen Marlen OUTLET, можно 
будет приобрести со скидкой до 70%. При этом исполнительный директор Helen Marlen 
Group Алексей Мелещук подчеркнул, что аутлет в Мануфактуре будет иметь для компании 
не меньшую значимость, чем другие магазины. «Поэтому мы гарантируем в нем наши 
привычные высокие стандарты сервиса, качества продукции и комфорта клиентов. 
Процент скидок будет достигать 70%, помимо этого, мы будем регулярно проводить 
специальные акции и обновлять ассортимент», - сказал Алексей Мелещук. Напомним, что 
Helen Marlen Group является официальным представителем более 150 мировых брендов, 
таких как Salvatore Ferragamo, Gucci, Christian Louboutin, 3.1 Phillip Lim, Alexander Wang, Acne 
Studios, Casadei, Le Silla, Gianvito Rossi и многих других. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 
 
 

 DROGERY (ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА) 

 
Відкрився перший магазин мережі  

PROSTOR у місті Калуш! 
05.07.2016 

Приємна новина для жителів міста Калуш! 5 липня за адресою 
проспект  Лесі Українки, 15А відкрився перший магазин краси та 
догляду мережі PROSTOR. Про це повідомляє прес-служба компанії 

На карті Івано-Франківської області це 5-ий магазин мережі. З нагоди такої події на 
всіх покупців чекає розважальна програма, безпрограшна призова лотерея, а також 
МЕГАкції зі знижками та подарунками до Дня народження PROSTOR! А якщо ви обожнюєте 
літо і вже встигли чудово відпочити, а спогади про цей прекрасний час збереглися не тільки 
у вашій голівці, але  й на фото – беріть участь у конкурсі, що подарує вам новий смартфон. 
Деталі на сторінці PROSTOR у Facebook. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру мережі PROSTOR 
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EVA открыла 6 магазинов  
в июле 

05.07.2016 
Со 2 по 5 июля текущего года Национальная сеть Линия магазинов 

EVA открыла 6 магазинов. Об этом редакции TradeMaster.UA сообщили в 
пресс-службе компании.  

В частности, новые торговые точки гостеприимно распахнули свои двери в: г. Ичня, 
Черниговской области по адресу ул. Воскресенская, 30 (торговая площадь 90 м2); г. 
Чернигов, по адресу пр. Мира, 194 (торговая площадь 137 м2); г. Днепропетровск, ул. 
Старый Шлях, 7 (торговая площадь – 88 м2); г. Киев, ул. Ильича, 4/6; (торговая площадь – 
136 м2); г. Киев, пр. Победы, 104; (торговая площадь – 126 м2); г. Киев, ул. Ш. Алейхема, 18. 
(торговая площадь – 116 м2). В городе Ичня открылся первый магазин EVA, в Чернигове 
уже третий. Таким образом, в Черниговской области открыто 8 магазинов EVA. В 
Днепропетровске открыт 38-й магазин EVA, в Днепропетровской области 78-й. В Киеве 
работает 60 торговых точек, в Киевской области – 76. В летний период в магазинах EVA 
представлен широкий ассортимент солнцезащитных средств, действуют скидки на 
декоративную косметику, аксессуары для волос и другие товары.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 
 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 

 
Сеть «Фокстрот» открыла в Черкассах магазин  

в концепции «омнипространство» 
06.07.2016 

В новом ТРЦ «DEPO't центр» в Черкассах  стартовал праздник 
открытия супермаркета «Фокстрот» - третьего в городе магазина сети. Об 
этом сообщили в пресс-службе компании.  

Супермаркет расположен по адресу бульвар Шевченко, 385 и имеет общую площадь 
в 1072 кв.м. Размер торговой площади  составляет 845 кв. м. Новый магазин работает в 
концепции «омнипространство»: если покупатель желает получить товар, не 
представленный на полке супермаркета, продавец-консультант в торговом зале поможет 
выбрать товар в онлайн-каталоге среди более чем 20 000 товарных позиций. С 30 июня по 3 
июля в честь праздника открытия в новом «Фокстроте» посетителей ждали акционные 
предложения: скидки до -60% на все группы товаров, специальные ценовые предложения 
от популярных брендов. А первых покупателей в эти дни ждали гарантированные подарки 
- 40 мультиварок и 10 смартфонов. Главным призом праздника стал LCD-телевизор - 
подарок покупателю за максимальную сумму покупки в «Фокстрот» в акционные дни.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

В киевском ТЦ Globus открылся  
магазин "Цитрус" 

06.07.2016 
В ТЦ Globus открылся магазин электроники, гаджетов и аксессуаров 

"Цитрус".44-ой по счету магазин этой сети разместился на первом этаже 
первой линии ТЦ Globus и занял площадь 268 м2. 

В честь открытия "Цитрус" проводит специальную рекламную акцию только для 
покупателей ТЦ Globus - «Охота за айфоном», в результате выигрыша победитель получит 
iPhone 6 и 1 000 000 грн. В целом, в магазине представлен широкий ассортимент гаджетов, 
персональной электроники, аксессуаров, а также персональные электронные средства 
передвижения – гироборды, электросамокаты, моноколеса. Сеть "Цитрус" – украинский 
бренд гаджетов, аксессуаров, бытовой техники и вспомогательных средств для занятия 
спортом. Данный торговый оператор имеет 44 магазина по всей Украине и представлен в 9-
ти городах, таких как Одесса, Харьков, Запорожье.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

Vodafone открывает новые магазины  
в 5 городах Украины 

06.07.2016 
Первая волна открытия магазинов Vodafone запланирована уже в 

июле. В ближайшее время фирменные магазины Vodafone откроются в 5 
украинских городах: Ужгороде, Черкассах, Днепре, Одессе и Кременчуге. 

Первый магазин откроется в эту субботу в Черкассах. Концепция магазина Vodafone 
полностью ориентирована на клиента. Отсутствие барьеров между клиентом и 
консультантом, простое и понятное зонирование интерьера предоставляет посетителю 
свободный доступ к информации, гаджетам и общению с работниками магазина, которые 
готовы помочь с любым вопросом. До конца года в Украине запланировано открытие 22 
фирменных магазинов и 400 дилерских точек продаж. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам itnews.com.ua 
 

 ПОСЛУГИ B2C 

 РОЗВАГИ & ТУРИЗМ  

 
Кличко презентовал концепцию обновления  

Киевского зоопарка 
05.07.2016 

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал Концепцию обновления и 
развития столичного зоопарка. Об этом говорится в сообщении пресс-
службы Киевской городской государственной администрации. 

Кличко пришел на презентацию со львенком на руках и отметил, что животные 
всегда дарят положительные эмоции, – и такие же эмоции должны получать все 
посетители столичного зоопарка. "Вокруг Киевского зоопарка было много спекуляций, 
разнообразных слухов – то застроят его, то за город якобы собираются перенести. Я сразу 
сказал: столичный зверинец однозначно останется там, где он находился исторически. Но 
мы сделаем его лучше, привлекательнее и одной из настоящих визитных карточек нашего 
города", – отметил Кличко. Он отметил, что в 2010 году зверинец попал в антирейтинг 
мировых зоопарков, а долг предприятия в октябре 2014 года составил 10 миллионов 
гривен. "Мы изменили руководство зверинца, провели аудит, пригласили отечественных и 
европейских экспертов для разработки концепции развития зоопарка – и уже готовы ее 
презентовать. В прошлом году зоопарк оплатил долги, ввел прозрачную систему закупки 
кормов, начал обмен одинокими животными с другими зоопарками мира. Для посетителей 
теперь действует электронный билет, на территории зоопарка работает сеть Wi-Fi", – 
рассказал о введенных новшествах Киевский городской голова. Мэр отметил, что в 80-х 
годах столичный зоопарк посещали 2 млн человек в год. В 2014 году – только 450 тыс. В то 
же время, после смены руководства, в прошлом году посещаемость зоопарка выросла до 
600 тысяч, а в этом году есть тенденция к увеличению этого показателя еще на 20%.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 

 СПОРТ 

«Детская планета» расширяет сеть  
в регионах Украины 

04.07.2016 
Сеть детских парков празднования дней рождения «Детская Планета» 

расширяет свое присутствие в регионах Украины при активном участии 
международной компании Colliers International. 

В первом полугодии 2016 г. были подписаны договоры аренды торговых помещений 
расположенных в Днепре и Харькове, ТЦ «Вавилон» и ТЦ «Протонъ» соответственно. Общая 
площадь новых детских парков составит 3500 кв.м. и 2000 кв.м. Ольга Коберник, директор 
по маркетингу «Детская планета»: «Мы давно хотели открыть детский парк в Днепре, и еще 
год назад поставили цель сделать здесь грандиозный проект. Как результат, уже в 
середине августа в Днепре заработает детский парк площадью 3500 кв.м. с аттракционами-
новинками – роллердромом, веревочным парком и дискотекой. В Харькове новый парк 
«Детская Планета» также совсем скоро откроет свои двери для детей и их родителей». 
«Детская планета» – это огромная территория развлечений для детей любого возраста. 
Среди развлечений: веревочный парк, роллердром, батутная арена, скалодром, 
поролоновая яма, надувной лабиринт, тарзанка, качели, зона с шариками и лабиринтом, 
воздушные пушки, зал игровых автоматов, караоке, песочница, дискотека и др. Эргономика 
всех парков продумана настолько тщательно, что дети не мешают друг другу. А родители, 
при желании, могут сопровождать детей, после чего принять душ, накормить ребенка и 
сделать другие необходимые гигиенические процедуры в специальных комнатах. Все 
аттракционы в парке бесплатны, а временные рамки пребывания ограничиваются только 
рабочим временем всего комплекса. Оплачивается только вход для ребенка, а взрослым и 
детям до 1,5 лет – вход бесплатный.  
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Податківці ліквідували "конверт" з обігом  

2 мільярди гривень 
04.07.2016 

Податкова міліція Житомирської обл. припинила діяльність 
конвертаційного центру з обігом 2 млрд гривень. Про це йдеться у 
повідомленні Державної фіскальної служби. 

"Працівниками податкової міліції Житомирської області припинено діяльність 
міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав послуги з формування 
незаконного податкового кредиту, конвертації та переведення безготівкових коштів у 
готівку суб’єктам господарювання реального сектору економіки декількох областей", - 
повідомляє ДФС. "Встановлено, що організатори "конверту" отримували безготівкові 
грошові кошти від легальних підприємств за нібито придбані товарно-матеріальні, надані 
послуги та виконані роботи", - йдеться у повідомленні. Як наголошується, кошти надходили 
на розрахункові рахунки підконтрольних СГД, знімалися готівкою учасниками центру, 
після чого передавалися замовникам-посадовим особам реального сектору економіки. 
Загальний обіг проконвертованих коштів за  2015-2016 рр. становив понад 2 млрд гривень, 
ймовірні втрати бюджету складають понад 333 млн гривень. "За результатами проведених 
обшуків виявлено та вилучено 5 тисяч доларів готівкою, 359 печаток підприємств, 2 
штампи, 31 факсиміле, 3 системні блоки, 25 ноутбуків, 8 мобільних телефонів, електронні 
носії інформації, чорнові записи та бухгалтерські документи", - повідомляє прес-служба. "На 
розрахункові рахунки суб’єктів господарської діяльності із залишком коштів у сумі 141 
тисяч гривень накладено арешт. Слідчі дії тривають", - йдеться у повідомленні. 
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В Днепровской области разоблачили конвертцентр с  
оборотом в 500 миллионов гривен 

06.07.2016 
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в 

Днепровской области деятельность конвертационного центра с общим 
оборотом в 500 миллионов гривен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь 
на пресс-центр СБУ. 

"Организовал конверт в городе Каменское (ранее - Днепродзержинск) местный 
житель. Через десять фиктивных фирм злоумышленник "обслуживал" более восьмидесяти 
предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял "услуги" по 
переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и 
искусственного формирования налогового кредита. По предварительным оценкам, оборот 
конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более 500 миллионов 
гривен", сообщили в пресс-центре. Как отмечается, во время обысков по месту жительства 
организатора, офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с 
полицией изъяли более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили 
бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с 
доказательствами проведения нелегальных операций. Наложены аресты на банковские 
счета, которые использовались конвертационным центром, на которых находится один 
миллион гривен. Еще несколько счетов заблокированы. 
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У Києві викрито «конвертаційний центр» із загальним  
обігом у майже 500 млн грн 

08.07.2016 
Київською місцевою прокуратурою № 1 спільно з СБУ та Держслужбою 

фінансового моніторингу виявлено та припинено протиправну діяльність 
«конвертаційного центру» із загальним обігом у майже 500 млн грн. 

