
 

:: ТЕМА НОМЕРУ   
 

Українська економіка: як позначилося  
зовнішнє покращення 

07.07.2016 
Зовнішня кон'юнктура помітно покращилася з другого місяця цього року, що 

привело до деякого поліпшення макроекономічних показників. Про це повідомляє 
офіційне видання Державної фіскальною служби України. 

  

Сальдо зовнішньої торгівлі у квітні вперше за багато місяців продемонструвало 
позитивне значення. За підсумками квітня інфляція знизилася до 10%. Протягом березня-
квітня на валютному ринку спостерігалося зміцнення гривні. Усе це могло б дати підстави 
для оптимізму, якби не ризики, які залишаються суттєвими. 

 
Основні фактори 
У 2015 році економіка України скоротилася на 9,9%, рівень інфляції становив 43%, 

реальні доходи населення зменшилися на 20%. Наша економіка ніби повернулася в 
середину 90-х ХХ ст. За останні два роки доларовий ВВП країни скоротився вдвічі, так само 
скоротився й товарний експорт порівняно з піком 2011 року. Основні причини цього стану 
речей такі. По-перше, Україна внаслідок революції та бойових дій втратила контроль над 
7% території країни, а частина промислових об’єктів перестала існувати. Щобільше, 
блокада торгівлі з Кримом та напруження на лінії розмежування на Донбасі призвели до 
розриву усталених та вельми складних виробничих ланцюгів. По-друге, світові ціни на 
продукцію головних експортних товарів досягли локальних мінімумів. Зокрема, на 30% 
нижчими, ніж під час кризи в січні 2009 року, виявились експортні ціни на сталь, а 
сільськогосподарська продукція, за Індексом продовольчих цін ФАО, тільки за 2015-й 
здешевшала на 14%. По-третє, виникли деякі складнощі щодо надання фінансової 
допомоги. Київ отримав лише два транші кредиту EFF від Міжнародного валютного фонду, 
останній - у серпні 2015 р. У такій ситуації інші міжнародні фінансові організації не 
поспішають з перерахуванням левової частки технічної допомоги та кредитів, очікуючи на 
позитивний сигнал від МВФ. З ним Фонд не квапиться, адже залишаються серйозні 
проблеми щодо реалізації вимог у царині боротьби з корупцією й приватизації. З осені 2015 
року фактичне ненадходження запланованих коштів МВФ, Світового Банку, ЄБРР, 
Європейського інвестиційного банку, гарантій уряду США тощо становило близько $6 млрд. 

 
Слідом за нафтою   
Проте починаючи з лютого 2016 р. зовнішня кон’юнктура значно поліпшилася. 

Пересічні громадяни можуть пересвідчитися в цьому, пригадавши, що барель нафти в січні 
коштував $26-27, а сьогодні - близько $50. Для експорту української продукції чорної 
металургії це означало підвищення цін за лютий-квітень на 40 - 60%, а також збільшення 
щонайменше на 10% й обсягів виробництва. Загалом пожвавлення в ланцюзі «вугілля-кокс-
метал» Держстат України фіксує починаючи з березня. Так, за перші чотири місяці року 
зросло видобування вугілля на 13,9%, виробництво коксу - на 37% та продукції 
металургійних підприємств - на 11,5%. Це позитивно відбилося на торговельному сальдо. 
За словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, у квітні сальдо поточного рахунку платіжного 
балансу вперше за багато останніх місяців стало додатним. Фактично це означає 
довгоочікуване перевищення експорту над імпортом. Проте в цілому поліпшення 
торговельного балансу відбувається передусім коштом скорочення імпорту; ввезення 
товарів продовжує скорочуватися річним темпом майже 15% - це є наочним наслідком 
знедолення українців протягом останніх років. Обсяги купівлі окремих товарів, зокрема 
нових автомобілів, досягли мінімуму з початку 2000-х, а в цілому рівень споживчих 
настроїв, за регулярними опитуваннями дослідницької компанії GfK Ukraine, коливається 
біля позначки 50 пунктів (з 200 можливих, тобто споживчий оптимізм є тільки у чверті 
населення). Продовжує скорочуватися й експорт. За даними НБУ, у січні - березні він 
скоротився на 20%. Основна причина - продовження втрат ринків Росії та країн СНД. Ринок 
Європейського союзу, на який робилося багато сподівань, не здатний збільшити 
споживання товарів з України: після минулорічного спаду нашого експорту до стратегічних 
партнерів на 28% за підсумками першого кварталу товарні поставки продовжували 
скорочуватися на 2,7%, за даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі. 

 
Зашиваючи бюджетну дірку 
Утім, Україна досягла чимало успіхів на шляху скорочення дефіциту бюджету. І 

справа не стільки у зведеному бюджеті, який протягом трьох кварталів минулого року був 
узагалі профіцитним (так само, як і в першому кварталі 2016-го), скільки в скороченні 
інших витрат. Економісти називають їх квазіфіскальними витратами - це дотування НАК 
«Нафтогаз України», Пенсійного фонду, Фонду гарантування вкладів фізосіб тощо. 2014 р. 
показник касового розриву загальнодержавного управління (широкі фінанси) підстрибнув 
до 200 млрд грн.. (перевищивши 10% ВВП). Головні витрати дотацій ішли на «Нафтогаз», 
передусім на перекриття різниці в ціні природного газу для населення та ринкових цін. 
Поступовий підйом внутрішніх тарифів та здешевлення доларової світової ціни на 
енергоресурси спричинили припинення дотування НАК урядом уже в другому півріччі 2015 
року (хоча «Нафтогаз України» за підсумком минулого року все ще залишався збитковою 
державною компанією). Витрати на компенсацію згорілих вкладів громадян у банках-
банкрутах та докапіталізацію державних банків теж потребували шалених грошей. За 
останні два роки цей ресурс становив 90 млрд гривень. Цього року витрати на підтримку 
держбанків та Фонду гарантування становлять щонайменше 15 млрд грн. Минулого року 
влада наважилася на експеримент із зниження ставки єдиного соціального внеску, 
скоротивши його з 1 січня 2016 р. з 37% (у середньому) до 22%. Це призвело до зростання 
дефіциту Пенсійного фонду з 80 млрд до 145 млрд грн. Відповідні кошти закладено в 
держбюджеті-2016, однак становлять більше чверті всього бюджетного кошторису! Варто 
зазначити, що Пенсійний фонд виконує чимало непритаманних йому функцій, зокрема 
сплачує пенсії пенсіонерам спеціальних категорій (які не здійснюють соціальних 
відрахувань). Ідеться про державних службовців, військових у відставці, колишніх 
правоохоронців. Саме регулюванням пенсійного забезпечення цих категорій громадян 
пояснюється скорочення дефіциту широких фінансів. Під час останнього візиту місії 
Міжнародного валютного фонду до Києва пенсійне питання, схоже, було найбільш 
дискутованим. Імовірно, Україна незабаром оголосить про стратегію подальшого 
підвищення пенсійного віку. До аналогічних кроків уже вдаються з 2017 р. наші сусіди - 
Республіка Білорусь та Російська Федерація. З ними в України схожі демографічні тренди. 
За оцінками НБУ, 2015 року дефіцит сектора загальнодержавного управління в Україні 
скоротився до 5,2% ВВП, що стало найнижчим рівнем з 2009 року (виключаючи 2011 рік). 
Цього року центральний банк очікує, що цей показник становитиме 4,2% ВВП. Інакше 
кажучи, країна чимраз більше намагатиметься жити за власними коштами, не вдаючись до 
масштабних закордонних запозичень. 

 

 
 

 
Стабілізація гривні 
Позитивні нотки з експортом низки товарів та бюджетне затягування пасків 

привели до поліпшення ситуації на валютному ринку. Упродовж березня - квітня 2016 року 
спостерігалося зміцнення гривні. Зокрема, щодо долара США українська грошова одиниця 
піднялася з 27 до 25 грн/$. Подальша ревальвація не підтримується Нацбанком, який 
активно скуповує валюту до резервів. Тут варто нагадати, що наша країна відмовилася від 
політики керованого обмінного курсу валют. З цього року пріоритетом НБУ є таргетування 
інфляції. Інакше кажучи, мета центрального банку - виходити за підсумком року на певний 
показник приросту споживчих цін. Цього року цей рівень становить 12%, і Україна вже 
фактично вийшла на цю траєкторію, адже за підсумком квітня інфляція впала нижче 10%. 
Однак тут не варто бути надоптимістом, адже в липні та вересні очікується черговий виток 
так званої адміністративної інфляції (підвищення тарифів на гарячу воду, електроенергію, 
водовідведення, зв'язок та залізничні перевезення). Тому НБУ залишає прогнозний 
показник 2016 року на рівні 12%, розраховуючи знизити інфляцію до 8% наступного року, а 
згодом - до помірних 5% на рік. У будь-якому разі зниження темпу зростання споживчих цін 
до однозначної позначки сприятиме відновленню кредитування, адже згодом помітно 
впадуть процентні ставки банків. Щоправда, наприкінці травня НБУ встановив облікову 
ставку на рівні 18% (за цією ставкою здійснюється головна операція в дизайні монетарної 
політики - розміщення двотижневих депозитних сертифікатів). Фактично пасивний ресурс 
фінустанов залишається наддорогим, аби почати кредитувати під ставки нижче 20% 
річних. Певної стабільності економічній ситуації додало те, що протягом квітня 
завершилася політична криза. Новий уряд Володимира Гройсмана зміг провести програму 
дій Кабміну через парламент та отримати річний імунітет. Також Рада обрала очільника 
Генеральної прокуратури - відомства, що є антилідером з погляду очікуваних суспільством 
та міжнародною спільнотою реформ. 

 
Безліч ризиків 
Загрозою сталому відновленню економіки країни є військове напруження, що 

залишається на сході країни. Окрім додаткових непродуктивних витрат бюджету, воно 
щоразу загрожує стабільній роботі підприємств біля лінії розмежування. Треба також 
додати, що несталим виглядає зростання зовнішнього попиту на металопродукцію на 
зовнішньому ринку: на ринку Китаю, ймовірно, сформувалася значна «бульбашка», яка 
постійно стимулює збільшувати позиції з ф’ючерсних закупівель сталі. Схоже, саме туди 
зараз спрямовані значні капітали, що не можуть знайти якісного застосування в умовах 
украй низьких (а місцями - від’ємних) процентних ставок у світовій економіці. Також не 
сприятиме нашому піднесенню неготовність Європи відкривати більший ринок збуту для 
вітчизняної продукції, а орієнтація України на активізацію збуту аграрної продукції з 
малою доданою вартістю має багато кон’юнктурних ризиків. Крім того, треба пам’ятати, що 
починаючи із серпня традиційно активізується енергетичний імпорт, а це загрожує новою 
девальваційною хвилею. Нарешті, обіцянка Міжнародного валютного фонду надати Україні 
довгоочікуваний третій транш кредиту EFF видається нечіткою. З огляду на це високі 
темпи зростання української економіки в другому півріччі попри шалений потенціал 
відновлення малоймовірні. Більшість оглядачів прогнозують зростання реального ВВП 
України на 1 - 3% за підсумком 2016 року. 
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ЗМІ; являється інноваційним рішенням для ефективного поширення та 
зберігання інформації; загальний вигляд, назва, концепція та дизайн 
являються інтелектуальною власністю Марущака А.І. і охороняються 
чинним законодавством України на території будь-якої держави світу! 
Несанкціоноване копіювання – переслідується законом!!!  
 

Позиція редакції може не співпадати з думками авторів. Редакція не несе 
відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована з інших 
джерел. Авторські права на всю інформацію, яка опублікована з інших 
джерел, належать виключно авторам, які її створили. Надіслані матеріали 
в редакцію не рецензуються і не повертаються. За зміст реклами редакція 
відповідальності не несе. Матеріали з позначкою ® можуть публікуватись 
на правах рекламно-інформаційних. Використання матеріалів може бути 
тільки з письмового дозволу Головного редактора.  
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 информационно-консультативный 
офис в центре Киева с возможностью 
разместить стенд для презентации 
примеров Вашей продукции; 

 создание базы данных покупателей; 
 распространение маркетинговых и 

рекламных материалов; 
 формирование каналов продаж и сбыта; 
 ведение деловых переговоров и 

презентаций; 
 коммерческие предложения и 

заключение контрактов; 
 логистика поставок и план продаж; 
 сервисный центр;  
 прочее. 