Учасники «конвертаційного центру» надавали послуги з виведення у тіньовий обіг 
коштів державних підприємств з використанням суб’єктів підприємницької діяльності. У 
ході проведення обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено печатки 
суб’єктів господарської діяльності, банківські картки, гроші у сумі 1,5 млн грн, ноутбуки з 
програмними засобами «клієнт-банк», флеш-накопичувачі, мобільні телефони, блокноти з 
робочими записами, а також підроблені документи правоохоронних та інших державних 
органів на ім’я одного з організаторів «конвертаційного центру», а також інші докази, що 
підтверджує протиправну діяльність його учасників. Загальний обсяг коштів, виведених з 
реального сектору економіки упродовж 2015-2016 ррю, складає понад 500 млн. грн. На 
даний час Держслужбою фінансового моніторингу заблоковано рахунки підприємств, які 
задіяні в діяльності «конвертаційного центру». Кримінальне провадження розпочато за ч. 5 
ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем) та ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК. … 
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Как оценить эффективность регионального  
инвестиционного проекта? 

05.07.2016 
Государство планирует потратить 3 млрд гривен на 

инвестпрограммы и проекты регионального развития. Насколько 
оправданными могут быть эти траты фонда регионального развития и 
как в целом нужно оценивать эффективность инвестиционного 
проекта? 

В мае на правительственном портале был опубликован перечень инвестиционных 
программ и проектов регионального развития на 2016-й год, утвержденный Кабмином. В 11 
регионах страны предполагается профинансировать 219 проектов общей стоимостью 
более 1 млрд грн. В июне вице-премьер министр Геннадий Зубко на своей странице в 
соцсети Facebook написал, что из государственного бюджета на развитие регионов в этом 
году предполагается потратить почти 3 млрд грн. По его словам, уже утвержден перечень 
проектов на территориях местных общин для инвестирования. Прочитав это, я как 
финансист заинтересовался: какой экономический эффект предполагается получить от 
вложенных инвестиций? Но не смог найти эту информацию. Интересно, ее просто не 
озвучили, или эффективность проектов не оценивали, а окупаемость - не предполагается? В 
общепринятой практике в зависимости от того, кто является заказчиком проекта 
(государственная организация или частная компания), есть разные критерии оценки 
эффективности инвестиционного проекта. Например, для государственного заказчика 
приоритетными являются макроэкономические и социальные показатели в масштабах 
страны. Для частного заказчика (инвестора) на первый план выходят макроэкономические 
показатели для его бизнеса. Но в любом случае есть универсальные для всех инвесторов 
требования: доход (прибыль), сумма инвестиций и срок их окупаемости, рентабельность 
инвестиций. Для оценки инвестиционных проектов основным фактором являются 
денежные потоки и их распределение во времени. Простыми словами - сколько денег и как 
быстро принесет проект. Кроме того, есть показатель, который интегрирует все виды 
эффекта - инвестиционная привлекательность проекта. Одним из наиболее простых и 
быстрых методов его определения является период окупаемости. Он также позволяет 
оперативно сравнить альтернативные проекты в отношении рисков. Если все основные 
параметры идентичны, то финансирование проекта с более коротким периодом 
окупаемости считается менее рискованным. В этом контексте показателен опыт Чехии, 
которая создала одну из наиболее эффективных систем привлечения и поддержки прямых 
иностранных инвестиций в региональные и социальные программы. Любая компания, 
создающая производство в депрессивных экономических регионах, может воспользоваться 
льготами и субсидиями вплоть до возврата 50% инвестиционных затрат за счет фондов 
Министерства регионального развития Чехии. Инвесторы также получают гранты по 
программе создания рабочих мест, трудоустраивая выпускников профтехучилищ, 
инвалидов, местных жителей, зарегистрированных на бирже труда. Размер такого гранта 
зависит от уровня безработицы в конкретном регионе. Кроме того, в этой стране широко 
действуют программы национального дотирования R&D (научно-исследовательской - 
Delo.UA) деятельности промышленных предприятий. К примеру, государство оказывает 
инвестиционную помощь до 50% средств, если предприятие реализует инвестиционные 
проекты, расширяющие промышленное производство, внедряющие новые технологии и 
увеличивающие производительность труда, развивающие инфраструктуру, позитивно 
влияющие на экологическую составляющую региона и пр. Что же в Украине? На 2016 год 
утверждены региональные инвестпроекты в таких сферах: 97 единиц в образовании (338,5 
млн грн); 40 - водоснабжение и водоотведение (378,2 млн грн); 30 - здравоохранение и 
социальная защита населения (144,4 млн грн); 23 - дорожно-транспортной 
инфраструктуры (77,2 млн грн); 12 - культуры (24,2 млн грн); 7 - газо-, тепло-, 
энергоснабжение (19,1 млн грн); 2 - спорт (8,6 млн грн) и пр. В Харьковской области, 
например, львиная доля инвестиционных средств будет потрачена на реконструкцию 
областной филармонии. Также предусмотрены затраты на замену газовых котлов в одном 
из пгт, строительство систем водоснабжения, реконструкцию местных дорог и … систем 
уличного освещения в селах. Поможет ли это привлечь инвесторов в регион, который по 
итогам 2015 года стал лидером по уровню социально-экономического развития? Разве что 
они оценят комфортную езду по восстановленным дорогам, а свет на улицах позволит 
осматривать потенциальные инвестобъекты до поздней ночи. Основа развития Украины - 
это развитие регионов. Поэтому инвестиционные проекты должны быть направлены не 
только в водоснабжение или дорожно-транспортную инфраструктуру. Важно создать 
условия для развития предпринимательства, которые дадут мультипликационный 
экономический эффект. Более того, они обязательно должны выходить на рост и 
самоокупаемость. Так что объективный для любого финансиста вопрос эффективности и 
окупаемости предлагаемых проектов остается открытым. Как, впрочем, и еще один - 
правильно ли называть "инвестиционными проектами" улучшение инфраструктуры 
украинских городов и сел за счет средств государственного бюджета? 
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Нефтяные компании призывают США не отказываться  

от бурения в Арктике 
22.06.2016 

Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips, обратились к 
правительству США с открытым письмом, в котором просят Вашингтон не 
отказываться от перспектив бурения в Арктике. 

Как пишет Financial Times, из-за резкого снижения цен на нефть и отсутствия 
положительных результатов разведочного бурения работы в этом регионе были 
прекращены почти полностью. Многие компании отказались от всех лицензий на бурение 
на арктическом шельфе США, лишь Shell сохранила права на разведку одного блока. Однако 
теперь нефтяники хотят, чтобы власти США не отказывались от плана проведения новых 
аукционов по арктическому шельфу в 2020-2022 годах. Как отмечают аналитики, несмотря 
на дороговизну добычи в Арктике, рост цен на нефть до более чем $50 за баррель 
позволяет надеяться на рентабельность операций. По оценкам экспертов, запасы нефти в 
американской части арктического шельфа составляют около 27 млрд баррелей, 
природного газа - 132 трлн куб. футов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

В США обнаружены крупнейшие извлекаемые 
запасы нефти в мире 

05.07.2016 
США обошли Россию и Саудовскую Аравию по суммарным 

извлекаемым запасам нефти, передают "Ведомости" со ссылкой на Financial 
Times. Об этом сообщает портал zn.ua 

По данным норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, извлекаемые 
запасы США составляют 264 млрд баррелей, России – 256 млрд баррелей, Саудовской 
Аравии – 212 млрд баррелей. Мировые запасы нефти эксперты оценили в 2,1 трлн баррелей 
– этого хватит на 70 лет при текущем уровне добычи в 30 млрд баррелей в год. Данные 
Rystad Energy основаны на анализе 60 тысяч месторождений всего мира, проведенном в 
течение трех лет. Рывок США на первое место обусловлен добычей сланцевой нефти, 
которая составляет более половины извлекаемых ресурсов Америки. Причем в сланцах 
одного Техаса почти четверть суммарных извлекаемых запасов всей страны. Ранее 
сообщалось, что себестоимость добычи сланцевой нефти в США составляет примерно 40 
долларов за баррель. Поэтому эксперты прогнозируют, что рост цен на "черное золото" 
будет непродолжительным, поскольку сланцевые компании из США могут легко увеличить 
добычу. На сегодняшний день цены на нефть находятся на уровне 50 долларов за баррель.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zn.ua 
 

Chevron и Exxon Mobil объявили о крупнейших инвестициях  
в добычу после обвала цен 

06.07.2016 

Chevron, Exxon Mobil и их партнеры по разработке месторождения 
Тенгиз в Казахстане инвестируют $36,8 млрд в увеличение нефтедобычи. Об 
этом сообщается на сайте компании Chevron. 

Нефтяные концерны вложат $27,1 млрд в оборудование, $3,5 млрд – в новые 
скважины, а $6,2 млрд заложат на непредвиденные расходы, пишет РБК со ссылкой на The 
Wall Street Journal (WSJ). Это крупнейшие инвестиции в добычу нефти после обвала 
нефтяных цен, который начался летом 2014 г, пишет WSJ. «Этот момент является 
прекрасным временем для инвестиций», – заявил изданию руководитель подразделений 
Chevron в Евразии и на Ближнем Востоке Тодд Леви. По словам старшего вице-президента 
Chevron по разведке и добыче Джея Джонсона, инвестиционный план был основан на том, 
что ранее уже было проведено успешное расширение Тенгизского месторождения, в 
которое было вложено порядка $37 млрд. Инвестиции в Тенгизское месторождение 
знаменуют собой «точку перегиба тренда», заявил WSJ старший нефтяной аналитик 
инвестиционной компании Jefferies Джейсон Гэммел. Он отмечает, что это первый 
инвестиционный проект в нефтяной промышленности в этом году объемом более $10 
млрд. За время падения нефтяных цен с $115/барр. в середине 2014 г. до $27 в январе 2016 
г. крупные нефтяные компании были вынуждены урезать издержки, сокращая персонал и 
отказываясь от инвестиций в новые проекты. За три года Exxon Mobil сократила затраты на 
разведку и добычу с $42,5 млрд в 2013 г. до $23 млрд в 2016-м, Chevron за тот же период 
сократила капитальные затраты с $41,9 млрд до $25 млрд. По подсчетам Wood Mackenzie, 
на середину июня 2016 г. общий объем сокращения затрат на upstream составит $1 трлн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

Експорт нафти зі США досяг рекордного 
за 100 років рівня 

07.07.2016 
Експорт нафти зі США в травні 2016 року виріс до 662 тисяч барелів 

на добу - це рекорд з 1920 року. Про це повідомляє Reuters з посиланням на 
дані статистичного бюро США. 

Найбільшим імпортером американської нафти в травні були Канада (308 тисяч 
барелів на добу), Нідерланди (110 тисяч барелів на добу) і Кюросао (67 тисяч барелів на 
добу). Видання зазначає, що експорт нафти зростає після скасування (у січні) багаторічної 
заборони. За минулий з моменту скасування час США продавали нафту, в тому числі, до 
Латинської Америки, Європи, Азії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 
 
 
 
 

 
М.ПОТАПОВ 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249043396&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249043396&cat_id=244276429
http://www.corum.com/pressroom/press_about_us/kak_otsenit_effektivnost_regionalnogo_investitsionnogo_proekta_/
https://groups.google.com/forum/#!forum/Chrematistics
https://groups.google.com/forum/#!forum/Chrematistics
http://interfax.com.ua/news/economic/351883.html
http://zn.ua/ECONOMICS/v-ssha-obnaruzheny-krupneyshie-izvlekaemye-zapasy-nefti-v-mire-217986_.html
http://oilnews.com.ua/a/news/Chevron_i_Exxon_Mobil_obyavili_o_krupneyshih_investitsiyah_v_dobichu_posle_obvala_tsen/223428
http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2046332-eksport-nafti-zi-ssa-dosag-rekordnogo-za-100-rokiv-rivna.html
https://groups.google.com/forum/


 

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

 

 МАШИНОБУДУВАННЯ  
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

 
Samsung получила самую высокую прибыль 

за 2 года благодаря смартфонам 
07.07.2016 

Samsung Electronics Co Ltd сообщил о вероятном росте операционной 
прибыли во ІІ кв. на 17,4% в годовом выражении, что стало рекордным 
показателем более чем за два года благодаря продажам смартфона Galaxy S7. 

Крупнейший в мире производитель смартфонов и карт памяти сообщил, что 
прибыль в период с апреля по июнь вероятно составила 8,1 триллиона вон ($7 
миллиардов),превысив средний прогноз роста на 7,8 триллиона вон от аналитиков Рейтер. 
Компания побила рекорд прибыли, зафиксированный в первом квартале 2014 года, когда 
она составляла 8,5 триллионов вон. Мобильное подразделение компании вероятно 
показало лучшие результаты второй квартал подряд, вызвав вопросы относительно 
способности компании удерживать такую сильную динамику в условиях конкуренции со 
стороны Apple Inc и более доступных китайских производителей. Хотя Samsung не будет 
раскрывать детальные результаты до конца июля, акции компании выросли после выхода 
прогноза. Бумаги компании прибавили 1,7 процента, увеличившись также на 1,1 процента 
на более широком рынке. Согласно опросу Thomson Reuters, прибыль мобильного 
подразделения южнокорейской компании выросла на 54,5 процента в годовом выражении 
до 4,3 триллиона вон, что стало лучшим результатом со второго квартала 2014 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

LG Electronics прогнозирует рост прибыли  
во II кв до максимума 2 лет 

08.07.2016 
LG Electronics Inc сообщила, что операционная прибыль за ІІ квартал 

вероятно достигнет рекордного значения за 2 года, при этом аналитики 
указывают на большие доходы от производства бытовых приборов и телевизоров. 

Второй по величине производитель телевизоров по размеру доли рынка, следующий 
за фирмой-соотечественником Samsung Electronics Co Ltd, сообщил в отчетности для 
регулирующих органов, что прибыль в период с апреля по июнь вероятно составит 585 
миллиарда вон ($504 миллиона) против среднего значения в 599 миллиарда вон, согласно 
оценкам 23 аналитиков в опросе Thomson Reuters I/B/E/S. Такой результат станет 
максимальной квартальной прибылью с 2014 года, когда она составила 610 миллиардов 
вон во втором квартале. LG Electronics не сообщила деталей перед объявлением финальных 
результатов в конце июля. Аналитики сказали до заявления фирмы в пятницу, что 
вероятно уверенная прибыль от продажи бытовых приборов компании обусловлена 
продажами премиум-продукции и необычайно тёплой погодой на некоторых рынках, что 
подстегнуло спрос на кондиционеры. Эксперты также сказали, что подразделение 
компании по производству телевизоров нарастило прибыль, поскольку крупные 
спортивные события, такие как, например, Чемпионат Европы по футболу-2016, 
увеличивают спрос на тв-сеты большого размера. 

 

Читать полностью >>>  
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 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Квартальная прибыль PepsiCo превысила прогнозы  

благодаря новым продуктам 
07.07.2016 

PepsiCo Inc отчиталась о прибыли во ІІ квартале, превысившей 
прогнозы благодаря снижению стоимости сырья и сильному спросу на 
закуски и новые напитки, производимые компанией, в Северной Америке. 

Росту продаж способствовало появление на рынке новых напитков, таких как 
ароматизированная вода Propel и сок Naked Cold Pressed, а также закуски под брендом 
Simply, сообщила компания. Производственные затраты упали на 6% за три месяца, 
завершившиеся 11 июня. Это привело к увеличению чистой прибыли на 1,3% до $2,01 
миллиарда, или $1,38 на акцию. Прибыль за исключением некоторых статей баланса 
составила $1,35 на акцию, в то время как аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем 
ожидали показатель на уровне $1,30 на акцию. Чистая выручка упала на 3,3 процента до 
$15,395 миллиарда, однако превысила усредненный прогноз аналитиков на уровне $15,37 
миллиарда. Чистая выручка подразделения, производящего напитки, в Северной Америке - 
крупнейшего бизнеса PepsiCo - увеличилась на 1 процент, показав самый медленный рост с 
тех пор, как компания впервые раскрыла данные о продажах напитков в регионе в 2015 г. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

Danone купит американского производителя органических  
продуктов WhiteWave Foods за $12,5 млрд 

07.07.2016 
Французская компания Danone объявила, что купит за $12,5 млрд 

американского производителя органических продуктов питания WhiteWave 
Foods вместе с долгами, передает vedomosti.ru 

Как сообщает Reuters, в результате этой сделки бизнес Danone в США удвоится. За 
счет появления в портфолио брендов Danone молока Silk almond или салата Earthbound 
Farm Organic компания получит новых состоятельных клиентов, отмечает агентство, 
напомнив о проблемах компании на рынках Бразилии и России. Для Danone это будет 
первая крупная сделка с момента прихода Эммануэля Фабера на пост гендиректора группы 
в 2014 г. Ранее Фабер обещал, что вернет компанию к устойчивому росту и большой 
прибыли к 2020 г. За акцию WhiteWave Danone предлагает $56,25 наличными. В пресс-
релизе французской компании указано, что эта цена на 24% выше средней стоимости бумаг 
WhiteWave за последние 30 дней. Сделка позволит Danone создать мирового лидера в своей 
отрасли, который будет соответствовать устоявшемуся спросу потребителей на здоровые 
продукты, заявил Фабер в ходе конференс-колла после объявления о покупке.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vedomosti.ru 
 

Philip Morris програв Уругваю 
09.07.2016 

Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних суперечок 
Світового банку підтримав Уругвай за результатами розгляду позову від 
тютюнової компанії Philip Morris. 

Вона тепер буде змушена виплатити 7 мільйонів доларів судових витрат Монтевідео. 
Philip Morris пішов на позов через анти-тютюнову кампанію, яка розпочав президент 
Уругваю Табаре Васкес у свою першу каденцію з 2005 по 2010 рік. Було суттєво підвищене 
оподаткування тютюнових виробів, заборонена їхня реклама, паління у публічних місцях 
тощо. Philip Morris вимагав скасувати ці заходи та виплатити компанії компенсацію.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 

 ФІНАНСОВІ РИНКИ 

 
Слияние банков Абу-Даби создаст финансового гиганта  

с объемом активов $175 млрд 
04.07.2016 

Советы директоров банков Абу-Даби National Bank of Abu Dhabi и First 
Gulf Bank в воскресенье одобрили их слияние, в результате которого будет 
создан финансовый "тяжеловес" с объемом активов около $175 миллиардов. 

Объединенный банк, который будет называться National Bank of Abu Dhabi, станет 
одним из ведущих кредиторов на Ближнем Востоке и в Африке после завершения сделки в 
первом квартале 2017 года и выступит конкурентом Qatar National Bank, который недавно 
купил турецкий Finansbank. Путем создания национального банковского чемпиона Абу-
Даби надеется оживить экономику эмирата, пострадавшую от низких цен на нефть, и 
бросить вызов крупным игрокам на мировом банковском рынке как внутри страны, так и 
за рубежом. Новая структура, общая рыночная стоимость которой составит $29,1 
миллиарда, обгонит таких конкурентов, как британские Standard Chartered и Royal Bank of 
Scotland, а также французский Credit Agricole. "Предлагаемое слияние создаст банк, который 
будет обладать достаточной финансовой силой, экспертным потенциалом и глобальной 
сетью, чтобы поддержать экономические амбиции ОАЭ на внутреннем рынке и 
способствовать развитию внешнеэкономических связей страны", - говорится в совместном 
заявлении двух банков. Согласно условиям сделки, суверенные инвестиционные фонды 
Абу-Даби Abu Dhabi Investment Council и Mubadala станут держателями 33,2 и 3,7 процента 
акций нового банка соответственно.  
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По материалам reuters.com 
 

Старейший в мире банк Monte Paschi подешевел  
до рекордного минимума 

07.2016 
Акции старейшего в мире банка, итальянского Monte dei Paschi di 

Siena, упали до рекордного за почти 550-летнюю историю минимума. Об 
этом пишет Financial Times, передает bin.ua 

Это случилось после того, как стало известно, что Европейский Центробанк 
потребовал от банка значительно сократить объем проблемных кредитов. В 2015 году 
совокупный объем проблемных долгов составлял €46,9 млрд. ЕЦБ требует понизить его до 
€38,9 млрд к концу 2017 года, а затем до €32,6 млрд к концу 2018-го. Чистый объем должен 
быть сокращен с €24,2 млрд в 2015 году до €18,4 млрд к 2017 году и €14,6 млрд к 2018-му. 
Продажа столь крупного портфеля «может вынудить банк начать поиски дополнительных 
средств, которые инвесторы предоставить не в состоянии», приводит Bloomberg мнение 
стратега IG Markets Винченцо Лонго. С прошлого года Monte Paschi уже продал портфель 
проблемных долгов на €2 млрд. В мае 2016 года глава банка Фабрицио Виола заявил, что 
банк усилит работу в этом направлении. 

 

Читать полностью >>>   

 

По материалам bin.ua 
 

Крупнейшие банки мира с начала года  
подешевели на $465 млрд 

08.07.2016 
С начала 2016 г. 20 крупнейших банков мира потеряли четверть своей 

совокупной рыночной стоимости, что в сумме эквивалентно $465 млрд, 
пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании FactSet. 

По оценке издания, максимальные потери у итальянского UniCredit, рыночная 
капитализация которого снизилась почти на две трети. Стоимость Royal Bank of Scotland 
упала на 56%, а Credit Suisse, Deutsche Bank и Barclays подешевели почти в два раза. 
Наилучшие показатели рыночной капитализации оказались у J.P. Morgan Chase и 
Промышленного и коммерческого банка Китая, которые потеряли по 10% своей стоимости 
в долларовом эквиваленте. При оценке в местных валютах цены акций всех 20 
рассмотренных банков снизились за последний год. Исключение составил британский 
Standard Chartered, стоимость которого в фунтах не изменилась. WSJ отмечает, что 
приведенные оценки демонстрируют неуверенность инвесторов. Например, по данным 
FactSet, UniCredit сейчас стоит 21% от своей балансовой стоимости, а капитализация 
Deutsche Bank составляет 26% от того, что он стоил на пике финансового кризиса 2008 
года. Рыночная стоимость немецкого банка в долларовом выражении, пишет издание, 
сейчас примерно равна капитализации регионального американского банка SunTrust Banks 
Inc, действующего на юго-востоке страны. Рыночная стоимость выше балансовой только у 
Wells Fargo, а у J.P. Morgan Chase эти два показателя почти совпадают. Падение стоимости 
банковских акций вызвано комбинацией причин, пишет WSJ. Это влияние на рынки 
состояния китайской экономики, ожидания изменения ставок ФРС и цены на нефть. 
Британский референдум о выходе из ЕС только усугубил эту тенденцию, отмечает издание. 
После объявления 24 июня результатов голосования, показавшего, что верх одержали 
противники британского членства в Евросоюзе, крупнейшие британские банки потеряли 
почти треть капитализации в первые же минуты торгов. Акции Barclays тогда упали на 
30%, Royal Bank of Scotland - на 35% и Lloyd's Bank - на 30%. 
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Столтенберг рассказал о решениях  
первого дня саммита НАТО 

08.07.2016 
Лидеры государств и правительств стран-членов НАТО приняли 

ряд решений, направленных на усиление общей обороны альянса. Об 
этом по результатам первого дня саммита в пятницу в Варшаве на 
пресс-конференции сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 

"Сегодня мы сделали следующий шаг - мы решили усилить наше военное 
присутствие на востоке альянса четырьмя батальонами в Польше, Эстонии, Латвии и Литве 
на ротационный основе. Эти батальоны будут многонациональными", - сообщил он. По 
мнению генсека НАТО, это означает, что "атака на одного союзника будет расценена, как 
атака на весь альянс". Генсек также сообщил, что Канада будет заниматься батальоном в 
Латвии, Германия возглавит батальон в Литве, Великобритания - в Эстонии и США - в 
Польше. "Наше присутствие начнется со следующего года. Это - важный шаг, но это только 
одна часть больших усилий, включая план присутствия на Юго-Востоке, которое будет 
построено вокруг многонациональной бригады в Румынии ", - добавил Столтенберг. Кроме 
того было принято решение об инициативе по операционным возможностям 
противоракетной обороны НАТО. "Это значит, что корабли США, базирующихся в Испании, 
радар в Турции и перехват с румынской стороны сейчас будут работать вместе под 
командованием и контролем НАТО", - отметил генсек альянса. … 
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Балканський саміт: Брекзит і перспективи  
вступу в ЄС 

04.07.2016 
Європейський Союз на саміті в Парижі запевнив балканські країни, 

що переговори про вступ нових держав, які прагнуть стати членами 
блоку, триватимуть, незважаючи на рішення Британії вийти з нього. 