 

::   :: Видавець:  :: Маркетинговые Исследование & Коммуникации   
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 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. 
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 ≈2000 ≈5% 
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* 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. 
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* 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. 
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http://issuu.com/publishinghouse
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http://www.docme.ru/
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 ФОКУС 

 
Кабмин озвучил приоритеты бюджетной  

политики в 2017 г. 
13.07.2016 

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект 
постановления №4971 об основных направлениях бюджетной политики 
на 2017 год. Об этом сообщает портал delo.ua 

Проект постановления предлагает утвердить основные направления бюджетной 
политики, на основе которых Кабмин должен будет разработать проект закона о 
Государственном бюджете Украины на 2017 г. Согласно документу, Кабмин прогнозирует 
такие макропоказатели экономического и социального развития Украины в 2017 году: 
валовой внутренний продукт номинальный - 2 584,9 млрд грн.; валовой внутренний 
продукт реальный, темпы роста - 103%; индекс потребительских цен (декабрь к декабрю 
предыдущего года) - 108,1%; индекс цен производителей (декабрь к декабрю предыдущего 
года) - 108,5%; уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет - 8,7%; обменный курс 
гривни к доллару США (в среднем за год) - 27,2 грн. Внесенный Кабмином документ 
определяет основные задачи бюджетной политики на 2017 год. Согласно внесенному 
документу, ними являются: установить предельный объем дефицита госбюджета на уровне 
3% от ВВП; сохранить (с учетом налогового законодательства) долю перераспределения 
ВВП через сводный бюджет на уровне не выше, чем учтено в Госбюджете на 2016 год 
(33,1%); повысить прожиточный минимум и уровень его обеспечения темпами, не менее 
чем на 2% выше показателя прогнозного индекса потребительских цен; установить 
минимальную зарплату в размере, не ниже размера прожиточного минимума для 
трудоспособных лиц; обеспечить повышение должностного оклада работника I тарифного 
разряда Единой тарифной сетки более высокими темпами, чем прогнозный индекс 
потребительских цен; разработать и реализовать государственные инвестиционные 
проекты в социально-культурной, транспортной сфере, в сфере охраны окружающей 
природной среды и здравоохранения. На такие проекты будет предусмотрено не менее 1 
млрд грн; установить предельный объем госдолга на уровне не более 66% от ВВП. Кабмин 
продолжит осуществлять меры по уменьшению долговой нагрузки для того, чтобы 
привести показатель в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса (60% от ВВП); 
установить предельный объем предоставления госгарантий не более 5% доходов общего 
фонда госбюджета; финансировать дефицит специального фонда госбюджета за счет 
кредитов (займов), которые привлекаются от иностранных государств, банков и 
международных организаций для выполнения инвестиционных проектов; не допустить 
возникновения просроченной задолженности по выплате зарплаты работникам 
бюджетной сферы; осуществлять мероприятия, которые направлены на уменьшение 
дефицита Пенсионного фонда. Кроме того, проект постановления определяет наиболее 
важные задачи налоговой политики на 2017 год. Согласно документу, приоритетами 
являются: совершенствование налогового законодательства путем внесения изменений в 
Налоговый кодекс; минимизация рисков уклонения от уплаты налогов и упрощение 
администрирования налогов путем: во-первых, совершенствования механизмов 
противодействия уклонению и уменьшения налоговых обязательств; во-вторых, развития 
электронных сервисов для налогоплательщиков; в-третьих, ликвидации налоговой 
милиции и создания обновленного органа противодействия финансовым преступлениям 
(Службы финансовых расследований); приближение налогового законодательства 
Украины к законодательству ЕС путем внесения в Налоговый и Таможенный кодексы 
изменений в части налога на добавленную стоимость, акцизного налога и пошлины; 
проведение переговоров с иностранными государствами по международным договорам об 
избежании двойного налогообложения и внесения изменений в действующие договоры с 
целью уменьшения налоговых препятствий для иностранных инвестиций и 
предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал. 

 

Читать полностью >>>                                                                                     Документ >>> 
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 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 
 

 

Чим запам’яталась Рада у І півріччі:  
підбиваємо підсумки 

 

15.07.2016 

Фактично закінчилась перша частина політичного сезону 2016 року, 
що власне наводить на підведення підсумків. Зрозуміло, що про звітність 
депутатів годі й говорити, але проаналізувати основні тенденції - варто. 

Зберіглась тенденція пошуку нових політичних лідерів: Саакашвілі, Савченко, і, якби 
Трюдо заявив, що залишається в Україні, то і він уже через місяць мав би якщо не перший, 
то другий рейтинг в державі. Тенденція пошуку нових лідерів, запит на швидкі зміни – саме 
це збереглося в даному сезоні та продовжиться і надалі. Коаліція без маленьких 
демократичних союзників так на повну і не запрацювала, що яскраво показав останній 
тиждень, та і все півріччя в цілому. Рада перетворилася на додаток Адміністрації 
Президента, який працював із ефективністю ККД не більшою ніж паровий двигун. 
Продемонструвавши, як працювати не треба. Адже повних робочих днів за це півріччя було 
не більше 20. Виборів у "ОРДЛО" не буде, і восени проголосувати вони не встигнуть. Немає 
компромісу на Міжнародному рівні. До того ж, Путін наразі вичікує зміни політичних еліт у 
ЄС і США. А вже з новими лідерами буде намагатися вирішити питання Криму та Донбасу. У 
Парламенті введено низку інновацій: нова форма стеження за кнопкодавством – 
запущенний дрон, який показав що більше 60-ти карток голосує за відсутніх депутатів. Це 
дійсно викликає дуже багато питань до коаліції та низької політичної культури народних 
обранців; нова форма протесту – мирний спротив Радикальною партією; чого раніше не 
було і що стало повною неочікуваністю: розпочався процес дефрагментації великих 
політичних проектів, зокрема, це створення нових політпартій. У частині з яких 
спостерігається намагання відійти від партій лідерського типу. Результат очікуємо не 
раніше осені. Політика закінчиться у Верховній раді, але не закінчиться на вулицях країни, 
це і хресна хода, і тарифні протести Тимошенко. Це і самоутвердження Гройсмана на посаді, 
який уже наближається до звітної дати, а видимих результатів немає. 

 

Читати повністю >>>                                                                              © Микола Давидюк 
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 СЕСІЙНА ЗАЛА 
 

12.07.2016 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України (відео). докладніше 
 Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

13.07.2016 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

14.07.2016 

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

15.07.2016 

 Завершилася четверта сесія Верховної Ради України восьмого скликання. докладніше 
 

 
 КОМІТЕТИ 
 

11.07.2016 

 Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних 
відносин Григорій Немиря: надання макрофінансової допомоги ЄС Україні залежить від 
дотримання прав вимушених переселенців. докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування рекомендує Парламенту проект Закону "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо добровільного приєднання територіальних громад" 
прийняти за основу. докладніше 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення контролю за безпекою автомобільних 
перевезень вантажів і відповідальності за порушення правил дорожнього руху». 
докладніше 

 
12.07.2016 

 Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 
відносин Григорій Немиря провів зустріч з Генеральним Секретарем Європейської служби 
зовнішньої дії (EEAS) Хельгою Шмід. докладніше 

 
13.07.2016 

 Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 
відносин Григорій Немиря провів зустріч з делегацією організації "Парламентарії за 
глобальні дії" (Parliamentarians for Global Action). докладніше 

 Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики ухвалив рішення за 
підсумками виїзного засідання до Донецької і Луганської областей та затвердив план 
роботи на п’яту сесію восьмого скликання. докладніше 

 Заява Голови Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму щодо 
голосування за проект Постанови "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Шляхи розвитку фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади". 
докладніше 

 У Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи обговорено питання реалізації міжнародних проектів на 
майданчику ЧАЕС. докладніше 

 
14.07.2016 

 Відбулося чергове засідання Комітету з питань європейської інтеграції за участі 
заступника міністра інфраструктури України В.Довганя. докладніше 

 Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 
схвалив порівняльну таблицю до законопроекту про житлово-комунальні послуги та 
підтримав проект Постанови про надання належних пільг та житлових субсидій 
населенню України на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу. докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування рекомендує парламенту за наслідками розгляду в першому читанні 
прийняти за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо умов зміни меж районів у процесі добровільного об'єднання 
територіальних громад". докладніше 

 
15.07.2016 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування рекомендує парламенту проект Закону "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо статусу старости села, селища" прийняти за основу. 
докладніше 

 
 
 

 
 ГОЛОВА ВРУ 
 

Парубій розпустив депутатів  
до вересня 

15.07.2016 
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закрив 4-ту сесію 

парламенту 8-го скликання. Про це він оголосив на засіданні ВР у 
п'ятницю. Наступного тижня депутати працюватимуть у комітетах.  

Чергова сесія Ради має відкритися у вівторок 6 вересня. Андрій Парубій наголосив, 
що вважає роботу нинішньої Верховної Ради ефективною. "Український парламент 
продемонстрував, що готовий зламати десятилітні схеми і ухвалювати закони, які не могли 
ухвалити депутати жодного попереднього скликання", – сказав він. Спікер висловив 
упевненість, що у разі необхідності депутати зможуть "швидко зібрати 150 підписів" для 
скликання позачергового засідання. Відзначимо, Верховна Рада ухвалила календарний план 
роботи п’ятої сесії восьмого скликання. Водночас депутати відмовились проголосувати за 
продовження 4 сесії до вересня. За прийняття календарного плану 5-ї сесії проголосували 
267 депутатів. Згідно з постановою, перше засідання погоджувальної ради відбудеться 5 
вересня, а 6 вересня відбудеться перше пленарне засідання п'ятої сесії. Одразу після цієї 
постанови спікер поставив на голосування постанову, якою пропонувалося не закривати до 
вересня нинішню четверту сесію парламенту, внести зміни до календарного плану сесії і 
продовжити строк сесії до 6 вересня. "З метою вирішення питань, пов’язаних із ситуацією 
Україні та необхідності прийняття Верховною Радою рішень з цього приводу, пленарні 
засідання скликаються у разі необхідності головою ВР", - йшлося в постанові. Однак "за" 
проголосував лише 171 депутат, чого не вистачило для її прийняття.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
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 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 

 

 

Канада стоїть пліч-о-пліч з Україною у проведенні 
реформ та захисті територіальної цілісності 

 

 
11.07.2016 

Президент України за результатами зустрічі з канадським 
Прем’єр-міністром Джастін Трюдо зазначив, що Канада та особисто 
очільник канадського Уряду є справжнім другом України, 
підкресливши, що дружні відносини між країнами базуються на 
спільних цінностях, демократії, повазі до свобод громадян, 
верховенстві права, непорушності кордонів та територіальної 
цілісності країн. 

Глава Української держави нагадав, що Канада була першою державою, яка визнала 
незалежність України у грудні 1991 року. «З цього часу наші країни поєднані дружніми та 
партнерськими відносинами. Незважаючи на відстань, ми завжди відчуваємо, що Канада 
поряд з нами, пліч-о-пліч в питаннях реформування та захисту суверенітету, 
територіальної цілісності і незалежності нашої держави», - наголосив Петро Порошенко під 
час прес-конференції. Глава Української держави подякував Канаді за фінансову, 
гуманітарну та політичну допомогу, надану протягом останніх двох років, які були одними 
з найтяжчих в історії України: «Українці мали можливість ще раз пересвідчитись – Канада 
для нас не просто особливий партнер, але справжній друг, який не залишає і не залишить 
Україну у важкій ситуації». Президент нагадав, що одразу після незаконної анексії Росією 
Кримського півострова Канада запровадила санкції проти РФ, а пізніше ухвалила 
додатковий пакет обмежувальних заходів. Глава держави підкреслив, що це важливо для 
мотивації російського агресора для повної імплементації Мінських домовленостей та 
деокупації Криму. Канада також на міжнародних зустрічах, в тому числі G7 та Саміті НАТО, 
публічно наголошує на необхідності протидії агресивним діям РФ. Президент окремо 
подякував канадській стороні за підтримку українських військових у вигляді забезпечення 
медикаментами, спорядженням та амуніцією, а також за допомогу в підготовці українських 
патрульних поліцейських та фінансуванні реформи правоохоронної системи.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Президент провів зустріч з Комісаром ЄС з питань Європейської  
політики сусідства та переговорів з розширення 

11.07.2016 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Комісаром 

Європейського Союзу з питань Європейської політики сусідства та 
переговорів з розширення Йоганессом Ганом. 

Глава держави наголосив, що позитивна динаміка реалізації реформ лише 
підтверджує відданість та готовність України рухатися шляхом змін, незважаючи на 
зовнішні виклики. Він підкреслив, що лібералізація візового режиму та завершення процесу 
набуття чинності Угоди про асоціацію з ЄС стане не лише визнанням досягнутих Україною 
результатів, але й історією успіху самого Євросоюзу та відповіддю на євроскептичні 
настрої. Єврокомісар запевнив, що Європейський Союз й надалі підтримуватиме Україну 
всіма можливими засобами на шляху імплементації внутрішніх реформ. Під час зустрічі 
важлива увага була приділена безпековій ситуації на Донбасі та виконанню Мінських 
домовленостей. Було підтверджено, що для ефективного просування політичного процесу 
врегулювання на Донбасі ключовою передумовою є повне припинення вогню російськими 
бойовиками та виконання інших безпекових компонентів Мінська. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Україна та Азербайджан поглиблять співпрацю у 
 рамках міжнародних організацій 

14.07.2016 
Україна та Азербайджан посилять співробітництво у рамках 

міжнародних організацій. Про це Президент повідомив під час спільної 
прес-конференції з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. 

"Хочу з приємністю констатувати спільність поглядів Києва і Баку на актуальні 
проблеми глобального і регіонального порядку денного. Ми домовилися погоджувати і 
координувати наші підходи, розширювати взаємодію у багатосторонньому форматі з 
урахуванням членства України у Раді Безпеки ООН. Азербайджан завжди активно 
підтримував Україну і зараз може розраховувати на підтримку України у 2016-2017 роках 
під час її головування", - сказав Глава держави. Він також повідомив, що було домовлено 
про активізацію співпраці двох держав з урахуванням головування Азербайджану у ГУАМ. 
Петро Порошенко відзначив важливість взаємної підтримки України і Азербайджану у 
питанні суверенітету та територіальної цілісності. Він  подякував Ільхаму Алієву і всьому 
азербайджанському народу за чітку позицію у підтримці незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності української держави. Україна зі свого боку наголошує на 
неприйнятності збереження статусу-кво Нагірного Карабаху. Президент Алієв у свою чергу 
зазначив, що поряд із розвитком торговельно-економічної співпраці Україна та 
Азербайджан успішно взаємодіють в рамках міжнародних організацій, таких як ООН, ОБСЄ, 
Рада Європи, наголосивши, що воно продовжуватиметься. Він також зазначив, що 
створення спільних промислових комплексів важливе не лише для важкої промисловості, а 
й для військово-технічної. "Існують можливості для розвитку цієї галузі", - констатував 
Ільхам Алієв. Відзначимо, в рамках візиту Президента України Петра Порошенка до 
Азербайджанської Республіки було підписано низку документів, спрямованих на 
поглиблення двостороннього співробітництва країн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

 

Уряд є партнером бізнесу і працюватиме над створенням 
сприятливого бізнес-клімату в країні 

 

 
12.07.2016 

Уряд докладатиме зусиль для створення сприятливого бізнес-
клімату та прагне бути партнером для чесного, прозорого бізнесу і 
забезпечити його успішність. Про це заявив Прем'єр-міністр України 
Володимир Гройсман під час робочого сніданку із членами 
Американської Торговельної Палати в Україні. 