Канцлер Німеччини, президент Франції і глава зовнішньої політики ЄС провели 
зустріч з балканськими лідерами, під час якої підкреслили свою рішучість продовжувати 
процес вступу їхніх країн до ЄС: “Так, це було важливо чітко підтвердити, що британське 
рішення не ставить під сумнів зобов‘язання, які були прийняті щодо країн Балканського 
регіону,” – заявив президент Франсуа Олланд. На Балканах у черзі на вступ до ЄС – Албанія, 
Колишня Югославська Республіка Македонія, Сербія і Чорногорія. 
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Франк-Вальтер Штайнмайєр про саміт НАТО:  
Пішли правильні сигнали 

10.07.2016 
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр 

задоволений результатами саміту НАТО у Варшаві, який зумів знайти 
вірний тон і відносно східних союзників, і Росії. 

Така оцінка зустрічі дана в роз'ясненні МЗС ФРН, повідомляє кореспондент 
Укрінформу в Берліні. "Удалося те, що від саміту у Варшаві пішли правильні сигнали - як 
всередину, так і назовні, на захід і на схід”, - зазначив Штайнмайєр. Він назвав 3 “важливих 
меседжі” зустрічі на вищому рівні: НАТО серйозно сприймає побоювання східних партнерів 
по Альянсу, але його заходи не несуть нікому загрози; НАТО підсилює обороноздатність, 
але не хоче холодної війни; НАТО прагне до серйозного діалогу з Росією, над чим 
працюватиме відразу після свого саміту. “Ми зможемо повернутися до світового порядку і 
архітектури безпеки, прописаних у Паризькій хартії, до більшої, ніж після падіння 
Берлінської стіни і закінчення блокової конфронтації, безпеки, якщо ми серйозно 
братимемо до уваги обидва стовпи нашої стратегії - перестраховка і діалог, і якщо Росія 
готова конструктивно увійти до нього”, - заявив міністр. … 
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Глава минфина Британии Осборн хочет резко  
снизить налог на прибыль 

03.07.2016 
Британский министр финансов Джордж Осборн пообещал 

существенно снизить ставку налога на прибыль компаний. Об этом 
сообщает служба новостей портала bbc.com 

По его мнению, такой шаг необходим для привлечения инвестиций в экономику 
страны после состоявшегося на прошлой неделе референдума о членстве Британии в ЕС, в 
ходе которого британцы высказались за выход из ЕС. В интервью Financial Times министр 
заявил, что ставка налога на прибыль компаний может опуститься в Британии ниже 15% с 
нынешних 20%. Как отметил Осборн, подобная мера является частью его плана по 
созданию "суперконкурентоспособной экономики" с низким налогообложением для 
бизнеса. Представитель министерства финансов подтвердила, что информация, 
изложенная в Financial Times, корректна, однако не смогла назвать точных сроков введения 
более низкого налога на прибыль компаний. В марте нынешнего года Джордж Осборн 
говорил о том, что к 2020 году налог на прибыль компаний в Британии сократится до 17%.  
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Новым премьер-министром Великобритании  
станет женщина 

07.07.2016 
В результате голосования депутатов британского парламента от 

Консервативной партии определилось два кандидата на пост премьер-
министра страны. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на The Telegraph. 

Кандидатами, набравшими большее количество голосов однопартийцев, стали 
министр внутренних дел Тереза Мэй и министр энергетики Андреа Лидсом. В то же время 
министр юстиции Майкл Гоув занял третье место и потерял право претендовать на кресло 
премьера. Уточняется, что Мэй получила 199 голосов, Лидсом - 84 голоса, а Гоув - 46 
голосов парламентариев. После оглашения результатов Тереза Мэй заявила, что Британия 
нуждается в сильном, проверенном лидере для ведения переговоров по Brexit. Финальное 
голосование за нового премьера состоится 9 сентября, в нем примут участие все члены 
Консервативной партии. Голосование будет проводиться по почте. Отметим, что на двух 
последних выборах лидера консерваторов рядовые члены партии отдавали предпочтение 
тому из двух кандидатов, кто получил меньшую поддержку членов парламента. Потому 
однозначно утверждать, кто станет новым премьер-министром Британии, пока рано. 
Напомним, в Британии депутаты намерены инициировать судебное преследование в 
отношении бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Тони Блэра. 
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Промпроизводство в Великобритании  
снизилось в мае 

07.07.2016 
Объем промышленного производства в Великобритании сократился 

в мае на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют 
данные Национального статистического управления (ONS) страны. 

Снижение показателя связано с сокращением производства в перерабатывающей 
промышленности на 0,5%. Кроме того, теплая погода привела к снижению выработки 
электроэнергии, сообщило ONS. Главным образом снижение производства связано с 
сокращением выпуска основной фармацевтической продукции и фармацевтических 
препаратов на 6,5% после роста на 9% в апреле. Несмотря на снижение показателя в мае, 
по-прежнему ожидается рост промпроизводства во II квартале, отметило статистическое 
управление. В годовом выражении объем промышленного производства в Великобритании 
в мае вырос на 1,4%. Значительнее всего вырос объем промпроизводства в секторе 
обрабатывающей промышленности - на 1,7% по сравнению с маем 2015 г. Данные не 
охватывают период непосредственно до и сразу после референдума по вопросу 
дальнейшего членства в Европейском союзе, который состоялся 23 июня. Британцы 
проголосовали за выход из ЕС, что, по мнению экономистов, вероятно, окажет давление на 
экономику в ближайшие месяцы. Кроме того, одним из следствий голосования стало 
падение фунта стерлингов, которое может помочь экспортерам.  
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Президент Австрії склав свої  

повноваження 
08.07.2016 

Президент Австрії Гайнц Фішер склав свої повноваження після 
двох шестирічних термінів поспіль. У своїй останній промові перед 
Федеральними зборами він закликав країну залишитися членом ЄС та 
поважати права біженців. 

Після того, як Британія проголосувала за вихід з ЄС, кандидат у президенти Австрії 
від ультраправої Партії свободи Норберт Гофер заявив, що республіка може провести 
аналогічний референдум. Втім згодом, він запевнив, що не хоче, щоб його країна вийшла з 
Євросоюзу. В інтерв‘ю виданню Die Presse Гофер заявив, що вихід з ЄС може бути крайнім 
заходом у випадку вступу до нього Туреччини. На травневих президентських виборах в 
Австрії переміг незалежний кандидат Александер Ван дер Беллен, який випередив 
Норберта Гофера на 30 тисяч голосів. Минулого тижня конституційний суд анулював 
результати другого туру через певні порушення під час підрахунку голосів. Повторні 
вибори призначено на 2 жовтня. Про це повідомив канцлер Крістіан Керн після засідання 
уряду у вівторок. Рішення має найближчим часом формально схвалити парламент. 1 липня 
Конституційний суд Австрії скасував результати другого туру президентських виборів, що 
відбувся 22 травня. Згідно з ними, лідер “зелених” Александер Ван дер Беллен випередив 
свого опонента від правої Австрійської партії свободи Норберта Гофера на 30 тисяч голосів.  
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Промпроизводство в Германии  

снизилось в мае 
07.07.2016 

Промпроизводство в Германии неожиданно снизилось в мае, 
показав худший месячный спад с августа 2014 г., позволяя 
предположить, что крупнейшая экономика Европы сбавляет обороты 
во ІІ квартале после уверенного начала года. 

Объем промышленного производства упал на 1,3% в мае 2016 г. по сравнению с 
предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики Германии. "Это 
мощнейший спад с августа 2014 г.", - сказала представитель министерства. Апрельские 
данные пересмотрены в сторону понижения до роста на 0,5% с 0,8%. Данные 
свидетельствуют о небольшом снижении объёмов промпроизводства во ІІ квартале. Между 
тем, деловые настроения в секторе улучшились за последнее время, и ожидает, что 
промпроизводство продолжит расти умеренными темпами. Отметим, уверенный спрос в 
еврозоне на товары немецкой промышленности позволил смягчить последствия падения 
числа внутренних заказов в мае, однако в целом нерадостные данные позволяют 
предположить, что рост крупнейшей экономики еврозоны замедлится во ІІ квартале. Число 
заказов на товары. произведенные в Германии, осталось неизменным в мае по сравнению с 
апрельскими данными, согласно информации министерства экономики Германии. Нулевая 
динамика не оправдала консенсус-прогноза Рейтер, согласно которому число заказов 
должно было вырасти на 1,0%. "Стагнация числа заказов - явное разочарование",- сказал 
экономист Bankhaus Lampe Александр Крюгер, отметив, что число промышленных заказов 
вероятно снизится во ІІ квартале относительно первых трёх месяцев года. "Конечно, это 
совершенно никак не связано с последствиями Brexit",- сказал Крюгер, комментируя 
решение британцев на референдуме о выходе из ЕС. Экономисты предостерегают, что 
решение Великобритании покинуть ЕС может ударить по немецкому экспорту и привести к 
сокращению роста на половину процентного пункта в следующем году. Однако рекордно 
высокая занятость и рост реальных зарплат помогают немецким потребителям ослабить 
пояса, сделав частное потребление основным драйвером роста экономики. Главной 
проблемой немецкой промышленности остаётся вялый рост мировой экономики, отметил 
Крюгер. В мае в основном немецкие фирмы сокращалаи заказы на промышленные товары. 
Внутренний спрос упал на 1,9% к апрелю, а объём иностранных заказов вырос на 1,4%, 
поскольку спрос со стороны стран еврозоны вырос на 4,0%. Данные за апрель были 
пересмотрены: объём промышленных заказов упал на 1,9% к предыдущему месяцу против 
ранее зафиксированного падения на 2%. Розничные продажи в мае выросли наибольшими 
темпами с июля 2015 г., а потребительские настроения достигли наивысшего уровня почти 
за год перед началом июля, поскольку рекордно низкая стоимость заимствований даёт 
покупательной способности немцев дополнительный импульс. Немецкая экономика 
прибавила 0,7% в І кв., более чем вдвое нарастив темпы роста. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

Німеччина зазнає економічного  
послаблення 

08.07.2016 
Показники німецького експорту неочікувано впали у травні, що 

стало найстрімкішим падінням за останні 9 місяців. Разом з тим 
показники імпорту виказали зростання менше ніж очікувалося.  

На думку фахівців, це свідчить про те, що слабкий ґлобальний попит позначається на 
зростанні найбільшої економіки Європейського Союзу. Торговельні показники малюють 
картину економічного послаблення Німеччини по тому, як було оприлюднено дані, які 
вказали найбільше падіння впродовж місяця за останні 2 роки. Загалом, показники 
німецького експорту впали на 1,8% за останній місяць. Такі показники оприлюднило 
Федеральне бюро статистики тієї країни. Вплив Brexit на німецьку економіку співпадає зі 
впливом рішення Великої Британії вийти з Європейського Союзу на економіки решти країн 
ЄС. Відзначимо, Німеччина запланувала збалансований бюджет для країни до 2020 року. 
Економічна ситуація ФРН і далі позитивна, попри рішення Великої Британії залишити ЄС, 
заявив у середу міністр фінансів Німеччини Вольфґанґ Шойбле. Німецький федеральний 
банк, підтверджує думку уряду країни про те, що Брекзит не змінив, або суттєво не змінив, 
німецької економічної ситуації. Вольфґанґ Шойбле, міністр фінансів Німеччини: “Я вважаю, 
що цей проект бюджету чітко демонструє, що ми будемо дотримуватися нашої твердої, 
надійної бюджетної політики, яку ми узгодили на початку цього терміну. У нас особливо 
гарна ситуація на ринку праці із високим рівнем працевлаштування та низьким рівнем 
безробіття”. Міністр фінансів не бачить жодної потреби у зміні стандартів державного 
регулювання: зниження податків, торговельних обмежень, соціальних гарантій тощо. 
Вольфґанґ Шойбле, міністр фінансів Німеччини: “Джордж Осборн та я зустрінемося 
наступного тижня на раді з економічних та фінансових питань та почуємо пояснення. У нас 
немає планів почати у Європі нові “перегони на дно”. Це не має сенсу”. Настрій Вольфґанґа 
Шойбле відрізняється від його британського колеги, який після результатів референдуму 
відмовився від планів позбутися бюджетного дефіциту до 2020 року.  