 

"Ми готові до співпраці. Хотів би, щоби ви розглядали Уряд як своїх партнерів, 
чесного, прозорого бізнесу. Я абсолютно зацікавлений у тому, щоби ви були успішними", - 
заявив Володимир Гройсман. Прем'єр-міністр підкреслив, що Уряд налаштований на 
здійснення змін та реформ. "Ми розуміємо, що країна потребує професійних, якісних дій, не 
популістичних. А популізм привів туди, де ми знаходимося,  і звідси потрібно виходити. 
Ключовий пріоритет нового Уряду – відродження національної економіки. Тільки на 
сильних позиціях національної економіки можливо будувати по-справжньому 
незалежність, демократію і високі стандарти життя", - зазначив він. Володимир Гройсман 
наголосив, що завдання Уряду – створити якісний бізнес-клімат у країні. Зокрема, серед 
його пріоритетів – ефективна приватизація, зміна управління державних компаній, 
дерегуляція в енергетичному секторі, на фармацевтичному ринку. Також у фокусі уваги 
Уряду – продовження дерегуляції. Він поінформував, що в Україні закінчила роботу Місія 
США з оцінки потреб щодо реформування української митниці. "Я би хотів, щоби через рік у 
нас в Україні постала нова митна служба, яка є ключовою для розвитку національної 
економіки", - заявив Володимир Гройсман. За його словами, нинішня система української 
митниці є корумпованою, знищує можливості до конкурентоздатності у країні та знижує 
безпеку на кордонах. Говорячи про боротьбу з корупцією, Голова Уряду висловив 
переконання, що кожен міністр має визначити і презентувати по 3-5 конкретних рішень 
щодо боротьби з корупцією, які будуть прийняті і реалізовані до кінця року. Володимир 
Гройсман повідомив співрозмовників, що при Прем'єр-міністрі буде створено Офіс 
супроводу інвестицій, який символічно буде знаходитися на тому ж поверсі, де й кабінет 
Голови Уряду. За його словами, члени Офісу будуть супроводжувати та залучати інвестиції, 
розумітимуть потреби підприємництва та матимуть повагу і репутацію серед 
представників бізнесу. Володимир Гройсман також допустив створення у подальшому 
регіональних офісів, що дозволить забезпечити механізм координації на місцях.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Забезпечення зростання національної економіки дозволить 
підвищити рівень життя громадян 

13.07.2016 
Підвищення соціальних стандартів у країні можна забезпечити 

лише шляхом розвитку національної економіки та боротьби з 
корупцією, а не закликами популістів щодо витрачання коштів 
Державного бюджету. Про це заявив Прем`єр-міністр України 
Володимир Гройсман, відкриваючи засідання Уряду у середу. 

"Все, що ми сьогодні робимо, робимо для того, щоб, з одного боку, змінити систему, з 
іншого боку, створити нормальні умови для нашої країни, - заявив Володимир Гройсман. - 
Антикорупційні кроки, система розвитку національної економіки дасть можливість 
консолідувати кошти в Державний бюджет і забезпечити підвищення соціальних 
стандартів. Іншого рецепту немає". Гройсман наголосив, що країна може витрачати лише 
стільки, скільки заробляє. Саме тому, за його словами, "боротися треба за те, щоб не менше 
витрачати на соціальні стандарти, а щоб більше заробляти", і тоді можливо буде додавати 
коштів до виплат з бюджету. "Стільки, скільки заробить українська економіка, можемо 
інвестувати в нормальну якість життя в нашій країні", - зазначив він. У цьому контексті він 
підкреслив, що Уряд концентрується на розвитку національної економіки та створенні 
нормальних умов для розвитку бізнесу. Також одне з головних завдань – реформа оплати 
праці в Україні, зазначив Гройсман. За його словами, праця українців є недооціненою. Уряд 
найближчим часом внесе пропозиції Парламенту щодо зміни цієї ситуації, повідомив він. 
Разом з тим, змінам у країні та діям щодо розвитку економіки заважають корупція і 
шалений популізм, зауважив Прем`єр-міністр. "Популісти говорять, що треба багато 
витрачати грошей в різні сфери, але не говорять, де взяти ці гроші, як їх заробити", - сказав 
він. Внаслідок такої багаторічної популістичної діяльності Україна отримали складну 
ситуацію в економічній сфері, підкреслив Голова Уряду…. 

 
 

Читати повністю >>> 
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Наш Уряд готовий боротися за реформи, за Україну  
і за кожного громадянина 

15.07.2016 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що час 

популізму в Україні пройшов, а його Уряд рішуче налаштований на 
продовження реформ у державі. Про це він сказав, виступаючи у Верховній 
Раді на «Годині запитань до Уряду» у п’ятницю. 

«Є справжня позиція, є справжні лідери, є люди, які вірять у те, що говорять. Є лідери, 
які борються за країну, за її громадян. А є псевдолідери, які імітують боротьбу за Україну, 
які імітують боротьбу за українського громадянина заради єдиного – отримати 1, або 2, або 
5 додаткових відсотків на виборах, і потім бути найбільшим розчаруванням для того ж 
українського народу. Час популізму минув, настав час відповідальної соціальної 
економічної політики. І наш Уряд готовий боротися за реформи, готовий боротися за 
Україну і за кожного рядового громадянина», - підкреслив Володимир Гройсман. 
Володимир Гройсман розкритикував українських політиків-популістів, які наполягають на 
тому, що Уряд не повинен встановлювати ринкову ціну на газ для населення. «Ви знаєте, 
що одна лідер однієї політичної сили говорить про те, що український газ коштує 20 
доларів, що є повною нісенітницею…», - сказав він і навів текст меморандуму з 
Міжнародним валютним фондом, підписаного Юлією Тимошенко у якості прем’єр-міністра 
31 жовтня 2008 року. «Хочу сказати вам з цієї трибуни: по сьогодні я не підписав жодного 
меморандуму, шановні колеги, жодного. А ось є підписи, зокрема прем’єр-міністра України 
Юлії Володимирівни Тимошенко. Ось він підписаний», - Володимир Гройсман показав 
документ і зачитав 17 пункт тексту Меморандуму. «Для того, щоб забезпечити тривалу базу 
для продовження здорового фінансування, а також впорядкувати фінансові відносини НАК 
«Нафтогазу»  з бюджетом до кінця 2011 року, ми, Уряд, зрівняємо ціни на газ внутрішнього 
видобутку та ціни на імпортований газ», - закінчив цитату Володимир Гройсман і сказав, 
що саме цим зараз займається його Уряд. «Але, якби це було зроблено в 2008 році, сьогодні 
Україна була б уже енергоефективною, не було б схем Онищенка і я думаю, що у багатьох, в 
тому числі присутніх або хто був присутній у цій залі, не було б надсучасних літаків, яхт, 
кораблів і всього іншого», - наголосив він. Прем’єр-міністр підкреслив, що Уряд захистить 
вразливі верстви населення України за рахунок адресних безповоротних субсидій. … 
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Уже третій рік поспіль 15 липня у нашій державі відзначається  
День українських миротворців 

15.07.2016 
Саме цього дня 24 роки тому, на прохання Генерального секретаря 

ООН, два літаки з передовою групою 240-го батальйону ЗС України на борту 
здійснили виліт з дніпропетровського аеродрому в напрямку Боснії.  

Передова група налічувала 42 військовослужбовця. Після приземлення у м. Сараєво 
українські миротворці одразу опинилися в епіцентрі бойових дій. Місто й аеродром 
обстрілювали артилерія та снайпери... Таким був початок участі українських підрозділів у 
міжнародних операціях. З 1992 понад 42 тис. українських військовослужбовців взяли участь 
у 25-ти міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Наразі Збройні Сили України 
беруть участь у 10 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у 8 країнах світу і 
районі Аб’єй. Країни, які беруть участь у миротворчих операціях ООН, відзначають 
Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй 29 травня (який встановлено 
рішенням Генеральної Асамблеї ООН 11.12.2002 р. на вшанування миротворців усіх країн, 
які брали участь у миротворчих операціях і миротворчих місіях ООН, та введено в дію 
Указом Президента України від 30.04.2003 р. № 374/2003). Окрім того, кожна країна 
встановила національні дати вшанування героїв-миротворців. 21.05.2013 р. Верховна Рада 
України одноголосно прийняла Постанову № 292-VII «Про встановлення Дня українських 
миротворців». Відповідно до цієї постанови, Днем українських миротворців визначено 15 
липня, з подальшим відзначенням його на державному рівні … 
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Заступник Генерального прокурора України зустрівся з Надзвичайним та 
Повноважним Послом Республіки Австрія в Україні       

12.07.2016 
 У вівторок, 12 липня ц.р., відбулася зустріч заступника Генерального 

прокурора України Євгенія Єніна з Надзвичайним та Повноважним Послом 
Республіки Австрія в Україні пані Герміне Поппеллер. 

Євгеній Єнін повідомив присутнім про пріоритети реформування Генеральної 
прокуратури України, відзначив позитивне її просування та активну діяльність відомства 
на цьому напрямку. «Основним завданням, що стоїть перед Генеральною прокуратурою, є 
відновлення довіри суспільства», - відзначив Євгеній Єнін. Заступником Генерального 
прокурора України також поінформовано австрійську сторону про інші не менш важливі 
напрямки реформування відомства та зусилля, спрямовані на забезпечення належного 
розслідування, направлення до суду та постановлення вироків стосовно високопосадовців, 
причетних до корупційних злочинів. Герміне Поппеллер подякувала українській стороні за 
висвітлення інформації щодо діяльності Генеральної прокуратури України, та запевнила 
учасників зустрічі у підтримці з боку Республіки Австрія на шляху реформування відомства 
та посиленні ефективності двостороннього співробітництва у сфері кримінальної юстиції з 
метою боротьби з міжнародною злочинністю. «На імідж Республіки Австрія та України 
негативно впливає той факт, що представники колишнього «режиму Януковича» володіють 
там активами, здобутими злочинним шляхом, тому необхідно активізувати співпрацю між 
нашими країнами», - зазначила пані Поппеллер. … 
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Інструктори ФБР тренують спец- 
призначенців НАБУ 

12.07.2016 
Інструктори ФБР США навчають співробітників Управління 

спеціальних операцій НАБУ тактико-спеціальній та вогневій підготовці, 
методам затримання злочинців у будівлі та в автомобілі, а також способам 
«зачищення» приміщень.  

Перед початком тренувань фахівці Федерального бюро розслідувань перевірили 
рівень фізичної та вогневої підготовки фахівців Управління спецоперацій Національного 
антикорупційного бюро України, відзначили високий рівень навичок та професіоналізму 
українських спецпризначенців. Разом зі спецпризначенцями НАБУ переймають досвід 
американських колег і працівники спецпідрозділу КОРД Нацполіції. Нагадуємо, даний курс 
відбувається за підтримки Посольства США в Україні в рамках Меморандуму про 
взаєморозуміння між НАБУ та ФБР, підписаного наприкінці червня 2016 року.  

 

Читати повністю >>> 
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У Нацполіції підбили підсумки 
роботи за півроку 

 

12.07.2016 
На розгляд учасників наради були винесені питання якості 

розслідування у кримінальних провадженнях, а також розшуку 
зловмисників, серед яких – учасники незаконних збройних формувань.  

Вів нараду перший заступник Голови Національної поліції України – начальник 
кримінальної поліції Вадим Троян. Учасники наради розглянули низку питань, зокрема – 
щодо криміногенної ситуації в Україні, якості досудового слідства, розшуку безвісти 
зниклих осіб та тих, хто переховується від органів слідства та суду. За словами першого 
заступника начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції Сергія Редьки, упродовж 
2016 року розшукано понад 5 тисяч злочинців. Крім того встановлено місцезнаходження 4 
тисяч безвісти зниклих осіб. В цілому ці результати є кращими, ніж торік. Водночас для 
кількох регіонів держави зростає залишок осіб, які перебувають у розшуку. Зокрема, у 
Криму, Києві та Херсонській області за рахунок оголошення в розшук військовослужбовців і 
правоохоронців, які зрадили присязі на вірність Україні і після окупації залишилися у 
Криму. Зараз у розшуку перебуває 6,3 тисячі осіб цієї категорії. Крім того, кількість 
розшукуваних збільшується за рахунок оголошення в розшук учасників незаконних 
збройних формувань. Зокрема, цього року оголошено розшук 79 бойовиків. Загальна 
кількість розшукуваних учасників НЗФ становить 1263 особи. «Перспектива їх розшуку – це 
проведення заходів на території Донецької і Луганської області, на блокпостах, де такі 
особи періодично затримуються», – зазначив Сергій Редька. Заступник глави Національної 
поліції – начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко підкреслив, що 
необхідно забезпечити результати по затриманню оголошених у розшук злочинців.  

 

Читати повністю >>> 
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 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 ООН 
 

Коментар МЗС України щодо доповіді Управління Верховного комісара ООН  
з прав людини стосовно відповідальності за вбивства в Україні 

14.07.2016 
Високо цінуючи роботу УВКПЛ, спрямовану на виявлення та усунення 

серйозних проблем у функціонуванні системи захисту прав людини, Україна 
підтримує зусилля з просування міжнародних принципів і стандартів у сфері 
прав людини з метою запобігання їх серйозним порушенням у майбутньому. 

Опублікована Доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини 
(УВКПЛ) щодо відповідальності за вбивства в Україні в період з січня 2014 р. по травень 
2016 р. вкотре вказує, що більшість людських жертв в Україні сталась внаслідок збройного 
протистояння, яке постійно підживлюється за рахунок припливу іноземних бойовиків і 
зброї з Російської Федерації, в тому числі з числа колишніх та діючих військовослужбовців. 
На жаль, більшість жертв серед цивільного населення було зафіксовано через артилерійські 
обстріли жилих районів з боку незаконних збройних формувань. Українським збройним 
силам заборонено вести вогонь по позиціях бойовиків, які розташовані в районах, де 
проживають мирні жителі. Наголошуємо на винятковій важливості здійснення ґрунтовного 
аналізу та вивчення масштабів жертв внаслідок незаконної окупації Автономної Республіки 
Крим та російської збройної агресії в Донбасі. У цьому зв’язку критичної ваги набуває 
документування фактів позбавлення життя як внаслідок бойових дій, так і довільних страт, 
катування та доведення до смерті під час незаконного утримування полонених та 
цивільних осіб незаконними збройними формуваннями на Донбасі та російськими 
окупаційними військами. Це дозволить зрештою встановити всі факти воєнних та інших 
злочинів та притягнути винних у їх скоєнні до відповідальності. Наголошуємо, що Україна 
не допустить безкарності та розслідує всі повідомлення про порушення прав людини. МЗС 
України високо цінує ініціативу УВКПЛ та Місії ООН з прав людини в Україні з підготовки 
такої першої тематичної доповіді і готова тісно співпрацювати з метою реалізації 
висловлених рекомендацій. Сподіваємося на продовження започаткованої УВКПЛ практики 
тематичних доповідей. Вважаємо, що однією з наступних має стати огляд ситуації в сфері 
дотримання прав людини у незаконно окупованій АР Крим та м. Севастополь, де тривають 
системні порушення прав людини окупаційною владою РФ. Україна закликає міжнародну 
спільноту посилювати тиск на РФ та підконтрольних їй бойовиків для припинення практик 
довільного позбавлення життя та будь-яких інших порушень прав людини.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами МЗС України 
 
 
 
 

 НАТО 
 

Підсумки саміту НАТО у Варшаві 8-9 липня ц.р. обговорено 
під час прес-конференції в парламенті 

12.07.2016 
Ліга Україна-НАТО спільно з Постійною делегацією ВРУ в ПА НАТО та 

Комітетом з питань європейської інтеграції  обговорили перспективи для 
України  в контексті Варшавського саміту НАТО.  

До участі долучилися член Комітету з питань європейської інтеграції Мустафа 
Найєм, голова Громадської Ліги  Україна - НАТО Сергій Джердж, керівник сектору НАТО в 
Секретаріаті Кабінету міністрів України  Олексій Генчев, колишній  керівник Постійної 
делегації Верховної Ради Іван Заєць, представники громадських організацій, народні 
депутати, дипломати. Під час прес-конференції  було наголошено, що саміт НАТО у Варшаві 
проводився у вирішальний момент для євроатлантичної  спільноти Європи, України та 
самого Альянсу. "Формат заходів по лінії Україна-НАТО у рамках саміту НАТО у Варшаві - 
безпрецедентний. Створення комісії  Україна-НАТО на найвищому рівні, спільна заява 
Україна-НАТО, Комплексний пакет допомоги Україні, що сприятиме здійсненню 
реформування оборонно-безпекової та цивільної сфер - такі результати саміту", - наголосив  
Олексій Генчев. На думку промовця, це стало шансом для України використати 
надзвичайно великий обсяг технічних та експертних спроможностей Альянсу  для 
досягнення стандартів НАТО, ефективного реформування Збройних Сил України в період 
до 2020 року, що надаватиметься в рамках Комплексного пакету допомоги на найвищому 
політичному рівні. "НАТО залишається незмінним щодо своєї позиції в контексті 
всеохоплюючої підтримки України  щодо реагування на агресивні дії з боку Росії, підтримки 
громадян України в РФ тощо" - сказав він. О. Генчев сформулював головні завдання та 
наступні кроки України в напрямі НАТО: "забезпечити на державному найвищому рівні 
виконання  ключових пріоритетів безпеки України - відповідність стандартам НАТО, 
досягнення повної взаємосумісності з Альянсом, посилення міжвідомчої координації 
євроатлантичної інтеграції з залученням громадських організацій, українського 
парламенту та засобів масової інформації". За словами Сергія Джерджа, голови Громадської 
Ліги Україна-НАТО, саміт НАТО у Варшаві виявився більш успішним ніж цього очікували їв 
Україні. "НАТО змінило риторику щодо Росії. Було озвучено, що на Донбасі загинуло майже 
10000 людей. НАТО прийняло рішення щодо присутності в країнах Балтіії, розбудови 
протиракетної оборони на сході Європи, яка нівелює ядерні заряди, що зменшує  загрозу РФ 
- такі результати саміту", - наголосив промовець. … 
 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Спільна заява Комісії Україна-
НАТО під час Варшавського саміту >>> 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Відбулася зустріч В.о. Глави Місії України при НАТО із  
Заступником Генсекретаря НАТО 

14.07.2016 
Є.Божок та А.Вершбоу обговорили питання порядку денного взаємодії 

України з НАТО, підсумки Варшавського саміту та результати дискусії з 
українського питання під час засідання Ради НАТО-Росія. 

Сторона НАТО підтвердила свою послідовну і рішучу підтримку України у важкі часи 
боротьби з російською агресією та в ширшому контексті на шляху зміцнення 
обороноздатності і проведення реформ відповідно до євроатлантичних стандартів. 
А.Вершбоу також зазначив, що за результатами останнього засідання Ради НАТО-Росія у 
сторін залишаються фундаментальні розбіжності з українського питання. Відзначимо, в.о. 
Глави Місії України при НАТО Єгор Божок взяв участь у заході «Гібридна війна і політика 
Росії в Європі». На заході також виступили Якуб Каленський(член East StratCom Task Force), 
Юрій Федоров (експерт у питаннях безпеки та зовнішньої політики Росії), Михайло Гончар 
(голова Центру Глобалістики «Стратегія XXI») і Михайло Самус (заступник директора 
Центру дослідження армії, конверсій і роззброєння). У своєму виступі В.о. Глави МУН 
розповів про результати досягнуті на сьогодні у взаємодії у сфері підвищення готовності до 
протидії гібридним загрозам. Він також коротко презентував результати Комісії України-
НАТО в частині, що стосується подальшого співробітництва з Альянсом по відповідним 
напрямкам і окреслив плани взаємодії на ближчу та середньострокову перспективу. Окрема 
увага була приділена безпековій ситуації на сході країни та елементам гібридної війни, які 
вживає Російська Федерація для подальшої дестабілізації в регіоні.  

 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Місії України при НАТО 

http://www.mil.gov.ua/news/2016/07/15/15-lipnya-%E2%80%93-den-ukrainskih-mirotvorcziv--/
http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=188753
https://nabu.gov.ua/novyny/instruktory-fbr-trenuyut-specpryznachenciv-nabu
http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1959423
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249189967&cat_id=244276429
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/132986.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249176678&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249176678&cat_id=244276429
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/49222-u-zvjazku-z-gibridnimi-zagrozami-z-boku-rosiji-nato-vpershe-v-istoriji-rozpochalo-spivrobitnictvo-z-ukrajinoju-u-sferah-strategichnogo-analizu-i-planuvannya
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/49241-vidbulasya-zustrich-vo-glavi-misiji-ukrajini-pri-nato-iz-zastupnikom-gensekretarya-nato
http://www.mil.gov.ua/
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 ЄВРОПА 
 ЄС 
 

 
 

Зустріч делегації України з Президентом 
Комітету регіонів ЄС  

13.07.2016 
У рамках головування Словацької Республіки в Раді ЄС 8-9 липня 2016 

року у Братиславі відбувся Європейський саміт регіонів та міст. Про це 
повідомляє Посольство України. 

У роботі засідання взяла участь делегація Європейського об’єднання 
територіального співробітництва ТИСА (ЄОТС ТИСА) у складі: О.Шестак, голова ЄОТС ТИСА 
(Угорщина), В.Чубірко, засновник, голова Спостережної комісії ЄОТС ТИСА, екс-голова 
Закарпатської обласної ради VI скликання; А.Сабоне Цап, директор ЄОТС ТИСА (Угорщина), 
а також Ю.Євчак, заступник директора ЄОТС ТИСА, радник голови Закарпатської обласної 
ради. 9 липня ц.р. відбулася окрема зустріч делегації ЄОТС ТИСА із Президентом Комітету 
регіонів ЄС М.Марккулою з метою обговорення деяких аспектів реалізації проекту ТИСА. У 
зустрічі також взяла участь Тимчасовий повірений О.Кицун. У ході зустрічі В.Чубірко 
висловив вдячність Президенту Комітету регіонів за вагому підтримку у започаткуванні 
нового механізму співпраці з ЄС, який, по суті, на сьогоднішній день є безпрецедентним, 
оскільки вперше країна, яка не є членом ЄС, завдяки Угорщині стала учасником 
регіонального європейського проекту. За словами В.Чубірка, Закарпаття отримало 
унікальну можливість співпрацювати у новому форматі заради реалізації спільних 
інвестиційних та культурно-освітніх проектів, а також реалізовувати конкретні економічні, 
транспортні, екологічні, водогосподарські та інфраструктурні проекти.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 
 
 

 КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

Посол Щерба розповів про австрійські 
інвестиції в Україні 

 

12.07.2016 
Посол України в Австрії Олександр Щерба в інтерв'ю «Главком» 

розповів, що останнім часом економічні стосунки України та Австрії 
покращуються і австрійські інвестиції в країні є. 

«Цифри минулого року були дуже погані. Там було різке зниження і імпорту, і 
експорту. Перший квартал цього року був позитивним, тобто йде зростання. Аналітики 
Райффайзена прогнозують на цей рік позитивні цифри. Є приклади дуже добрих 
австрійських інвестицій. «Уніка» - одна із найбільших страхових компаній країни. 
«Райффайзен» – один із найбільших банків. Компанія Fischer, яка в Мукачеві виробляє лижі. 
Schweighofer, яка виробляє деревину на Західній Україні. Є компанія «Аграна», яка створила 
завод з виробництва біосоків в Україні. Є компанія «Єврогольд» в Житомирі, яка масово 
випускає прасувальні дошки і дошки для серфінгу. Одне слово, австрійські інвестиції в 
країні є. А якщо реально зміниться ситуація із корупцією, судами та прокуратурою – їх буде 
набагато більше», - розповів Щерба. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами glavcom.ua 
 

 
Президент РМ Н.Тімофті прийняв екс-президентів України  

Леоніда Кравчука і Віктора Ющенка 
12.07.2016 

11-12 липня колишні президенти України Л.Кравчук та В.Ющенко 
відвідали Кишинів на запрошення другого Президента Молдови 
П.Лучиньського. Про це повідомляє Посольства України в Молдові  

В рамках візиту екс-президентів України прийняв Президент РМ Н.Тімофті разом з 
колишніми президентами РМ М.Снєгуром та П.Лучиньським. Сторони обговорили актуальні 
питання українсько-молдовського двостороннього співробітництва, проблематику 
регіональної безпеки крізь призму подій на Сході України та ситуації у Придністров’ї. Було 
відзначено необхідність синхронізації дій обох країн у контексті нових викликів безпеці 
кожної з країн, а також регіону в цілому. Колишні президенти України зауважили, що 
Україна платить високу ціну за обраний «прозахідний» шлях розвитку. Президент Молдови 
Н.Тімофті висловив солідарність з позицією України та наголосив на відданості Молдови 
принципу підтримки національного суверенітету та територіальної цілісності України; 
підкреслив,  що реалізація євроінтеграційних прагнень Молдови - єдиний шлях досягнення 
стабільності, безпеки і сталого соціально-економічного розвитку країни. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Молдові 
 
 

Зустріч Посла України в Угорщині з Міністром зовнішньої економіки  
та закордонних справ Угорщини 

13.07.2016 
13 липня 2016 р. відбулась зустріч Посла України в Угорщині Любові 

Непоп з Міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини 
Петером Сійярто. Про це повідомляє Посольство України в Угорщині 

На зустрічі обговорені питання забезпечення виконання Мінських домовленостей та 
невизнання незаконної анексії Криму. З угорського боку була підтверджена підтримка 
України у відновленні територіальної цілісності та миру, відзначено, що Будапешт і надалі 
продовжить надавати практичну допомогу Києву в цих питаннях. Посол подякувала за 
підтримку Угорщиною консенсусного рішення ЄС щодо продовження санкцій проти РФ за 
невиконання Мінських домовленостей.Окрема увага була приділена розвитку політичного 
діалогу між Україною та Угорщиною. Сторони висловили спільну думку щодо важливості 
активізації двосторонніх контактів на високому  та експертному рівнях. Наголос також був 
зроблений на питаннях розвитку економічної взаємодії, в тому числі шляхом розвитку 
прикордонної співпраці¸ використання можливостей, які надаються Угодою про асоціацію 
між Україною та ЄС, а також форматом Вишеградська четвірка + Україна. 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Угорщині 
 
 

 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 

 
 
 
 

 
 

Посол зустрівся з керівництвом Грецько-Української  
торговельно-промислової палати 

14.07.2016 
13 липня ц.р. Посол України в Грецькій Республіці Володимир 

Шкуров провів робочу зустріч з керівництвом Українсько-Грецької 
торговельно-промислової палати.  

Зокрема зустріч відбулась з Головою Палати Іоанісом Поліхронопулосом, першим 
заступником Голови Александросом Коронакісом, другим заступником Голови Петросом 
Арванітісом та Генеральним секретарем Палати Герасімосом Бугасом. У ході зустрічі було 
обговорено можливості інтенсифікації українсько-грецького співробітництва у торгово-
економічній та інвестиційній сферах, а також у сфері історико-архівних досліджень. 
Нагадаємо, 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 Греції 
 

Україна та Німеччина підписали протокол про співпрацю у 
науково-технічній сфері до 2018 р. 

15.07.2016 
Підписання відбулося в рамках робочого засідання двосторонньої 

комісії з науково-технічного співробітництва між Україною та Німеччиною, 
яке відбулося 13 липня у науково-технічному парку Адлерсхоф у Берліні. 