 

Читати повністю >>> 
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 ФРАНЦІЯ 
 

Французький уряд ухвалив непопулярну трудову 
 реформу в обхід парламенту 

05.07.2016 
Попри запеклі протести, що не припинялися з березня, французький 

уряд ухвалив непопулярну трудову реформу в обхід парламенту. Таку 
можливість в окремих випадках надає конституція Франції.  

Єдиним способом зупинити процедуру є вотум недовіри уряду впродовж 24 годин, 
але у противників реформи немає на це голосів. “Таким чином, після обговорення на раді 
міністрів 10 травня, я вирішив ухвалити цей законопроект під відповідальність уряду. Він 
стосується зайнятості, покращення соціального діалогу та забезпечення професійного 
зростання. Конституція “П‘ятої республіки” дозволяє незгодним із текстом презентованого 
нами закону подати резолюцію про оскарження”, – сказав прем‘єр-міністр Манюель Валльс. 
Запропонована урядом удова реформа розширює права працедавців, дозволяючи їм легше 
наймати та звільняти персонал. На думку уряду, це єдиний спосіб знизити 10% рівень 
безробіття. Закон набере чинності 22 липня.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

Промпроизводство Франции  
сократилось на 0,5% 

08.07.2016 
Объемы промышленного производства во Франции снизились из-за 

сокращения производства в электроэнергетике, переработке и 
транспортной отрасли. 

Показатели промпроизводства во второй по величине экономике еврозоны 
снизились за месяц на 0,5% согласно данным французского Национального института 
статистики и экономических исследований (Insee). Такое снижение соответствует 
прогнозам экспертов, опрошенных The Wall Street Journal. Промышленное производство во 
второй по величине экономике еврозоны снизилось в марте на 0,3% относительно 
предыдущего месяца. Выпуск продукции обрабатывающей промышленности сократился на 
0,9%. Производство в автомобильном секторе упало на 3,1%. При этом аналитики ожидали 
увеличения промпроизводства на 0,5%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

o ПІВДЕННА ЄВРОПА  
 

 ІСПАНІЯ 
 

Іспанія: соціалісти обіцяють голосувати  
проти прем‘єра Рахоя 

09.07.2016 
Іспанські соціалісти голосуватимуть проти Маріано Рахоя як 

кандидата на посаду прем‘єр-міністра. Про це заявив лідер соціалістів 
Педро Санчес, передає служба новин euronews.com 

“Іспанці голосували за нас як за альтернативу. І альтернатива Народній партії не 
може слугувати рішенням для Народної партії. Все просто. Тому хай він шукає інших 
союзників. А ми готові об‘єднати представників іспанського народу заради справжніх змін, 
яких потребує Іспанія. І робитимемо це чесно і демократично в опозиції”, - сказав Санчес на 
партійному засіданні. На червневих виборах керівна Народна партія здобула третину місць 
у парламенті. Соціалісти і ліві Podemos набрали трохи більше 20%. Ще одна альтернатива 
для Маріано Рахоя - заручитися підтримкою трох найменших парламентських сил, 
центристів “Громадян” та двох регіональних фракцій. Якщо і це не спрацює, на Іспанію 
чекають нові дочасні вибори. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

Насичений іспанський візит  
Барака Обами 

10.07.2016 
Барак Обама завершує свій короткий візит до Іспанії, де зустрівся із 

королем Феліпе VI та прем‘єр-міністром Маріано Рахоєм. Про це повідомляє 
служба новин порталу euronews.com 

Президент США, який вперше відвідує Іспанію за час перебування на посаді, 
похвалив здобутки Рахоя у подоланні наслідків економічної кризи. Країні вдалося 
пожвавити економіку, однак ситуація залишається надзвичайно складною. Зокрема, рівень 
безробіття становить близько 20%. “Я хочу привітати прем‘єр-міністра та іспанців із 
економічним прогресом, якого вдалося досягнути за останні кілька років. Це був непростий 
шлях, але чимало змін, які були запроваджені, починають приносити плоди. Чимало роботи 
ще попереду. Для всіх нас,” – сказав Обама. В інтерв‘ю місцевій газеті El Pais він назвав 
Іспанію сильним союзником НАТО, великим торговельним партнером США, подякував за 
багаторічне розміщення американських військ на території країни. Перш ніж повернутися 
додому в неділю ввечері, Обама виступить із промовою на іспансько-американській 
військово-морській базі Рота. Американському президенту довелося дещо скоротити свій 
візит до Іспанії, були скасувані екскурсія у Севільї та зустріч із іспанцями у мерії. Обама 
скоріше повертається додому через розстріл поліцейських у Далласі, який стався минулого 
четверга. У зв‘язку із візитом голови Сполучених Штатів у Мадриді також пройшли акції 
протесту. Так, група з шести активістів Greenpeace розгорнула на центральній вулиці 
іспанської столиці Гран Віа банер проти проекту про вільну торгівлю між ЄС та США.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 МОЛДОВА 
 

В Кишинев прибыла миссия МВФ 
05.07.2016 

Министр экономики Октавиан Калмык, назначенный 
руководителем переговорной группы по обсуждению нового 
меморандума с МВФ, провел встречу с прибывшей в Кишинев делегацией 
фонда во главе с Иванной Владковой-Холлар. 

Пресс-служба Министерства экономики уточнила, что в ходе встречи обсуждались 
проблемы, связанные с макроэкономической ситуацией, структурными реформами, 
внедряемыми властями страны для улучшения корпоративного управления, 
энергетической системы и др. Особое внимание на встрече было уделено положению в 
энергетическом секторе и мерам, предпринятым властями для решения проблем с 
обеспечением электроэнергией, природным газом, теплоэнергией и системной 
модернизации этих областей. Октавиан Калмык и Иванна Владкова-Холлар договорились 
установить постоянный контакт между переговорной группой и миссией МВФ на все время 
нахождения экспертов в нашей стране с целью повышения эффективности консультаций в 
процессе разработки проекта Меморандума об экономической и финансовой политике 
между правительством Республики Молдова и МВФ.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам blackseanews.net 
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 РОСІЯ 
 

Росія вичерпає резервний фонд бюджету  
наступного року - Мінфін 

06.07.2016 
Міністерство фінансів Росії збирається в 2017 році повністю 

витратити Резервний фонд та ще понад 1,7 трильйона рублів з Фонду 
національного добробуту. Про це пише РБК, передає ukrinform.ua 

Згідно з матеріалами до бюджету на 2017-2019 роки, які опинилися розпорядженні 
інформагентства, Росія витратить залишок Резервного фонду в 2017 р. і почне витрачати 
Фонд національного добробуту, який за три роки скоротиться майже на 1,75 трлн. рублів, 
одночасно збільшивши запозичення на внутрішньому ринку, щоб звести кінці з кінцями. 
Внутрішні запозичення зростуть майже в п'ять разів - з 300 мільярдів рублів в 2016 році до 
1,44 трильйона рублів в 2019 році. Всього в Резервному фонді, який Мінфін другий рік 
активно використовує для латання дір у скарбниці, залишилося 2,46 трильйона рублів. 
Газета «Відомості» також повідомила, що уряд схвалив пропозицію Мінфіну на три роки 
заморозити витрати федерального бюджету. З урахуванням інфляції витрати бюджету в 
реальному вираженні знизяться приблизно на 20%. Прес-секретар президента РФ Дмитро 
Пєсков в свою чергу заявив, що Кремль визнає необхідність «упорядкування бюджету в бік 
його оптимізації за низкою статей і витрат, щоб відповідати тим економічним реаліям, в 
яких живе країна». Раніше міністерство фінансів РФ неодноразово попереджало, що при 
збереженні поточних цін на нафту Резервний фонд буде вичерпано в 2017 році. 

 

Читати повністю >>> 
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Внешнеторговый профицит РФ 
упал в 1,9 раза 

08.07.2016 
Сальдо торгового баланса, по данным таможенной статистики, в 

январе-мае 2016 г. сложилось положительное в размере $41,5 млрд, что на 
$38,8 млрд меньше, чем в январе-мае 2015 г. 

Экспорт России составил $106,2 млрд и по сравнению с январем-маем 2015 г. 
снизился на 30,5%, импорт снизился на 10,6% до $64,6 млрд. Основу российского экспорта в 
январе-мае 2016 г. в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические 
товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 61,6% 
(в январе-мае 2015 г. – 68,2%). В январе-мае 2016 г. по сравнению с январем-маем 2015 г. 
стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 37,6%, а физический – 
на 0,4%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы 
экспорта нефти сырой на 4,5%, газа природного – на 16,2%, угля каменного – на 4,7%. При 
этом снизились объемы поставок нефтепродуктов – на 13,5%, в том числе дизельного 
топлива – на 11,3%, топлив жидких – на 21,8%, электроэнергии – на 3,7%. В товарной 
структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе-
мае 2016 г. приходилось 46,9% (в январе-мае 2015 г. – 47,9%). Стоимостный объем импорта 
этой продукции снизился по сравнению с январем-маем 2015 г. на 11,5%, в том числе 
механического оборудования – на 17,1%, средств наземного транспорта (кроме 
железнодорожного) – на 16,9%, инструментов и аппаратов оптических – на 2,7%. 
Физические объемы ввоза легковых автомобилей сократились на 32,0%, грузовых – на 
28,1%. Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-
мае 2016 г. составила 14,4 % (в январе-мае 2015 г. – 13,9%). Стоимостные и физические 
объемы поставок продовольственных товаров сократились по сравнению с январем-маем 
2015 г. на 6,5% и 6,9% соответственно. Удельный вес текстильных изделий и обуви в 
январе-мае 2016 г. составил 5,9% (в январе-мае 2015 г. – 6,1%). Стоимостный и физический 
объемы импорта этих товаров снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 12,1% и 9,4% соответственно. … 

 

Читать полностью >>>  
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 БІЛОРУСІЯ 

 
Решатся ли белорусские власти на реформы  

в промышленности? 
04.07.2016 

Почему в регионах Беларуси местные руководители стали открыто 
говорить не только о необходимости создания новых производств, но и о 
закрытии ныне существующих, выяснял корреспондент DW. 

 
 

По данным официальной статистики, в целом по Беларуси убыточными в настоящее 
время является более 2,5 тысячи предприятий. Такая ситуация характерна и для столицы, 
для регионов: в одном только Бресте почти треть промпредприятий работают "в минус" и 
не способны самостоятельно провести модернизацию.  

 

В провинции - еще тяжелее. Особенно серьезные проблемы возникают на так 
называемых градообразующих предприятиях, расположенных в небольших населенных 
пунктах. Так, падение производства на заводе "Полесьеэлектромаш" сказывается на 
доходах многих жителях города Лунинца, а тяжелое финансовое положение 
Жабинковского сахарного завода негативно влияет на ситуацию в этом районном центре, 
поскольку большинство его жителей - работники предприятия. В число убыточных попал и 
завод "Кузлитмаш" в Пинске. Как рассказал корреспонденту DW один из его рабочих, в 
начале нынешнего года сотрудникам предприятия дали для ознакомления документ, 
согласно которому оклады урезаются на 50%. "С теми, кто не хочет трудиться на худших 
условиях, администрация сразу расторгает контракты. Но таких оказалось немного: найти 
работу с приемлемой зарплатой в нашем городе очень трудно", - посетовал собеседник. По 
его словам, хотя "Кузлитмаш" пару лет назад присоединили к известному производителю 
самосвалов БелАЗ, на предприятии все равно сокращают персонал, и оно работает лишь 
четыре дня в неделю. 