«Підписання спільного протоколу є частиною нормальної та системної роботи 
двосторонньої комісії з науково-технічного співробітництва між нашими країнами. 
Протокол визначає порядок нашої взаємодії та конкретизує процедури та терміни відбору 
спільних наукових проектів, які фінансуються за кошти українського та німецького урядів», 
– пояснив заступник Міністра освіти і науки України та співголова комісії з науково-
технічного співробітництва Максим Стріха. Зокрема, протоколом передбачається, що 60% 
коштів, передбачених на фінансування двосторонніх проектів, буде направлятися на 
фінансування традиційних проектів, а 40% - на фінансування проектів, які передбачають 
структурні зміни у системі організації наукових досліджень. Окрім того, протоколом 
передбачено залучення до оцінки наукових проектів фахівців з Німецької служби 
академічних обмінів (DAAD), а також визначено, що наступна робоча зустріч комісії 
відбудеться у Києві у 2018 році. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 

 ЄВРАЗІЯ 
 

Відбулася зустріч Посла України з Віце-президентом 
Торгово-промислової палати КР 

 

12.07.2016 
12 липня ц.р. відбулася зустріч Посла України Миколи Дорошенка з 

Віце-президентом Торгово-промислової палати КР Нурланом Мусуралієвим. 
Про це повідомляє Посольство України в Киргизькій Республіці 

Під час зустрічі М.Дорошенко поінформував співрозмовника, що введені Росією 
обмеження на автомобільні і залізничні перевезення українських товарів до Киргизстану 
територією РФ є грубим порушенням норм міжнародного права, свободи транзиту згідно 
Статті V ГАТТ 1994 та Митного кодексу СОТ. Керівник дипломатичного представництва 
підкреслив, що одним з альтернативних маршрутів постачання українських товарів до 
регіону Центральної Азії є новий «Шовковий шлях», який дозволить перенаправити 
вантажопотоки в обхід території Росії. За результатами зустрічі керівником дипмісії 
висловлено готовність до подальшої предметної співпраці з метою зменшення негативного 
впливу на українсько-киргизькі торговельно-економічні взаємини внаслідок триваючої 
економічної війни РФ проти України. Відзначимо, 11 липня 2016 р. відбулася зустріч Посла 
України Миколи Дорошенка з Президентом Асоціації перевізників Киргизької Республіки 
Т.М.Шабдуналієвом та його заступником А.Й.Турсуніязовим. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Киргизькій Республіці 
 

 
Президенти України та Азербайджану домовилися про посилення 

торгово-економічної співпраці між державами 
14.07.2016 

Президент України та Президент Азербайджанської Республіки 
Ільхам Алієв на спільній прес-конференції повідомили, що переговори у 
Баку були результативними, практичними і змістовними. 

Сторони обговорили розвиток співробітництва у сферах економіки, енергетики та 
транспорту, військо-технічної, гуманітарної та політичної співпраці, взаємодію в рамках 
міжнародних організацій. Глава Української держави подякував Азербайджану за 
гостинність. Петро Порошенко високо відзначив результати засідання Ради Президентів, 
наголосивши, що це є важливим у нинішніх реаліях – коли з’являються нові спільні 
виклики світовій безпеці, гібридні загрози у регіоні, глобалізується економічна взаємодія, 
зростають міжлюдські контакти. «Відносини наших держав потребують нової динаміки. Ми 
разом маємо адекватно реагувати на світ, що стрімко змінюється. І сьогодні ми досягли 
домовленості про необхідність модернізації стратегічного партнерства між Україною та 
Азербайджаном і окреслили конкретні завдання для її реалізації», – підкреслив Президент. 
Петро Порошенко зазначив: «Сьогодні, коли економіка України почала зростати та 
динамічно розвивається Азербайджан, ми маємо величезний потенціал взаємовигідного 
співробітництва». У свою чергу Ільхам Алієв повідомив, що за результатами переговорів 
була дана низка доручень. «Не сумніваюсь, що в результаті виконання доручень наші 
країни стануть ще ближчими одна до одної, і збільшиться товарообіг між ними», – 
наголосив Президент Азербайджану, додавши, що нинішній рівень товарообігу не 
задовольняє дві країни. Він зазначив, що його країна має великий експортний потенціал, а 
український ринок представляє інтерес. За словами Петра Порошенка, одним з найбільш 
перспективних проектів є постачання до Азербайджану українських транспортних літаків 
Ан-178, а в майбутньому – спільне виробництво цих літаків, в тому числі на території 
Азербайджанської Республіки. «Успішна реалізація цього проекту дозволить українським 
виробникам створити умови для активного розвитку нових ринків», - зазначив Президент 
України. Президенти України та Азербайджану обговорили також питання транспортних 
коридорів, зокрема перспективи реалізації проекту Нового Шовкового шляху. … 

 

Читати повністю >>> 
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 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Досвід ізраїльських експертів може бути корисним для розбудови  
ефективної та безпечної інфраструктури в Україні 

 

11.07.2016 
Залучення ізраїльських спеціалістів до розробки важливих 

інфраструктурних проектів, а також розвиток безпеки транспорту повинні 
стати пріоритетними напрямками співпраці між Україною та Ізраїлем.  

Про це 8 липня під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Ізраїлю в 
Україні Еліавом Бєлоцерковські у Києві заявив Міністр інфраструктури України Володимир 
Омелян. Міністр високо охарактеризував рівень двостороннього співробітництва та 
розповів про основні результати вже проведеної роботи, зокрема, у сфері залізничного та 
авіатранспорту. Володимир Омелян наголосив, що Україна готова прийняти ізраїльських 
експертів для проведення точної та комплексної оцінки стану безпеки транспорту. «Ми 
хочемо максимально використати потенціал української залізниці, адже попит на вантажні 
перевезення зростає, для цього потрібно проводити модернізацію вагонів», – заявив 
Міністр. «Важливо досягти угоди про «вільне небо» з Ізраїлем, а також розвивати cargo-
сектор» - наголосив він. «Ізраїльський бізнес готовий заходити в Україну, проте слід 
провести цілісну експертизу, для якої ми можемо надати відповідних експертів. Ми із 
задоволенням допоможемо будь-яким проектам, пов’язаним із технологічною сферою», – 
зауважив пан Посол. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Мінінфраструктури України 
 

 
Іран запросив Україну взяти участь в проектах  

розвитку інфраструктури 
13.07.2016 

Міністром інфраструктури України та Заступником Міністра шляхів 
та міського розвитку Ісламської Республіки Іран підписано Меморандум 
про взаєморозуміння між Міністертсвами. 

Положеннями Меморандуму передбачено започаткування тісного співробітництва у 
залізничній сфері, зокрема, сторони співпрацюватимуть з метою реалізації масштабних 
проектів будівництва залізниць на території Ірану. В рамках Меморандуму сторони 
обмінюватимуться досвідом з будівництва залізничної інфраструктури, а саме 
виготовлення та укладання довгих безстикових рейок, обладнання з укладки рейок, 
комунікаційних та сигнальних систем. Також, сторони співпрацюватимуть на 
обмінюватимуться науковою інформацією у сфері високошвидкісних поїздів та нових 
технологій з будівництва залізниць. На початку зустрічі Міністр інфраструктури України 
окреслив ключові напрями реформ, які здіснює міністерство у залізничній, автодорожній, 
морській галузях. «Я сподіваю, що Україна продемонструє  свій потенціал іранській стороні, 
і після підписання Меморандуму ми зможемо перейти до реалізації конкретних проектів», - 
додав він. Окремо міністр наголосив на перспективності двостороннього співробітнитва в 
питанні мультимодальних перевезень з Ірану до країн ЄС через Україну. «Меморандум зі 
співробітництва відкриває шлях до низки проектів у залізничній, автодорожній, морській 
та авіаційній сферах. Зокрема, іранська сторона запросила Україну до будівництва 1000 км 
залізничного полотна в Ірані, взяти участь у проектах на 10 млрд дол, виділених Тагераном 
на модернізацію залізничної інфраструктури, розвитку інтермодальних перевезень, 
відкрити спільні підприємства в цій державі з метою виходу України на ринки країн 
Перської затоки», - заявив Міністр інфраструктури України В.Омелян. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mtu.gov.ua 
 

Україна і надалі зацікавлена у розвитку двостороннього  
співробітництва з Саудівською Аравією 

14.07.2016 
Україна і надалі зацікавлена у розвитку стабільного двостороннього 

співробітництва з Саудівською Аравією, зокрема у сфері сільського 
господарства. Про це заявив Міністр аграрної політики та продовольства 
України Тарас Кутовий.  

«Саудівські партнери можуть зацікавитися інвестиціями в український 
агропромисловий сектор. Перспективними напрямками є виробництво продукції з доданою 
вартістю, розвиток малого та середнього бізнесу, а також приватизація», - зазначив Тарас 
Кутовий під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Саудівської 
Аравії в Україні Джудією Алхазаломом. Крім того, Міністр відмітив, що готується список 
підприємств підвідомчих Міністерству, які належать до приватизації та мають бути цікаві 
для іноземного інвестування. Зі свого боку Джудієй Алхазалом відмітив, що саудівські 
партнери зацікавлені у відновленні та збільшенні експорту української курятини. Пан 
Посол підкреслив, що інвестування в аграрний сектор економіки України та система 
приватизації є важливим напрямком для співпраці двох країн. Наприкінці зустрічі Тарас 
Кутовий передав лист запрошення до Міністра сільського господарства Королівства 
Саудівська Аравія Абдурахмана аль-Фадлі з запрошенням здійснити візит у Київ. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Мінагрополітики України 
 

ВРУ відвідала П’ята Міжпарламентська група дружби з Україною 
Національної Асамблеї Держави Кувейт 

15.07.2016 
Відбулося спільне засідання П’ятої Міжпарламентської групи у 

Національній Асамблеї  Кувейту та депутатської групи Верховної Ради з 
міжпарламентських зв’язків з  Державою Кувейт. 

Захід відкрив співголова депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з 
Державою Кувейт Андрій Артеменко. Напередодні заступник голови Верховної Ради 
ОксанаСироїд зазначила, що «потенціал України й Кувейту  не використовували належним 
чином для співпраці». «Вочевидь, парламентський обмін свідчить, що ситуація змінилася на 
краще. Кувейт може відіграти важливу роль у підтримці татар як своїх єдиновірців, адже 
відомо, як потерпають татари в окупованому Криму», - сказала вона і закликала 
максимально поширювати інформацію про утиск єдиновірців. Крім депутатів -  членів 
групи з міжпарламентських зв’язків з Державою Кувейт у засіданні взяли участь 
Надзвичайний та Повноважний Посол Кувейту в Україні Юсеф Хуссейн,  голова Комітету у 
закордонних справах Ганна Гопко, народні депутати Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров. 
Серед  питань, які цікавлять кувейтських парламентаріїв,  питання  туризму,  медицини, 
освіти,  енергетична та аграрна галузі, нерухомість тощо. Керівник Міжпарламентської 
групи дружби у Національній Асамблеї Кувейту Фейсал Аль-Шаї, який відзначив  низький 
рівень товарообігу між країнами, висловив готовність Кувейту о активізації 
взаємовигідного співробітництва у  всіх означених галузях.  Кувейтський парламентарій 
наголосив на зацікавленості українським інвестиційним законодавством, зокрема -  
питанням захисту іноземних інвестицій. Промовець акцентував увагу на високому рівні 
політичної співпраці та запевнив у тому, що Держава Кувейт і надалі підтримуватиме 
територіальну цілісність України.    

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 

 
 АЗІЯ 
 

Голова Івано-Франківської ОДА зустрівся з Надзвичайним і 
Повноважним Послом Республіки Індія 

12.07.2016 
Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук 

зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Індія в 
Україні Маноджем Кумаром Бхарті. 

Метою візиту делегації є ознайомлення з областю та обговорення можливостей 
обопільної співпраці. Олег Гончарук, вітаючи Посла Республіки Індія, зауважив: «Ми раді 
вітати Вас на прикарпатській землі. Переконаний, що неповторна краса Карпат та наш 
гуцульський колорит не залишать Вас байдужими та сприятимуть налагодженню 
культурних та туристичних зв’язків між Івано-Франківщиною та Індією». Також очільник 
Прикарпаття звернув увагу на потребу розробки дорожньої карти щодо розвитку 
економічних відносин задля наближення рівня розвитку Івано-Франківської області до 
рівня регіонів держав-членів Європейського Союзу. З цією метою Івано-Франківською 
обласною державною адміністрацією ініційовано і забезпечено реалізацію проекту 
«Єврокарпатська ініціатива». За словами Олега Гончарука, мета проекту – на основі досвіду 
і підтримки європейських партнерів зробити нашу область ще більш відкритою та 
сприятливішою для ведення бізнесу й залучення інвестицій. Водночас Надзвичайний та 
Повноважний Посол Республіки Індія в Україні подякував посадовцям за теплий прийом і 
висловив сподівання, що між Індією та Івано-Франківщиною налагодиться тісна співпраця 
у сферах туризму, дорожньо-транспортної інфраструктури та освіти. Зокрема, Посол 
запропонував активніше розповсюджувати інформацію про наш край задля його 
популяризації та залучення студентів з Індії. Також під час зустрічі дипломат запропонував 
прикарпатцям скористатися стипендією ITEC, яку пропонує індійський уряд, задля 
покращення рівня знань у сфері ІТ технологій. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами if.gov.ua 
 

 
В МЗС пройшла зустріч з  

Послом Японії 
12.07.2016 

Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця 
провів зустріч з Послом Японії в Україні Шігекі Сумі. Про це повідомляє 
прес-служба МЗС Уркаїни на порталі mfa.gov.ua 

В ході зустрічі було обговорено питання співробітництва України та Японії як на 
двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій. Сергій Кислиця подякував 
японському Уряду за фінансову підтримку та висловив сподівання, що Японія і надалі 
братиме участь у реалізації важливих для України інфраструктурних проектів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

В МЗС пройшла зустріч з Послом  
Республіки Корея 

14.07.2016 
Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця 

зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в 
Україні Лі Янг-Гу. Про це повідомляє прес-служба МЗС Уркаїни 

Під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань порядку денного 
українсько-корейських відносин та низку спільних заходів, запланованих на друге півріччя 
2016 р. Окрема увага була приділена актуальним питанням міжнародного порядку денного, 
зокрема, ситуації на Корейському півострові. Домовлено про посилення взаємодії в рамках 
міжнародних організацій. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

Сумщина відкриє нові напрямки  
співпраці з КНР 

17.07.2016 
Для зміцнення двосторонніх зв’язків та співробітництва голова 

облдержадміністрації Микола КЛОЧКО презентував потенціал Сумщини 
під час перебування у м.Харбін провінції Хейлунцзян. 