 

По китайскому пути. О том, что многие белорусские заводы и фабрики 
переживают далеко не лучшие времена, принося только убытки, местные власти говорят 
уже открытым текстом. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на 
заседании, где рассматривались вопросы эффективности работы промышленной отрасли 
этого региона Беларуси, порекомендовал перенимать китайский опыт, касающийся 
закрытия неэффективных предприятий. "Там существует госпрограмма, когда вместо 
закрытых открываются новые, а мы держимся за старье, не имея возможности провести 
модернизацию", - признал Лис. По его словам, должна быть четкая программа по созданию 
новых производств, и не важно, какой формы собственности они будут - частные или 
государственные. Кроме того, чиновники вновь призывают руководителей предприятий 
активно избавляться за символическую цену от неиспользуемых площадей на 
производствах. Правда, директорат проявлять инициативу не спешит, поскольку помнит, 
как еще совсем недавно его представители лишались должностей и подвергались 
судебному преследованию, когда пытались заниматься решением подобных вопросов. … 
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 ІЗРАЇЛЬ 

 
Ізраїль відповів на нові напади палестинців арештами  

і розширенням поселень 
04.07.2016 

Ізраїльські солдати у понеділок заарештували двох братів 
палестинського юнака, який минулого тижня зарізав 13-річну ізраїльтянку. 
Дівчина відпочивала у своєму будинку поблизу Хеврона. 

Також під час низки рейдів на Західному березі річки Йордан ізраїльські солдати 
узяли під варту 13 палестинців. Ізраїльська армія також зруйнувала родинні помешкання 
двох палестинських нападників, які у грудні вбили двох і поранили одного ізраїльтянина в 
Єрусалимі. Помешкання знаходились на території табору для біженців Каландія на 
Західному березі річки Йордан. Під час операції спалахнули сутички з ізраїльськими 
солдатами, 6 палестинців отримали поранення. У понеділок влада Ізраїлю ініціювала 
будівництво нових будинків у поселенні Маале-Адумім на Західному березі річки Йордан. 
563 помешкання з‘являться у відповідь на нові напади з боку палестинців. Про це 
напередодні повідомив міністр оборони Ізраїлю Авіґдор Ліберман. Він також зазначив, що 
відтепер Ізраїль відповідатиме розширенням і укріпленням поселень на кожний напад 
палестинців. Нагадаємо, Ізраїльський уряд погодив зведення 42-х нових будинків у Кір‘ят-
Арбі на окупованому Західному березі. Прем‘єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 
оголосив низку антитерористичних заходів: “Ми перебуваємо у режимі постійної боротьби 
із терором. На цьому шляху у нас були і злети, і падіння. Ми вживаємо різних заходів, в тому 
числі і дуже рішучих, до яких раніше ще не вдавалися. Серед них блокада району Хеврона, 
700 тисяч людей, та відкликання усіх дозволів на роботу в мешканців села Бані-Наїм, звідки 
походять шестеро нападників”. ООН, Європейський Союз та правозахисні організації 
Amnesty International і Human Rights Watch одноголосно називають зведення Ізраїлем 
поселень на палестинських територіях порушенням міжнародних законів та перепоною на 
шляху до ізраїльсько-палестинського примирення. 
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 СИРІЯ 

 
Ще до завершення перемир‘я у Сирії знову  

загинули десятки цивільних 
08.07.2016 

Оголошене режимом президента Башара Ассада на 3 доби перемир‘я 
у зв‘язку із завершенням священого місяця Рамадану ще не добігло кінця, а 
у двох сирійських містах знову загинули десятки цивільних. 

22 особи, включно з однією дитиною, втратили життя під час повітряних ударів по 
місту Даркуш у провінції Ідліб. Ця місцевість перебуває під контролем Фронту ан-Нусра, що 
є сирійським відділком аль-Каїди. З березня 2015 року її майже щоденно бомбардує 
урядова, а відтак і російська авіація. Водночас у найбільшому до війни місті Сирії Алеппо 
загинуло 18 цивільних і ще близько 120 зазнали поранень. За деякими повідомленнями, це 
сталося внаслідок атаки повстанців на район, що його контролює армія Ассада. Тим часом 
урядові сили скористалися з перемир‘я, аби підійти на відстань пострілу до єдиної 
неконтрольованої ними дороги до частини міста, що перебуває у руках повстанців. Таким 
чином, загроза повного оточення повстанців значно посилилася. А президент Ассад 
використав перемир‘я для поїздки до Хомса. Там він та його сім‘я перед телекамерами 
відвідали помешкання поранених сирійських вояків. Нагадаємо, Сирійська урядова армія 
взяла під контроль останню “дорогу життя” в Алеппо під час режиму “припинення вогню”, 
що мав діяти 3 доби. За даними моніторингового центру, що базується в Лондоні, війська 
Башара Ассада просунулися на кілометр вглиб району, контрольованого повстанцями, 
відрізавши їх від єдиного шляху, що сполучав із зовнішнім світом. Вільна сирійська армія 
заявляє, що її бійці намагаються відбити втрачені позиції на сході Алеппо, серед руїн якого 
все ще мешкають близько 300 тисяч людей. Колись найбільш заселене місто Сирії 
залишається головною ареною бойових дій на 6 рік сирійського конфлікту. У середу з 
нагоди закінчення священного для мусульман місяця Рамадан війська Башара Ассада 
оголосили 3-денне “перемир‘я”. Втім, офіційний Дамаск наголосив, що воно не 
поширюватиметься на терористичні угруповання, зокрема, ІДІЛ та “Фронт ан-Нусра”. Під 
цим прикриттям режим й далі здійснює наступ на повстанців.  
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У Сирії ліквідували одного з лідерів  
курдських бойовиків 

10.07.2016 
На півночі Сирії ліквідовано одного з лідерів Робочої партії 

Курдистану (РПК) Фехмана Гусейна, більш відомого під прізвиськом «Бахоз 
Ердал». Про це повідомляє агентство Anadolu.  

«Автомобіль, в якому перебував Фехман Гусейн, був підірваний на сирійській 
території», - повідомив представник сирійського опозиційного угруповання «Тель Хаміс» 
Халід ель-Хасекаві. Наголошується, що машина була підірвана опозиціонерами напередодні, 
о 20.30 за місцевим часом, на дорозі, що веде від району Хімо до міста Камишли. Загинуло як 
мінімум восьмеро людей, у тому числі, і сам «Бахоз Ердал». Відзначимо, в результаті 
повітряного удару міжнародним коаліційним силам вдалося розгромити центр 
оперативного управління терористичного угруповання "Ісламська держава", розташований 
у районі сирійського міста Мара. Про це йдеться в оперативному зведенні дій Коаліції за 
минулу добу, оприлюдненому в суботу Міністерством оборони США, передає власний 
кореспондент Укрінформу. "Поблизу населеного пункту Мара ударом уражений центр 
оперативного управління ІДІЛ", - зазначається в повідомленні. Варто зауважити, що 
напередодні в цьому ж регіоні коаліція знищила штаб ІДІЛ. Загалом, за минулу добу 
міжнародні сили завдали дев'ять ударів по позиціях ІД в Сирії та вісім – на території Іраку. 
При цьому повідомляється про знищення та ураження п'яти тактичних підрозділів 
терористів, 15 бойових позицій, у тому числі трьох артилерійських, системи ППО, кількох 
складів зі зброєю, а також трьох районів зосередження військ "Ісламської держави". Крім 
того, удари прийшлися по трьох свердловинах, що їх використовувала ІД, кількох мостах, та 
транспортних засобах, що застосовувалися бойовиками у військових цілях. 
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 ТУРЕЧЧИНА 

 
У Туреччині заявили про знищення  

восьми бойовиків ІДІЛ 
10.07.2016 

У результаті ударів ЗС Туреччини і ВПС коаліції по 10 цілях 
терористичної організації “Ісламська держава” в Сирії загинули восьмеро 
бойовиків. Про це повідомляє агентство Anadolu із посиланням на Генштаб 
Туреччини. 

“У ході операції ЗС Туреччини і ВПС коаліційних сил (у районі Дабик) знищили 10 
цілей ІДІЛ, включаючи вогневі точки бойовиків і мінометне озброєння, що їм належить. За 
попередніми даними, ліквідовано 8 бойовиків”, - заявили в Генштабі. У Генштабі також 
повідомили, що напередодні була отримана інформація про те, що терористи готуються до 
завдання ударів по території Туреччини з позицій, розташованих в північних сирійських 
регіонах Барагітах, Тель Ахмар і Шабаніє. Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ештон 
Картер зустрівся на полях саміту НАТО у Варшаві зі своїм турецьким колегою Фікрі Ішиком, 
пообіцявши подальшу допомогу в подоланні міжнародної терористичної загрози і 
обговоривши широкий спектр спільних зусиль з прискорення ураження ІДІЛ. Відзначимо, у 
Туреччині внаслідок вибуху придорожньої бомби, закладеної бойовиками Робітничої партії 
Курдистану (РПК) в південно-східній провінції Хаккарі, загинули четверо турецьких 
солдатів. Робітнича партія Курдистану, внесена до списку терористичних організацій 
Туреччини, США та ЄС, відновила свою 30-річну збройну кампанію проти турецької 
держави в липні 2015 р. З того часу були вбиті близько 600 співробітників служб безпеки 
Туреччини, в тому числі військовослужбовці та поліцейські. Ліквідовано понад 5000 
курдських бойовиків в операціях, проведених по всій Туреччині і на півночі Іраку. 
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o РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (АРАВІЙСЬКЕ МОРЕ) 
 

 ЄМЕН 

 
США ліквідували чотирьох представників Аль-Каїди  

на Аравійському півострові 
08.07.2016 

Міністерство оборони США прозвітувало про знищення чотирьох 
терористів у Ємені, що належали до організації Аль-Каїда на Аравійському 
півострові. Про це йдеться в офіційному повідомленні. 

"Американські війська провели дві контртерористичних операції з початку цього 
місяця проти Аль-Каїди на Аравійському півострові в провінції Шабва, розташованій у 
центральній частині Ємену", - зазначається в повідомленні. Так, 1 липня в результаті удару 
американських сил вбито двох терористів, ще стільки же ліквідовано 4 липня, зазначили в 
Пентагоні. "Удари по Аль-Каїді на Аравійському півострові в Ємені створюють постійний 
тиск на терористичну мережу та заважають екстремістам планувати й реалізовувати атаки 
на громадян США, а також безпосередньо на Сполучені Штати та країни-союзники", - 
зауважили в американському оборонному відомстві. "Удари, які наносяться по 
угрупованню Аль-Каїда на Аравійському півострові, зменшують його присутність в регіоні", 
- підкреслили в Пентагоні. У цьому зв'язку наголошується, що Сполучені Штати не 
послаблюватимуть свого тиску на терористичний осередок з метою його знищення. 
Відзначимо, в результаті пожежі на газосховищі в провінції Маріб загинув один 
співробітник і ще четверо поранені. Пожежники змогли загасити пожежу, яка була 
викликана коротким замиканням, що сталося близько до нафтового об'єкту компанії 
Сафер, приблизно в 150 км на схід від столиці Сани. Як відомо, в провінції Маріб 
розташовано більшість нафтових і газових родовищ Ємену. Нагадаємо, кількість загиблих 
унаслідок подвійного вибуху замінованих автомобілів біля військової бази поблизу 
міжнародного аеропорту Адена на півдні Ємену зросла до 10 осіб. Зазначається, що після 
вибухів між військами і нападниками спалахнули зіткнення.  

 

Читати повністю >>> 
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 ІРАК 

 
МВФ выделит Ираку $5,3 млрд 

08.07.2016 
Совет директоров МВФ одобрил выделение Ираку трехлетнего 

резервного кредита на $5,34 млрд в рамках программы экономической 
помощи, это почти в два раза превышает квоту этой страны. 

"Иракская экономика испытала двойной шок, являющийся результатом атак ИГ 
(террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ и ряде стран) и 
резкого понижения глобальных цен на нефть", - приводит МВФ пояснения заместителя 
управляющего директора Минь Чжу о необходимости дополнительного финансирования. В 
настоящий момент при поддержке МВФ в стране внедряются реформы. В частности, 
"перестройка общественной системы финансового менеджмента, которая необходима, 
чтобы повысить финансовую дисциплину и качество расходов". А также "внедрение 
раздельного бюджета федерального и Курдистана, что поможет лучше отвечать на атаки 
ИГ и шок, связанный с падением цены на нефть". 

 

Читать полностью >>>  
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Іракська армія відбила в ІДІЛ 
авіабазу під Мосулом 

10.07.2016 
Іракська армія повідомила, що у бойовиків екстремістського 

угруповання "Ісламська держава" відбита головна авіабаза біля міста Мосул, 
який служить ключовим оплотом ісламістів в Іраку. 