За його словами, у програмі візиту української делегації до КНР була також участь на 
запрошення народних китайської сторони у заходах 27-го Харбінського міжнародного 
торговельно-економічного ярмарку. На цьому заході організовані загальний національний 
стенд України і Сумщини, зокрема, де працювали учасники української делегації зі своїми 
експозиціями та зразками продукції. Микола Клочко зауважив, що під час Першої 
Харбінської конференції з українсько-китайського економічного та науково-технічного 
співробітництва він мав нагоду презентувати економічний та інвестиційний потенціал 
Сумщини. «Ми презентували область та обговорили з потенційними партнерами питання 
нарощування обсягів постачання експортоорієнтованої продукції на ринок Китаю, 
налагодження контактів із потенційними інвесторами. При цьому китайська сторона 
зацікавлена в інноваційному розвитку та розширенні своїх виробничих площ і Сумщина є 
гарним потенційним майданчиком для цього. Тому ми акцентували увагу на існуючих 
перспективних інвестиційних проектах Сумщини, зокрема індустріальних парках «Свема» 
та «Тростянець», – наголосив він. Окрім того очільник Сумщини зустрічався з керівництвом 
Академії сільськогосподарських наук. Говорили про співпрацю Академії з сумськими 
науково-дослідними установами галузі сільського господарства, агропідприємствами, 
Сумським національним аграрним університетом. Що стосується освіти, тут також великий 
простір для співпраці, сказав Микола Клочко. При цьому є велика зацікавленість китайців, 
не лише в обміні студентами, а й у виконанні наукових робіт і досліджень. Протягом 
перебування в Харбіні українська сторона також провела зустрічі з Губернатором провінції 
Хейлунцзян Лу ХАО, мером міста Харбін Сун СІБІНЄМ. У рамках заходу відбулись також 
індивідуальні зустрічі і переговори з китайськими потенційними партнерами, адже заходи 
відвідало до 50 представників місцевого бізнесу, виробництва та наукових кіл. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами regionews.sumy.ua 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249176715&cat_id=244276429
http://mtu.gov.ua/news/27281.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249189645&cat_id=244276429
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/133369.html
http://www.if.gov.ua/news/oleg-goncharuk-zustrivsya-z-nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-respubliki-indiya
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/49185-zastupnik-ministra-zakordonnih-sprav-ukrajini-sergij-kislicya-proviv-zustrich-z-poslom-japoniji-v-ukrajini-shigeki-sumi
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/49258-zastupnik-ministra-zakordonnih-sprav-ukrajini-sergij-kislicya-zustrivsya-z-nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-respubliki-koreja-v-ukrajini-li-jang-gu
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http://iran.mfa.gov.ua/ua
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http://kuwait.mfa.gov.ua/ua
http://india.mfa.gov.ua/ua
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http://china.mfa.gov.ua/ua
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 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Участь Посла України у форумі «Парламентський діалог про роль 
субнаціональних урядів як міжнародних суб’єктів» 

 

13.07.2016 
12 липня 2016 р. на запрошення керівництва Сенату Мексики Посол 

України Р.Спірін взяв участь у форумі «Парламентський діалог про роль 
субнаціональних урядів як міжнародних суб’єктів». 

Форум організований Сенатом за участі Голови Верхньої палати Національного 
Конгресу Р.Хіль Суарта, Голови Комісії у закордонних справах Палати депутатів 
Національного Конгресу Мексики В.Гіоргана, Заступника Міністра закордонних справ 
Мексики К.Де Ікаси, губернаторів мексиканських штатів, мерів міст країн регіону, послів 
іноземних країн, акредитованих в Мексиці. В рамках заходу відбулось обговорення питань 
розвитку міжпарламентського співробітництва з Головою Сенату Р.Хіль Суартом та 
Головою Комісії у закордонних справах Палати депутатів Національного Конгресу Мексики 
В.Гіоргана, українсько-мексиканської співпраці із Заступником Керівником мексиканського 
зовнішньополітичного відомства К.Масью Салінас. Відбулась коротка бесіда з мером м. Сан-
Хосе (Коста-Рика) Дж.Арайа стосовно перспектив розширення двостороннього 
торговельно-економічного співробітництва. Окремо співрозмовникам була доведена 
інформація про стан внутрішньополітичної ситуації в Україні, агресію Росії у Криму та на 
сході нашої держави, Посол закликав мексиканських парламентарів посилити тиск на РФ, 
щоб примусити Росію зупинити агресію проти України, а також негайно звільнити всіх 
українських політичних в’язнів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Мексиці 
 

 
Посол України в Аргентині зустрівся з Головою Делегації 

ізраїльських асоціацій Аргентини 
13.07.2016 

12 липня ц.р. Посол України в Аргентинській Республіці Юрій Дюдін 
провів зустріч з Головою Делегації ізраїльських асоціацій Аргентини 
(DAIA) Аріелєм Коеном Саббаном.  

Під час зустрічі були обговорені питання співпраці Посольства з найбільш 
впливовою організацією єврейської громади Аргентини, зокрема у питанні відзначення у 
вересні цього року 75-х роковин однієї з найбільших трагедій в історії єврейського та 
українського народів – трагедії Бабиного Яру. Посол Ю.Дюдін вручив Голові DAIA 
запрошення Організаційного комітету з відзначення вказаних роковин взяти участь у 
комеморативних заходах, які відбудуться в Києві наприкінці вересня. Була також 
обговорена можливість проведення спільних заходів в Буенос-Айресі та інших провінціях 
Аргентини. Відзначимо, 9 липня ц.р. Посол України в Аргентинській Республіці Юрій Дюдін, 
на запрошення Президента Аргентини М.Макрі, разом з іншими представниками 
дипломатичного корпусу взяв участь в урочистих заходах з нагоди 200-річчя незалежності 
Аргентини, які відбулись у м.Сан-Мігель-де-Тукуман (провінція Тукуман).  Саме у цьому 
місті 9 липня 1816 року, після 6 років збройної боротьби, делегати надзвичайного конгресу 
провінцій проголосили незалежність Об’єднаних провінцій Ла-Плати від іспанської корони.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Аргентині 
 

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 КАНАДА 
 

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою дозволить 
посилити економічну взаємодію між державами 

 

11.07.2016 
У присутності Президента України Петра Порошенка та Прем’єр-

міністра Канади Джастіна Трюдо у Києві було підписано Угоду про вільну 
торгівлю між Україною та Канадою.  

Підпис під документом поставили Перший Віце-прем'єр-міністр - Міністр 
економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів та Міністр міжнародної торгівлі 
Канади Христя Фріланд. «Укладена Угода стане інструментом, який дозволить значно 
спростити і відповідно посилити економічну взаємодію між нашими країнами», - зазначив 
Глава Української держави. Президент підкреслив, що документ передбачає не просто 
зняття тарифних обмежень, а чітке зобов’язання протягом 7-ми років зняти 99% бар’єрів у 
міжнародній торгівлі. «Це є преференційний доступ для товарів походженням з території 
України та Канади відповідно. Це нові можливості для розширення ринків збуту товарів і 
прозорі умови торгівлі», - наголосив Петро Порошенко, додавши, що Угода відкриє доступ 
українським виробникам до системи державних закупівель Канади, а канадським - до 
системи держзакупівель в Україні. Крім того, угода стане ще одним інструментом у сфері 
боротьби з корупцією в Україні. У свою чергу, Джастін Трюдо зазначив, що підписана Угода 
створить більш передбачувані умови торгівлі між країнами. «Усуваючи тарифи та бар’єри 
майже на всі товари, ця Угода піде на користь обом країнам та створить нові можливості, 
робочі місця, нові ринки для товарів і сприятиме поліпшенню рівня життя. Це дасть новий 
сплеск розвитку наших економік», - зазначив Прем’єр-міністр Канади. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
Прем'єр-міністр Канади вражений своїм  

візитом до України 
12.07.2016 

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вражений офіційним візитом 
до України.  Про це заявила міністр із міжнародної торгівлі Канади Христя 
Фрілянд, повідомляє портал glavcom.ua 

«Ви знаєте, що прем'єр-міністр давно підтримує Україну. Коли ми були в опозиції, ми 
підтримували Україну. Ми бачимо українське питання для Канади не партизанським. Я 
вважаю, що є підтримка всіх політичних партій. Але я бачу, що за останні два дні, які 
прем'єр-міністр був в Україні (і це не вперше, але вперше як прем'єр-міністр), Україна 
справила на нього надзвичайне враження. Він дуже глибоко зрозумів на душевному рівні 
дві речі: по-перше, які українські цінності важливі. До якої міри цей конфлікт, який Україна 
переживає зараз, про демократичні цінності, права людини, багатокультурність. Він це 
справді зрозумів і бачив на власні очі. Це його дуже вразило», - зазначила Фрілянд. За 
словами міністра, Трюдо зрозумів також, якими тяжкими є умови, в яких перебуває Україна. 
«Україні зараз треба воювати на два фронти: на воєнному і на фронті реформ. Він це дійсно 
бачив своїми очима і я також. Ми дуже оцінюємо ту роботу, яку робить український уряд, 
але в першу чергу суспільство, українська громада», - додала міністр Фрілянд. При цьому 
відповідаючи на запитання про побоювання українців, що після приходу лібералів до влади 
у Канаді новий уряд піде на співпрацю з Росією, Фрілянд заявила: «Наш прем'єр-міністр 
дуже чітко, не один раз казав в Канаді і в Україні, що ми підтримуємо Україну. Що ми 
підтримували в минулому, що ми підтримуємо тепер, і що ми будемо підтримувати в 
майбутньому. І це абсолютно чітка наша позиція». … 

 

Читати повністю >>> 
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 США 
 

У Білому домі підсумували заходи на підтримку і 
підсилення обороноздатності України 

 

14.07.2016 
У 2016 бюджетному році США надали Україні $335 млн. безпекової 

допомоги. Таким чином, починаючи з 2014 р., загальні обсяги американської 
безпекової допомоги Києву перевищують 600 млн. доларів. 

Допомога у 2016 р. надається по трьом ключовим напрямам: проведення військових 
навчань: 350 американських військових інструкторів здійснюють навчання 5 батальйонів 
ЗСУ та одного батальйону Сил спеціальних операцій, а також надають допомогу у розробці 
довгострокової програми підготовки військових кадрів; передача військової техніки: 
включно з контрбатарейними та контрмінометними радарами, засобами захищеного 
зв’язку, навчальним обладнанням, логістичною інфраструктурою та ІТ-апаратурою, 
тактичними БПЛА та медичним устаткуванням; військові радники, які сприяють реалізації 
ключових реформ в оборонному секторі, таких як здійснення цивільного контролю за 
Збройними Силами, підвищення ефективності та прозорості, боротьба з корупцією. Також у 
2016 р. розпочав роботу Багатонаціональний об’єднаний комітет з питань військового 
співробітництва та оборонного реформування, до складу якого увійшли представники США, 
Канади, Литви та Великобританії, які здійснюють оцінку військових потреб України та 
визначають пріоритетні напрями співпраці у сфері підготовки військових кадрів, надання 
військового обладнання та дорадчих ініціатив. Україна та Сполучені Штати також щороку 
двічі спільно проводять багатонаціональні військові навчання підрозділів звичайних 
збройних сил  у сфері підтримання миру «Репід Трайдент» та військово-морське навчання 
«Сі Бриз» у Чорному морі. Метою цих навчань є підвищення рівня взаємосумісності та 
посилення регіональної безпеки. Вони також надають Україні та іншим партнерам у регіоні 
важливий сигнал щодо підтримки. Крім того, Україна бере участь у багатонаціональних 
військових навчаннях, які Сполучені Штати проводять в Європі. 

 

Читати повністю >>> 
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Гройсман обсудил с первым замминистра торговли США  

торговое сотрудничество стран 
14.07.2016 

Обсуждались первоочередные меры по расширению торгового и 
экономического сотрудничества между Украиной и США, сообщает в четверг 
вечером пресс-служба Кабинета министров. 

"У нас есть очень много общих возможностей, где мы можем практически развивать 
наши отношения в экономической сфере… Убежден в том, что мы можем углублять 
торговое взаимодействие. Мы сегодня открыты для инвестиционных проектов в 
различных сферах", - цитирует В.Гройсмана пресс-служба Кабмина. Согласно сообщению, 
стороны детально обсудили возможности поддержки США в процессе создания Офиса 
сопровождения инвестиций при премьер-министре Украины. В.Гройсман подчеркнул 
важность оказания консультативной помощи американских специалистов в развитии 
такого офиса в Украине, о чем, в частности, была достигнута договоренность в рамках его 
недавнего визита в Соединенные Штаты Америки. В свою очередь, первый заместитель 
министра торговли США выразил готовность поделиться американским опытом, учитывая 
успешное функционирование в США подобного агентства - "Select USA". Стороны также 
обсудили актуальные проблемы американского бизнеса в Украине. В.Гройсман 
проинформировал собеседника, что недавно встречался с представителями Американской 
торговой палаты в Украине. По его словам, в дальнейшем такие встречи будут 
регулярными. Он отметил, что правительство также углубляет сотрудничество с бизнес-
обмудсменом по решению насущных проблем предприятий. Согласно сообщению, с этой 
целью правительство будет действовать в двух направлениях: оперативно реагировать на 
запросы бизнеса и институционально менять систему, что позволит создать качественный 
климат в стране, отметил премьер-министр Украины. В.Гройсман также заверил 
собеседника, что правительство Украины осознает необходимость принятия изменений в 
налоговое законодательство, в частности по изменению администрирования, обеспечения 
прозрачности учета, автоматического возмещения НДС и минимизации злоупотреблений 
со стороны контролирующих органов, и работает над решением этих проблем. Первый 
заместитель министра торговли США отметил открытость и готовность правительства 
Украины к взаимодействию с бизнесом, к созданию благоприятных условий для 
привлечения иностранных инвестиций. Отдельно во время беседы был обсужден 
мероприятия по проведению в Украине реформы таможни. Председатель правительства 
поблагодарил Вице-президент США Джо Байдена и правительство США за поддержку этой 
реформы и направления в Украину Миссии по оценке потребностей по реформированию 
таможенной службы, которая работала почти две недели и представит свой отчет с 
рекомендациями в течение 30 дней. Обсуждая процесс приватизации государственных 
предприятий, В.Гройсман сообщил, что 26 июля состоится приватизация Одесского 
припортового завода. "Наша задача, чтобы этот процесс был открытый, публичный", - 
подчеркнул он. 

 

Читать полностью >>>  
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 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

 
Бальцерович: Олігархічна система роками  

гальмувала розвиток України 
12.07.2016 

Олігархічна система, яка виникла ще при Горбачові у 
Радянському Союзі, є вагомою причиною того, чому Україні так важко 
було розвиватися самостійно Про це заявив представник президента у 
Кабінеті міністрів України Лешек Бальцерович. 

За його словами майбутнє середнього класу в Україні залежить від 
реформ. «Ця олігархічна система була створена через відсутність радикальних реформ. 
Вона (олігархічна ситема, ред.) почалась уже при Горбачові, при Радянському Союзі, а потім 
вона укріпилася. Це одна з причин, чому розвиватися було важче. Бальцерович вважає, що 
економічні впливи олігархів гальмували реформи. За його словами, досвід свідчить про 
успішність реформ у тому випадку, якщо вони приймаються одним пакетом і притому 
швидко. «Дивлячись на політичну обстановку в Україні, я думаю треба вже підготувати 
пакет реформ і почати впроваджувати їх тоді, коли парламент знову працюватиме, тобто у 
вересні», - резюмував гість студії. 
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 ФОКУС 

 
 

Крупнейшими налогоплательщиками Украины в I кв.-2016 стали 
"Укргазвыдобування", "Нафтогаз" и "Филип Моррис"   

15.07.2016 
ПАО "Укргазвыдобування" в І квартале 2016 г. увеличило налоговые 

платежи в сводный бюджет Украины в 6,8 раза и возглавило рейтинг 
крупнейших налогоплательщиков страны, сообщила ГФС в издании 
"Вестник. Рейтинг". 

Согласно ему, второе место, несмотря на сокращение платежей на 8%, заняла 
материнская компания "Укргазвыдобування" – НАК "Нафтогаз Украины", а замкнуло 
тройку крупнейших налогоплательщиков ЧАО "Филип Моррис Украина", увеличившее 
уплату налогов на 75%. Далее следует еще один представитель табачной отрасли – ЧАО 
"А/Т табачная компания "B.A.T. - Прилуки", нарастившее налоговые платежи в 2,3 раза, 
замыкает пятерку ГП "Энергорынок" с приростом 62%. В первую десятку крупнейших 
налогоплательщиков также вошли ПАО "Укрнафта" (в 4,7 раза), табачное ПАО "Джей Ти 
Интернешнл Украина" (28%), НАЭК "Энергоатом" (247%), ЧАО "Нафтогазвыдобування" 
(90%) и ПАО "Укртатнафта" (в два раза). Вторую десятку сформировали Приватбанк (32%), 
ПАО "Мотор Сич" (в 13,6 раза), ПАО "Запорожсталь" (2,1 раза), ЧАО "Империал Тобакко 
Продакшн Украина" (5%), ПАО "Укрзализныця" (без сравнения из-за реорганизации), ООО 
"Карпатыгаз" (44%), ООО "АТБ-Маркет" (68%), ЧАО "Киевстар" (1%), ГП "Администрация 
морских портов Украины" (в 4,9 раза) и нефтегазодобывающее ООО "Эско-Пивнич" (в 11,6 
раза). Далее следуют ООО "ДТЭК Нафтогаз" (почти в 1,5 тыс. раза), ООО "Национальная 
водочная компания" (58%), ПАО "Центрэнерго" (в 9,8 раза), ПАО "Укргидроэнерго" (в 7,2 
раза), ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (сокращение в четыре раза), ПАО "Укртрансгаз" 
(41%), УГП "Укрхимтрансаммиак" (в 10,2 раза), ООО "Эпицентр К" (18%), ПАО 
"Укртранснафта" (в 2,9 раза) и ПАО "Карлсберг Украина" (24%). Всего в сотню крупнейших 
попали 33 компании энергосектора, 12 предприятий транспортной отрасли, 10 
производителей алкоголя, по девять компаний горно-металлургического комплекса и 
финансового сектора, по пять производителей и продавцов табачных изделий, по четыре 
предприятия химической промышленности и телекоммуникаций. Помимо этого, в 
рейтинге - по три предприятия пищевой промышленности, розничной торговли, сферы 
строительства и архитектуры, а также две машиностроительных компании, одна аграрная 
и занявшее 93-е место ЧАО "Футбольный клуб "Шахтер". Абсолютные показатели по 
предприятиям в рейтинге отсутствуют, однако сообщается, что всего 100 крупнейших 
налогоплательщиков перечислили в сводный бюджет в первом квартале 2016 года 53,78 
млрд грн, что на 66,5% превышает показатель первого квартала прошлого года. В целом по 
стране уплата налогов за этот период выросла на 41,3% – до 120,99 млрд грн. В результате 
доля ТОП-100 налогоплательщиков в январе-марте-2016 достигла 44% в общем объеме 
уплаты налогов по сравнению с 38% в январе-марте-2015, тогда как в 2015 году она 
выросла по сравнению с 2014 годом с 33% до 40%.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 МАКРОЕКОНОМІКА 

 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ 

 
Минфин Украины 12 июля продал ОВГЗ  

на 1,2 млрд гривен 
13.07.2016 

Министерство финансов во вторник, 12 июля, продало гривневые 
облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1 164,811 млн грн. 
Об этом говорится в сообщении министерства. 

Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 252 дней на сумму 89,885 млн гривен, 
со сроком обращения 343 дня на сумму 174,575 млн гривен и со сроком обращения 728 
дней на 900,351 млн гривен. Дата погашения бумаг соответственно - 22 марта 2017 года, 21 
июня 2017 и 11 июля 2018 года. Также Минфин предлагал к продаже бумаги со сроком 
обращения 182 дня. Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 1 квартале 
привлекло в государственный бюджет 1,85 млрд гривен за счет размещения гривневых 
облигаций внутреннего государственного займа. 

 

Читать полностью >>> 
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Украинские евробонды  
на максимуме 

13.07.2016 
Уровень доходности трехлетних долларовых облигаций 

(евробондов) Украины впервые с января 2014 г. опустился ниже 8%. Об 
этом сообщает портал stockworld.com.ua  

Эксперты связывают такую динамику с тем, что сейчас инвесторы находятся в 
активном поиске высокодоходных активов, пишет Bloomberg. Начиная с февраля текущего 
года, доходность украинских долларовых облигаций со сроком погашения в 2019 году 
снизилась более чем на 4 п.п., а 11 июля - на 6 п.п., до 7,71 %, пишет агентство. По мнению 
экспертов, такая динамика свидетельствует о том, что инвесторы все более уверены в 
будущем росте украинской экономики, особенно после того, как правительство Украины 
достигло соглашения с МВФ о реструктуризации долга в 15 млрд долларов в 2015 году, а 
также ввиду подготовки нового транша. 
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 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ 

 
Россия инициирует упрощенное производство против возражений  

Украины по "кредиту Януковича" на $3 млрд 
15.07.2016 

The Law Debenture Trust Corp. Plc намерена подать заявление о 
рассмотрении возражений Украины по указанному долгу в порядке 
упрощенного производства, сообщается на веб-сайте Минфина. 

Украина ожидает, что указанное заявление будет рассмотрено Высоким судом 
Англии не ранее конца 2016 г. Как сообщалось, Украина 27 мая 2016г. подала в Высокий суд 
Англии возражения против иска, с которым компания The Law Debenture Trust Corporation 
Plc - доверительный управляющий (трасти) РФ, обратилась против Украины в феврале 
2016 года. Украина в возражениях указывает, что договор о заимствовании, заключенный в 
декабре 2013 г., является недействительным и не подлежит принудительному исполнению 
по ряду причин, среди которых: нарушение внутреннего законодательства и 
установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций 
на $3 млрд, которые в дальнейшем были выкуплены Россией на средства Фонда 
национального благосостояния (ФНБ), а также давление со стороны РФ в течение всего 
2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. В 
возражении также приводятся доказательства военного вторжения России на территорию 
Автономной Республики Крым и дальнейшей незаконной аннексии полуострова. Отдельно 
перечислены действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации на востоке 
Украины, факты поддержки в этом регионе сепаратистских лиц и военных действий.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

МВФ рассмотрит украинский вопрос после выполнения  
страной некоторых обязательств   

15.07.2016 
Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о продолжении 

сотрудничества с Украиной по программе EFF после выполнения страной 
технических обязательств, сообщила директор-распорядитель Фонда 
Кристин Лагард. 

"Существует еще несколько нерешенных технических вопросов в рамках принятых 
Украиной обязательств, которые мы вместе обсудили. Их необходимо решить, поскольку 
мы не можем иметь наполовину выполненную программу и надеяться, что она будет 
работать. Работа должна быть завершена, и мы полны надежд, что президент Петро 
Порошенко и новый премьер-министр прислушаются к этому, чтобы выполнить последние 
требования, которое Украина должна выполнить", - сказала она во время выступления в 
Вашингтоне 14 июля. Глава МВФ не уточнила, о каких требованиях идет речь. В то же 
время она отметила, что Украина очень близка к завершению второго пересмотра 
программы EFF и большинство изменений, которые должны были быть проведены 
властями страны, уже реализованы. Как сообщалось, МВФ планирует рассмотреть вопрос о 
продолжении сотрудничества с Украиной по программе EFF в текущем месяце, но не 
исключает, что этом может произойти и после ежегодных каникул совета директоров. По 
словам представителя МВФ Джерри Райса завершение второго пересмотра не требует 
принятия каких-либо законов. 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. Часть первого в размере $2,7 млрд 
пошла правительству для поддержки госбюджета, тогда как получателем остальных 
средств традиционно стал Нацбанк. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 ІНФЛЯЦІЯ 

 
Коментар Національного банку України щодо  

рівня інфляції в червні 2016 р. 
11.07.2016 

У червні 2016 р. споживча інфляція сповільнилася до 6.9% у річному 
вимірі. У місячному вимірі зафіксовано дефляцію на рівні 0.2%. Про це 
свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. 

 Подальше сповільнення інфляції в річному вимірі було очікуваним і навіть дещо 
випереджало прогнозну траєкторію, опубліковану в Інфляційному звіті (квітень 2016 року). 
Відхилення від прогнозних показників пояснюється суттєвішим, ніж очікувалося, 
уповільненням річної базової інфляції та стрімким зниженням темпів зростання цін на сирі 
продукти харчування. Це компенсувало більш значний внесок з боку адміністративно 
регульованих цін та тарифів. Дефляція в місячному вимірі також була забезпечена 
зниженням базового ІСЦ та здешевленням сирих продовольчих товарів. Ціни на товари та 
послуги, що входять до показника базової інфляції, знизилися на 0.1% у місячному вимірі (у 
річному вимірі базова інфляція сповільнилася до 8.3%). Цьому сприяли сезонне зниження 
цін на одяг і взуття, подальше зміцнення курсу гривні, зниження інфляційних очікувань, 
слабкий попит та вторинні ефекти від здешевлення сирих продуктів харчування. Ціни на 
сирі продовольчі товари знизилися на 1.3% у червні порівняно з травнем, насамперед за 
рахунок істотного здешевлення окремих видів овочів. Зокрема, капусти, помідорів та 
огірків. Це відбулося через значні обсяги пропозиції як завдяки сезонному розширенню 
внутрішнього виробництва, так і імпорту. Також сезонно знизилися ціни на фрукти, цукор, 
молоко та молочні продукти. Зниження базового ІСЦ та цін на сирі продовольчі товари 
переважили подорожчання палива та незначну адміністративну інфляцію. Зростання цін 
на паливо в червні (на 2.7% м/м) було очікуваним в умовах подальшого підвищення цін на 
нафту. Приріст цін та тарифів, що регулюються адміністративно, на 0.7% порівняно з 
травнем також був очікуваним. Це відбулося насамперед за рахунок алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів. Зокрема, алкогольні напої подорожчали внаслідок розтягнутого в часі 
ефекту від підвищення акцизів у березні. Тютюнові вироби дорожчали у зв’язку з ціновою 
політикою окремих виробників. Натомість, ціни на послуги ЖКГ у червні майже не 
змінилися. Поточна динаміка споживчої інфляції та  складових цього показника свідчить 
про досяжність інфляційної цілі на кінець 2016 року (12% +/-3 в. п.). … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру НБУ 
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 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Почему Налоговая блокировала 
возмещение НДС 

 

12.07.2016 
Конец второго квартала 2016 года ознаменовался скандальным 

событием - практически полной блокировкой возмещения НДС в июне. Это 
поставило на уши весь бизнес! 

На протяжении недели в казначейство, к депутатам, в Минфин и ГФС поступали 
тонны писем с обращениями компаний и бизнес организаций. После поднявшегося шума и 
вмешательства премьера фискальная служба возобновили выплаты. Но что стало реальной 
причиной такой диверсии со стороны ГФС? До сих пор внятного ответа нет. Официальная 
причина - крупные аграрные компании подозреваются в необоснованном увеличении сумм 
возмещения. Собеседники ЭП в правительстве придерживаются другой версии - якобы к 
концу полугодия возникла необходимость аккумулировать в казне больше доходов для 
"успешного" закрытия второго квартала. Как бы там не было, а ПДВ-скандал еще больше 
повысил напряжение в отношениях министра финансов Александра Данылюка с главой 
ГФС Романом Насировым. В последнее время вокруг Насирова не утихают скандалы. В мае 
парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рассматривал 
вопрос о том, чтоб рекомендавать Кабмину уволить Насирова и его первого зама Сергея 
Билана. ЭП уже раньше писала о том, что в ситуации с Насировым Данылюк оказался 
заложником политических договоренностей. Став министром, он был не прочь его сменить 
и выстроить собственную вертикаль власти, но сохранение в кресле Насирова - это залог 
политического консенсуса между БПП и Виталием Хомутынником, который имеет 
достаточно сильное влияние на "Відродження". Тем не менее, с прошлой недели Данылюк 
начал публично критиковать ГФС. Что же случилось? ...   