Як повідомляє BBC, іракські військові за підтримки американської авіації практично 
без бою змогли отримати контроль над базою. Прем'єр-міністр Іраку Хайдер Абаді вітав 
захоплення бази та заявив, що це важливий крок перед наступом на саме місто. Мосул - 
друге за величиною місто Іраку, батьківщина Саддама Хусейна. Місто і прикордонні області 
були захоплені джихадистами з угруповання, що називає себе "Ісламською державою". Як 
повідомляв Укрінформ, у середині червня війська в Іраку відкрили "другий фронт", 
наступаючи на місто Мосул, найбільше місто північного Іраку і де-факто столицю ІДІЛ в 
Іраку. Елітні контртерористичні сили і дві армійські дивізії під прикриттям авіаударів 
міжнародної коаліції повели наступ від північного нефтоперегонного заводу міста в бік 
аеродрому. Відзначимо, війська міжнародної коаліції досягли прогресу в протистоянні 
терористичному угрупованню ІДІЛ, зокрема, на території Іраку, позбавивши бойовиків 
доступу до ключової інфраструктури та джерел отримання прибутку. .. 
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 КУВЕЙТ 

 
Кувейт выпустит бонды на $16,6 млрд 

04.07.2016 
Кувейт планирует разместить на международных рынках 

долларовые облигации и сукуки (исламский эквивалент облигаций) на 
сумму до 3 млрд динаров ($9,95 млрд) для финансирования дефицита 
бюджета в текущем финансовом году. 

Кроме того, правительство планирует привлечь до 2 млрд динаров ($6,63 млрд) за 
счет размещения долговых обязательств на внутреннем рынке, заявил министр финансов 
Кувейта Анас аль-Салех, который является также вице-премьером и министром нефти 
страны. Оставшаяся часть бюджетного дефицита, который в 2016-2017 ФГ, начавшемся 1 
апреля, как ожидается, составит 9,5 млрд динаров ($31,48 млрд), будет профинансирована 
из резервов, сказал аль-Салех. В 2015-2016 ФГ дефицит бюджета Кувейта составил 5,5 млрд 
динаров. Из-за падения цен на рынке нефти шесть стран Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива вынуждены прибегать к масштабной эмиссии бондов. В мае 
Катар привлек рекордные $9 млрд. В апреле эмиссию на $5 млрд успешно провел Абу-Даби 
(эмират ОАЭ). Кроме того, Саудовская Аравия обсуждает с инвестбанками дебютный 
выпуск евробондов, в апреле власти страны договорились с HSBC, Bank of Tokyo-Mitsubishi 
UFJ, JPMorgan Chase и другими банками о кредите на $10 млрд. 
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 АФГАНІСТАН 

 
Партнери США у НАТО даватимуть на армію  

Афганістану $1 млрд щороку 
09.07.2016 

Партнери США у НАТО погодилися до 2020 року давати близько 1 
млрд доларів щорічно для фінансування сил безпеки Афганістану. Про це 
домовилися на саміті альянсу у Варшаві. 

Загальна вартість утримання афганської армії становить близько 5 млрд на рік. США 
дають 3,5 млрд, ще 0,4 млрд - внесок афганського уряду. “Я подякував президентові Обамі 
за його важливе рішення щодо обсягу контингенту. Я також відзначив Німеччину, Італію, 
Туреччину та усіх наших союзників і партнерів за вагому підтримку місії”, - сказав 
генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. Нагадаємо, Президент США Барак Обама 
виступив із заявою у Вашингтоні щодо американської місії в Афганістані. Обама повідомив, 
що по консультаціях із військовими ухвалив до початку наступного року лише незначно 
скоротити чисельність американських військ в Афганістані. Ще у жовтні президент 
планував до кінця каденції зменшити американську місію з майже 10 тисяч вояків до 5 з 
половиною тисяч. Проте переоцінка становища призвела до ухвали залишити в Афганістані 
8 з половиною тисяч американських жовнірів. Барак Обама, президент США: “Як президент 
і верховний головнокомандувач, я виразно даю зрозуміти, що не дозволю, аби Афганістан 
знову використовувався як база для нападів терористів на нашу країну. Вузькі завдання, що 
їх мають наші сили, не зміняться. У фокусі буде підтримка афганських військ та 
переслідування терористів”. Переосмислити стратегію виведення військ змусило 
посилення активності руху Талібан. Опріч навчання урядової афганської армії, американці 
також підтримуватимуть операції проти таких терористичних угруповань, як аль-Каїда та 
ІДІЛ, що діють в Афганістані. У відповідь на оголошення Обами речник Талібану сказав 
телеканалу Al Jazeera, що організація і надалі вестиме боротьбу проти США. Загалом у країні 
перебуває близько 13 тисяч іноземних військовослужбовців. Яка частина з них залишиться 
2017 року - НАТО вирішуватиме восени. 
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 ІНДІЯ 

 
Экономика Индии: два шага вперед, 

один назад 
06.07.2016 

В прошлом ноябре в Индии, через два дня после поражения 
правящей партии на местных выборах в штате Бихар, правительство 
неожиданно открыло дюжину новых секторов экономики для прямых 
иностранных инвестиций (FDI). 

Один воодушевленный высокопоставленный чиновник тогда назвал это "самым 
новаторским и радикальным изменением в режиме FDI в истории страны". 20 июня, через 
два дня после того, как глава Центробанка Индии Рагурам Раджан неожиданно объявил об 
отставке, правительство смягчило неловкую ситуацию еще одним реверансом в сторону 
FDI. Небольшой пакет послаблений, включающий незначительное снижение барьеров в тех 
же секторах, сделал Индию "самой открытой экономикой в мире для прямых иностранных 
инвестиций", заметили в офисе премьер-министра Нарендра Моди. Явное преувеличение 
трудно назвать неожиданным для правительства, которое пытается выставить себя как 
самое либеральное и реформистское. Однако реальные действия не очень совпадают с его 
громкими лозунгами, среди которых "Стартап Индия", "Нас не остановят любые преграды", 
"Минимум правительства - максимум управления". Через два года после оглушительной 
победы на всеобщих выборах и полного разлада в рядах оппозиции предложенный Моди 
план грандиозных реформ должен был сегодня уже активно претворяться в жизнь. Вместо 
этого, как и в случае с предыдущими премьер-министрами, его плохо сфокусированные 
инициативы столкнулись с бюрократической машиной Индии. Справедливости ради 
следует признать, что большая часть того, что все же сделано, полезно. Коррупция снижена 
как минимум на министерском уровне. Был принят чрезвычайно важный закон о 
банкротстве. Тем не менее все приводимые доказательства того, что команда Моди лучше 
управляет экономикой, также указывают на несильное желание проводить глубинную 
перестройку, уверен британский журнал The Economist. Пессимисты называют уход 
Раджана еще одним подтверждением дальнейшего уменьшения амбиций. В конце концов, 
как бывший главный экономист МВФ он являлся активным сторонником структурных 
реформ. С другой стороны, в центральном банке он в основном занимался снижением 
инфляции. Некоторые наблюдатели полагают, что Раджана выжили из-за его привычки 
открыто высказывать свою позицию, которая порой не совпадала с линией правительства. 
Благодаря низким ценам на нефть и осторожной фискальной политике, а также, возможно, 
сомнительной статистике, экономика Индии увеличилась в I квартале 2016 г. на 7,9% по 
сравнению с прошлым годом. Это самый высокий показатель среди крупных экономик, 
причем министры настаивают, что реально еще больше увеличить темпы. Однако добиться 
этого будет не так-то просто. Государственные банки Индии, имеющие до 70% активов 
банковского сектора, буквально задыхаются от "плохих" долгов. Согласно оценке 
центрального банка на безнадежные займы приходится примерно 17,7% от кредитного 
портфеля всех банков.  

 

Зарвавшаяся бюрократия - другой серьезный тормоз. Невероятная волокита и 
плохая инфраструктура стали главными причинами того, почему Индия заняла 130-е место 
(из 189 стран) в недавнем рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса. Так, 
например, для того чтобы получить разрешение на строительство обычного склада в 
Мумбаи, необходимо выполнить 40 обязательных пунктов и потратить 25% от его 
стоимости по сравнению с 2% в богатых странах. В итоге для полного утверждения 
контракта необходимо в среднем 1420 дней. Если бизнес не в силах эффективно работать, 
то что говорить о политиках, даже самых амбициозных, которые пытаются создать как 
можно больше новых рабочих мест. Каждый месяц на рынок труда приходит 
дополнительно 1,1 млн индийцев, большая часть которых в итоге оказывается в 
неформальных секторах экономики, где сегодня работают девять из десяти граждан. Как 
результат, в стране с населением в 1,2 млрд человек официальных налогоплательщиков не 
более 49 млн человек. Буксующая программа приватизации - другая проблема Индии. 
Помимо контроля над большей частью банков и страховых компаний государство является 
собственником авиакомпаний, гостиниц, энергетических фирм и даже производителей 
кинофильмов. Министры управляют секторами экономики, вместо того чтобы их 
регулировать. Характерным примером может служить случай, когда на одном из недавних 
публичных мероприятий министра телекоммуникаций Индии спросили, почему 
высокоскоростной интернет, находящийся в государственных руках, слишком медленно 
работает. Министр пообещал изучить проблему. Было бы намного лучше, если бы этот 
вопрос решал не чиновник, а частный сектор. 
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 БАНГЛАДЕШ 

 
ІДІЛ анонсувала нові атаки у Бангладеш:  

до встановлення шаріату 
06.07.2016 

Терористична організація "Ісламська держава" (ІДІЛ) попередила, 
що буде завдавати нових ударів у Бангладеш і за межами країни до 
встановлення верховенства шаріату. Про це повідомляє Reuters з 
посиланням на відеозвернення бойовиків. 

"Те, що ви спостерігали в Бангладеш... було натяком. Це буде повторюватися, 
повторюватися і повторюватися, поки ви не програєте, а ми не переможемо, і шаріат 
встановиться по всьому світу", - сказав чоловік, який назвався бангладеським бойовиком 
Абу Ісса аль-Бенгалі у відеозверненні, яке відстежила моніторингова організація SITE. П'ять 
бангладеських бойовиків, переважно із заможних ліберальних сімей, здійснили напад на 
елітний ресторан у Даккі і вбили відвідувачів, більшість з яких були іноземцями з Італії, 
Японії, Індії і США. Нападники були застрелені поліцією. Влада Бангладеш спростувала 
причетність ІД до п'ятничної атаки і звинуватила в ній місцеве угруповання бойовиків. 
Атака на ресторан стала однією з найкровопролитніших у Бангладеш, де за останній рік 
відбулася серія вбивств лібералів і представників релігійних меншин, відповідальність за 
які взяли на себе "Ісламська держава" і "Аль-Каїда". Влада країни також спростувала 
причетність угруповань до вбивств. Водночас, вищевказане відеозвернення ІД починається 
із зображень нещодавніх атак на Париж, Брюссель і Орландо, про причетність до яких 
заявляло угруповання. За словами бойовика, який говорив на бенгалі і англійською, 
Бангладеш повинен знати, що відтепер стає частиною великого поля битви за 
встановлення халіфату, проголошеного угрупованням у 2014 р. "Я хочу сказати правителям 
Бангладеш, що джихад, який ви сьогодні бачили, не те ж саме, про що ви знали в минулому", 
- сказав він, - "джихад, який розвернувся сьогодні, це джихад під тінню халіфату". Хоч 
Бангладеш і заперечує причетність ІД до п'ятничних атак, поліція країни посилила заходи 
безпеки у відповідь на загрозу. "Ми ставимося до проблеми серйозно. Всі наші залучені 
підрозділи працюють не покладаючи рук", - сказав заступник начальника поліції Шахідур 
Рахман. Нагадаємо, напад на ресторан у кварталі Дакки стався в ніч з 1 на 2 липня.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 

o ПІВНІЧНА АЗІЯ (РЕГІОН ТИХОГО ОКЕАНУ) 
 
 

 КИТАЙ 

 
Протест на півдні Китаю завершився 

арештами 
04.07.2016 

.Щонайменше 10 тисяч демонстрантів вийшли на вулиці міста Лубу у 
провінції Гуандун протестувати проти будівництва сміттєспалювального 
заводу. Про це повідомляє euronews.com 

Вони вважають, що промисловий об‘єкт завдасть значної шкоди місцевій екології, 
зокрема річці Сіцзян, яка є основним джерелом питної води для місцевих мешканців. 
Поліція розігнала протестувальників, які, як заявили, створювали перепони для 
дорожнього руху. Між сторонами спалахнули сутички, люди кидали у правоохоронців 
пляшки та каміння, а ті у відповідь застосували кийки та перцевий газ. Китайська поліція 
затримала 21 людину під час протестів на півдні країни. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

ЦБ Китая отмечает сложности в экономической и  
финансовой ситуации в стране 

04.07.2016 
Текущие экономические и финансовые показатели Китая в целом 

стабильны, но при этом не следует недооценивать сложность ситуации, 
говорится в заявлении Народного банка Китая. 

Руководители китайского центробанка обратили внимание на усиление рисков на 
международных финансовых рынках, в том числе в связи с решением Великобритании 
отказаться от членства в Европейском союзе (Brexit), которое спровоцировало 
повышенную волатильность практически на всех рынках. НБК обещает, что Китай будет в 
целом поддерживать стабильный курс юаня на "разумном, сбалансированном уровне". Сам 
ЦБ намерен и впредь придерживаться осмотрительной денежно-кредитной политики, 
продолжая либерализацию процентных ставок. При этом НБК собирается обеспечить 
снижение себестоимости финансирования социальных проектов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
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Китай увеличит ВВП с помощью  
игры в статистику 

06.07.2016 
Китай изменяет методику расчета валового внутреннего продукта, 

добавляя к расчетам расходы на исследования и разработку (R&D). Это 
увеличит значение ВВП, но почти не изменит темпов роста. 

Согласно сообщению Национального бюро статистики Китая изменение методики 
подсчета ВВП приведет китайские стандарты в соответствие с международными 
требованиями, установленными ООН и другими мировыми организациями. По мнению 
властей, это должно смягчить скептицизм среди инвесторов и экономистов по поводу 
точности официальных данных. Новая методика увеличивает общий размер ВВП, но 
Нацбюро статистики уверяет, что влияние на годовые темпы роста будет минимальным. В 
соответствии с новой методикой значение ВВП за 2015 г. было пересмотрено на 1,3% в 
сторону повышения до 68,55 трлн юаней ($10,3 трлн) по сравнению с ранее заявленными 
67,67 трлн юаней. Напомним, что в 2015 г. экономика КНР выросла всего на 6,9%, что стало 
минимальными темпами за четверть века, а на 2016 г. официальная цель предполагает 
рост на уровне 6,5-7%, хотя некоторые инвестиционные банки и аналитики не исключали 
увеличения ВВП всего на 6,4%. В статистическом ведомстве отмечают, что "быстрый рост 
расходов на R&D играет все более важную роль в содействии экономическому росту, но 
традиционный метод учета не может в полной мере отражать такое влияние". Теперь 
Китай практически гарантировано попадет в целевой диапазон по росту ВВП, поскольку 
расходы на исследования и разработку растут более быстрыми темпами, чем экономика в 
целом. Расходы, которые приносят экономические выгоды компаниям, будут 
рассчитываться как накопление основного капитала, а не промежуточное потребление. 
Так, например, темпы роста ВВП за 2014 г. изменились незначительно, оставшись на уровне 
7,3%, тогда как за 2013 г. экономика увеличилась не на 7,7%, как считалось ранее, а на 7,8%. 
Данные по II кварталу 2016 г. будут опубликованы 15 июля. Китай стремится увеличить 
расходы на R&D до 2,5% от ВВП к 2020 г. Кроме того, Пекин постоянно изучает новые 
способы оценки экономического вклада отраслей, говоря о "новой экономике". Вполне 
возможно, что в будущем также будут меняться методики подсчета влияния результатов 
биотехнологических компаний и интернет-магазинов на размер ВВП. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Китаю грозит кризис, 
похожий на депрессию 1929 года >>> 
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 ЯПОНІЯ 

 
Японські вибори  

без стресу 
10.07.2016 

Коаліції прем‘єр-міністра Японії Сіндзо Абе прогнозують легку 
перемогу на загальнонаціональних виборах до верхньої палати парламенту 
країни цієї неділі. Про це повідомляє euronews.com 

Головна інтрига волевиявлення, чи зможе керівний блок здобути в органі влади дві 
третини місць, так звану “супер-більшість”. Вона необхідна, аби внести зміни у 
конституцію, вперше з післявоєнних часів. Вони стосуються пом‘якшення обмежень щодо 
використання військової сили у міжнародних конфліктах. Абе вважає, що наявна норма не 
відповідає сучасному місцю Японії в світі, цю думку поділяють далеко не всі в японському 
суспільстві. “Якщо нашу конституцію переглянуть, наслідки будуть катастрофічними. У 
мене четверо онуків, і я хочу, щоб вони успадкували конституцію, яка не має недоліків. 
Цього я очікую від цих виборів,” – говорить депутат міського органу влади. “Я проголосую 
за партію, яка, я вважаю, буде слухати японців. Я справді хочу, щоб вони отримали гарний 
результат,” – ділиться 25-річний випускник університету. Голосування стане також 
своєрідним опитуванням думки населення щодо політики Абе з порятунку економіки 
Японії. Через певні ознаки провалу стратегії уряду, прем‘єр обіцяє після виборів 
простимулювати економіку потужною ін‘єкцією, обсягом майже 100 мільярдів євро.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

 АФРИКА 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЦЕНТРАЛЬНА АФРИКА 

 

 ПІВДЕННИЙ СУДАН 

 
Сотні жертв спалаху насильства у  

Південному Судані 
10.07.2016 

Щонайменше 272 людини загинули за кілька днів в озброєних 
сутичках у Південному Судані, серед них 33 цивільних. Про це повідомляє 
служба новин порталу euronews.com 

Протистояння розпочалося у четвер між силами, що підтримують президента країни 
Сальву Киїра та воїнами віце-президента Рієка Машара. У суботу в країні, що саме мала 
відзначати 5-річний ювілей незалежності було тихо. Однак у неділю бої поновилися з 
новою силою. Представники ООН повідомляють про перестрілку, яка точиться біля їхньої 
штаб-квартири на одній з околиць столиці Джуби. Спалах насильства викликає серйозне 
занепокоєння, що країна знову зануриться у кривавий хаос, який вдалося зупинити мирною 
угодою, укладеною між сторонами торік. Конфлікт у наймолодшій державі світу розпочався 
у 2013 році, коли президент Киїр звільнив віце-президента Машара. Протистояння забрало 
життя 10 тисяч людей, 2 мільйони стали біженцями. 

 

Читати повністю >>> 
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 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АМЕРИКА  

 

 ВЕНЕСУЕЛА 

 
У Венесуелі бракує харчів та  

електроенергії 
04.07.2016 

Нормована подача електроенергії в Венесуелі завершиться, днями 
оголосив президент Венесуели Ніколас Мадуро. Про це повідомляє служба 
новин порталу euronews.com  

В квітні минулого року уряд започаткував низку заходів щодо економії світла, 
наказавши скоротити подачу електроенергії в регіони на 4 години на день протягом 40 
днів поспіль. Держпрацівники перейшли на 2 денний робочий тиждень, а чимало бізнесу 
опинилося на межі банкрутства, як-от, автомобільна майстерня, де все працює на 
електриці: “Якщо це буде продовжуватися, то через два місяці я буду вимушений звільнити 
робітників, вони повинні піти, бо я більше не можу платити їм”. Причиною цьому став 
природний феномен “Ель-Ніньйо”. Виникла дуже сильна посуха, що позбавила води греблю 
на ГЕС Ґурі. Вона забезпечує 70% електричної енергії, яку споживає країна. Повторний 
запуск станції повинен відбутися незабаром, бо рівень води вже піднявся. Проте це не 
найбільша проблема для Венесуели. Доходи від нафти впали на 41% в 2015 році, у 
порівнянні з 2014 р, в той час як від експорту нафти залежить 96% валютних надходжень. 
Країна занурюється в кризу незворотно: порожні полиці, нормування продуктів харчування 
і товарів першої необхідності, інфляція – 141,5%, падіння ВВП на 8%, за прогнозами МВФ. 
Найбільш серйозною є нестача продовольства. 12% населення недоїдає. В одній зі шкіл на 
обід – млинці з солодкої картоплі. Часто це – єдина їжа для дітей упродовж дня. “Я запитую 
матерів, чи дитина їла щось, і вони кажуть мені: “Я отримала мило, і я подивлюся, чи зможу 
я обміняти його на щось інше”. Бартер товарів та перепродаж – один з варіантів. Або ж 
люди беруться самі вирощувати городину. Уряд дозволив влаштовувати грядки навіть на 
дахах будинків в густозаселених містах. До 2019 року влада сподівається, що люди 
вирощуватимуть до 20% необхідних їм овочів, фруктів та зелені. 

 

Читати повністю >>> 
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o КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ  
 

 МЕКСИКА 

 
Кривава розправа у Мексиці: жертвами 

серії вбивств стали 15 осіб 
10.07.2016 

У мексиканському місті Сьюдад-Вікторія невідомі скоїли серію 
вбивств, жертвами яких стали 15 осіб. Про це повідомляє Російська служба 
ВВС, передає служба новин порталу ukrinform.ua 

Зокрема, перше вбивство сталося рано вранці. Озброєні люди проникли в будинок і 
убили родину: двох чоловіків, чотирьох жінок і п'ятьох неповнолітніх дівчаток. Всі жертви 
спали і були застрелені просто у своїх ліжках. Другий напад було скоєно за 45 хвилин - був 
убитий один чоловік і дві жінки, ще чотири людини поранені. Трохи пізніше поліція 
повідомила про ще один напад, у результаті якого загинув підліток. Наразі невідомо, чи 
скоїли ці злочини одні й ті самі люди і скільки саме було нападників. Однак влада 
припускає, що напади пов'язані один з одним і можуть бути результатом боротьби між 
місцевими наркокартелями "Лос-Сетас" і "Гольфо". Сьюдад-Вікторія є адміністративним 
центром штату Тамауліпас, що розташований на кордоні з американським штатом Техас і 
використовується як один з основних каналів постачання наркотиків у США. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 

 США & КАНАДА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 
 
 

Ринок робочих місць 
зростає 

08.07.2016 
Зростання ринку робочих місць у США було відзначено у червні тоді 

як збільшились показники працевлаштування у виробничому секторі. Про 
це повідомляє служба новин порталу euronews.com 

Все це підтверджує припущення оглядачів щодо того, що американська економіка 
відновила свої темпи розвитку після певного уповільнення у першому кварталі поточного 
року. У свою чергу, рівень безробіття у США зріс на 0,2%, сягнувши показника у 4,9%. 
Повільне зростання заробітної платні лунає певним дисонансом до загалом оптимістичних 
показників у США. У червні пересічний заробіток за годину зріс лише на 2 центи, що 
становить збільшення на 0,1%. Економісти астерегли, що повільніші темпи економічного 
зростання у Європі та сильніший долар можуть впасти тягарем на американську економіку.  
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Австралія: Тернбулл залишається при владі, 

але не зміцнив мандат 
10.07.2016 

Прем‘єр-міністр Австралії Малколм Тернбулл оголосив цієї неділі 
про перемогу на виборах до парламенту країни. Підрахунок голосів триває 
восьмий день та визначив лідера, і виглядає, що він зможе сформувати 
уряд більшості.  

Сила вже забронювала собі 74 зі 150 місць у нижній палаті парламенті. “Сьогодні 
чудовий день. Чудовий день подякувати австралійцям за рішення, яке вони ухвалили на 
цих виборах. А також для того, щоб присвятити себе новому, абсолютно переконливому 
бажанню упевнитися, що цей парламент сформує гарний уряд”. Поразку була змушена 
визнати опозиційна Лейбористська партія. Вона, за останньою інформацією, отримує 69 
місць у нижній палаті парламенту Австралії. “Я сподіваюся заради нашого народу, що 
коаліція працюватиме добре. Я сподіваюсь, що робота уряду буде задовільною. Австралійці 
чекають хоча б цього від 45-го парламенту. Обираючи представників, вони дали зрозуміти, 
що хочуть, аби ми працювали разом,” – сказав опозиційний лідер Білл Шортен. Лейбористи 
пообіцяли не заважати роботі новообраного парламенту, хоча і виступають проти багатьох 
законодавчих ініціатив влади. Тернбулл зробив ставку на ці вибори, аби зміцнити свій 
мандат, однак не вийшло. Більшості доведеться таки домовлятися з безпартійними та 
меншими політичними силами. 
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