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 
 

 
Мінфін подасть проект податкової реформи  

на розгляд Кабміну у липні 
13.07.2016 

У липні Міністерство фінансів подасть на розгляд Кабінету міністрів 
законопроект щодо удосконалення податкової системи. Про це йдеться у 
повідомленні Міністерства фінансів. 

«Головна мета: спростити адміністрування, зменшити маніпуляції у ДФС та 
відповідно тиск на бізнес», - повідомляє прес-служба. Як наголошується, документ 
сприятиме зменшенню позапланових перевірок; посилить захист бізнесу; зменшить 
маніпуляції та розбіжності в трактуванні податкового законодавства. Також Мінфін планує 
запровадити єдиний Реєстр заяв на бюджетне відшкодування ПДВ, який повинен 
допомогти вирішити проблему зі своєчасним поверненням ПДВ. Крім того планується 
удосконалення системи електронного адміністрування ПДВ, що має зробити процес 
набагато більш прозорим та зручним бізнесу. Також документ передбачатиме відміну 
акцизного податку для тих, хто продає пальне в малих ємностях та звільнення від 
оподаткування вирощування та переробки тютюнової сировини. «Після схвалення проекту 
закону Кабінетом міністрів, він буде поданий на розгляд парламенту. В міжсесійний період 
проект буде надалі обговорюватися з бізнесом і громадськістю з метою формування єдиної 
позиції до розгляду Верховною Радою», - йдеться у повідомленні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами glavcom.ua 
 

 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 

Минфин отложил корректировку 
госбюджета 

11.07.2016 
Министерство финансов Украины отказалось от внесения 

изменений в госбюджет по итогам I полугодия. Об этом сообщило издание 
Экономическая правда со ссылкой на источники в Минфине.  

Это связано с неудовлетворительным наполнением доходной части госбюджета, 
пояснил собеседник издания. Так, не поступило 1,469 млрд грн. от Евросоюза – поскольку 
предоставление макрофинансовой помощи увязано с кредитом МВФ. Кроме того, недобор 
ренты за недропользование составил 5,5 млрд грн. – главным образом со стороны 
госкомпании ПАО "Укрнафта", которая фактически находится под контролем олигарха 
Игоря Коломойского и не платит ренту с августа 2014 года. Кроме того, в госбюджет не 
поступили 13 млрд грн. от Национального банка Украины – из-за отсутствия 
соответствующего решения совета НБУ, назначение членов которого заблокировано в 
Верховной Раде. Теперь корректировка госбюджета отложена на сентябрь. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

Государство получило в 3,2 раза больше 
 дивидендов за 2015 г. 

12.07.2016 
В 2016 г. перечисление дивидендов на государственную долю в 

акционерных обществах, находящихся в управлении Фонда 
государственного имущества Украины, составило 1,243 млрд грн. 

Дивиденды начислялись по результатам деятельности в 2015 году, сообщает пресс-
служба ФГИ во вторник, 12 июля. Для сравнения – в прошлом году по результатам 
деятельности за 2014-й поступило только 384 млн грн дивидендов. Таким образом, 
поступление дивидендов от предприятий ФГИ в 3,2 раза превысило показатели 2015-го. В 
Топ-10 наибольших плательщиков дивидендов вошли "Турбоатом", ПАО "Одесский 
припортовый завод", ПАО "Запорожский титано-магниевый комбинат", ПАО 
"Хмельницкоблэнерго", АК "Харьковоблэнерго", ПАО "Центрэнерго", ПАО "Сумыоблэнерго", 
ОАО "Запорожьеоблэнерго", ЧАО "Президент-Отель", ПАО "Черкассыоблэнерго". Напомним, 
в марте Кабмин обязал госпредприятия отчислить на дивиденды 75% прибыли за 2015 год. 
Правительство также поручило расторгать контракты с руководителями подконтрольных 
государству предприятий в случае невыплаты дивидендов до 1 июля 2016 года. Как 
сообщалось, в целом в 2015 году госбюджет получил от выплаты дивидендов 3,01 млрд грн 
(из которых 1,77 млрд грн составили дивиденды "Укрнафты" за несколько лет), тогда как 
поступления в госбюджет-2014 от дивидендов были равны 1,384 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zn.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ 

 
Против Д.Фирташа нет уголовных  

дел в Германии 
11.07.2016 

В связи с недостоверной информации из немецкого издания 
«Фокус», Group DF считает необходимым распространить сегодняшнее 
заявление австрийских адвокатов Дмитрия Фирташа.  

 

«Что касается публикаций в прессе, опубликованных украинскими медиа, о якобы 
уголовных делах против Дмитрия Фирташа в Германии, австрийские адвокаты Дмитрия 
Фирташа считают необходимым заявить следующее: В Германии нет каких-либо 
возбужденных или незакрытых против Дмитрия Фирташа уголовных дел. Фактом является 
то, что г-н Фирташ действительно привлекался в качестве свидетеля по расследованиям, 
касающимся третьих лиц в Германии.  Умышленно передёрнутая искаженная информация 
и инсинуации, опубликованные в немецкой еженедельной газете «Фокус», не 
соответствуют действительности и уже были опровергнуты другими известными и 
серьезными изданиями, такими как Der Spiegel». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «Group DF» 
 

Справа Єфремова: заарештувано  
гроші у Швейцарії 

15.07.2016 
Правоохоронці наклали арешт на гроші на рахунках у 

Швейцарії у рамках розслідування кримінальної справи проти екс-
голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.  

 

"У ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні накладено 
арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках у банківській установі 
Швейцарської Конфедерації", – сказано у повідомленні Генпрокуратури у відповіді на запит 
депутата від БПП Сергія Лещенка.. При цьому у листі не уточнюється, про чиї саме рахунки 
та про які суми йде мова. Також у ГПУ додали, що розслідування проти Єфремова ведеться 
за статтею про зловживання владою або службовим становищем, яке призвело до тяжких 
наслідків. Наприкінці лютого 2014 року Швейцарія оголосила про санкції проти низки 
представників режиму Януковича, у тому числі – проти Єфремова. У березні стало відомо, 
що Швейцарія заблокувала рахунки 29 українських високопосадовців, Єфремова у тому 
числі. Через кілька днів Єфремов запевнив, що його з цього санкційного списку викреслили.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

Сина Черновецького в Іспанії заарештували  
без права внесення застави 

15.07.2016 
Суддя суду першої інстанції номер 21 міста Барселони обрав 

сину екс-мера Києва Леоніда Черновецького - Степану - запобіжний 
захід у вигляді утримання під вартою. Про це з посиланням іспанське 
видання Diari de Girona повідомляє «Укрінформ». 

«Арештованим представлені обвинувачення у відмиванні щонайменше 10-ти 
мільйонів євро. Щодо восьмого затриманого, що також був переданий суду – громадянина 
Іспанії, - суддя вилучив його закордонний паспорт та заборонив покидати країну», - йдеться 
у повідомленні. Відтак запобіжний захід Черновецькому та ще шести особам - утримання 
під вартою без можливості внесення застави. Трьох з одинацяти затриманих поліція 
відпустила, але залучить їх до справи у якості свідків. Як інформували іспанські ЗМІ,  в 
Іспанії було затримано 11 осіб, підозрюваних у відмиванні грошей. Зазначалося, що 
більшість із затриманих – громадяни України і Росії, і зокрема серед них – син екс-мера 
Києва Леоніда Черновецького. Іспанське видання El Punt Avui опублікувало фото моменту 
затримання Степана Черновецького. Видання акцентувало на тому, що за підозрою слідчих, 
саме Черновецький був «мозковим центром» угруповання, що займалася відмиванням 
грошей. У Національній поліції повідомили, що в Україні Степану Черновецькому про 
підозру не оголошували. По лінії Інтерполу він у розшук від України не оголошувався. До 
слова, Степан Черновецький у 2008-2009 роках був депутатом Київради, членом фракції 
«Блок Леоніда Черновецького», але потім склав повноваження і зайнявся організацією 
боксерських турнірів. У грудні 2015 року екс-мер Києва Леонід Черновецький повідомив 
про свій намір передати управління бізнесом Степану Черновецькому, щоб самому 
зайнятися політикою в Грузії. 
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Генпропрокуратура начала арестовывать  
сообщников Сергея Курченко 

15.07.2016 
Правоохранительные органы задержали высокопоставленных 

чиновников, которые помогли бывшему олигарху вывести сотни 
миллионов гривен. Заключенным грозит до 12 лет лишения свободы. 

 

13 июля Военная прокуратура и СБУ задержали бывших заместителя председателя 
НБУ Алексея Ткаченко и директора департамента банковского надзора Романа Яковлева, 
говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры. "Это банковская ветвь 
преступной организации Курченко, которая на протяжении 2013-2014 годов завладела 
средствами НБУ на общую сумму ₴787,39 млн. Продолжение следует", – прокомментировал 
задержания генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook. 
Как сообщил на своей странице в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий 
Матиос, Ткаченко и Яковлев извещены о подозрении в создании преступной организации и 
присвоении имущества. В суд уже направлено ходатайство об избрании им меры 
пресечения в виде содержания под стражей. Матиос опубликовал копию справки Главной 
военной прокуратуры, где указано, что Ткаченко и Яковлев действовали совместно с экс-
главой НБУ Игорем Соркиным и экс-председателем правления Реал Банка Владимиром 
Агафоновым. Последние объявлены в розыске еще в сентябре 2015-го. Сам Курченко 
разыскивается с марта 2014-го, а его компания ВЕТЭК признана преступной организацией, 
связанной с "семьей" бывшего президента Виктора Януковича. Предоставить более 
подробную информацию по делу в НБУ не смогли, ссылаясь на то, что это запрещено 
Уголовно-процессуальным кодексом. Преступления группы Курченко не ограничиваются 
только банковскими аферами. Как отмечают в Генпрокуратуре, члены этой преступной 
организации на протяжении 2010-2014 годов совершили ряд особо тяжких преступлений с 
целью завладения имуществом государственных предприятий, входящих в системы 
Национального банка, Мининфраструктуры и Минэнергетики. В частности, выведенными 
из Реал Банка рефинансом, как подозревают в ЦПК, Курченко заплатил за херсонскую 
нефтеперевалку министру экологии времен Азарова-Януковича Николаю Злочевскому, 
который является владельцем частной газодобывающей компании Burisma. Херсонский 
нефтеперерабатывающий комплекс Курченко приобрел в конце 2013 года. Для этого он 
взял кредит в своем же Реал Банке. "Есть судебное решение британского суда о том, что 
арестованные в Великобритании $23 млн фактически происходят из этой сделки. … 
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НКЦБФР намерена ужесточить требования по раскрытию  
информации эмитентами ценных бумаг 

13.07.2016 
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 

намерена ужесточить требования по раскрытию информации эмитентами 
ценных бумаг, сообщил глава регулятора Тимур Хромаев. 

“Мы будем вводить более серьезные требования по раскрытию информации к 
эмитентам. Большинство наших эмитентов, скорее всего, не смогут их выполнить. Но мы 
боремся за ликвидность для тех эмитентов, кому это реально нужно. Компании, которые 
готовы быть по-настоящему прозрачными, должны иметь больше шансов получить 
капитал на рынке, для этого необходима более совершенная система раскрытия 
информации”, - сказал он во время заседания комитета НКЦБФР по вопросам стратегии 
развития и экономического анализа фондового рынка. По словам Т.Хромаева, в настоящее 
время завершается разработка соответствующего законопроекта, уже осенью он будет 
представлен общественности для обсуждения. “Осенью вы увидите большой труд, 
проведенный нами по этому вопросу”, - подытожил он. Ранее сообщалось, что НКЦБФР 
намерена ввести обязательную систему раскрытия информации абсолютно для всех 
публичных акционерных обществ. “Госкомпании, банки - абсолютно все, кто назвался 
акционерным обществом, будут обязаны раскрывать информацию о своей деятельности. И 
что важно, ввести ответственность за нераскрытие такой информации, которая к 1 января 
2020 года будет приведена в соответствие с европейскими стандартами. Мы уверены, что 
таким способом мы будем стимулировать создание реальных акционерных обществ, 
которые по-настоящему являются публичными”, - пояснил глава Нацкомиссии.  
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Що нам приніс мораторій  
на продаж землі 

13.07.2016 
Мораторій на продаж сільськогосподарських земель - 

найпроблемніше питання земельної реформи. Кого ж найбільше 
стосується заборона вільно розпоряджатись земельними паями? 

Центр соціально-економічних досліджень "CASE-Україна" зібрав в одній інфографіці 
найцікавіші факти про мораторій, які варто знати. Адже мораторій на продаж землі, який 
продовжувався уже сім разів, не лише робить українську земельну реформу найбільш 
тривалою у світі, він паралізує ринок. Найприкріше, що від мораторію страждають не 
найзаможніші верстви населення: 68% земель, або 27,7 млн га, перебувають у власності 
селян-пайовиків. У той же час 1,6 млн власників паїв пенсійного віку, які не мають змоги 
самотужки обробляти землю, живуть у бідності через неможливість вигідно здати в оренду, 
продати чи заставити власний пай. Мораторій безпосередньо стосується щонайменше 16% 
громадян. На цьому фоні вже 15 років успішно існує тіньовий ринок землі. Заручившись 
підтримкою корумпованого чиновника "обрані" спокійно продають та купують гектари 
землі під гаслами нардепів "не дозволимо розпродаж основного багатства України". 
Нагадаємо, введений як тимчасовий захід у 2001 р., мораторій продовжувався вже 7 разів - у 
2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 і 2015 р. На даний час мораторій діє до набрання чинності 
законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, який мав би врегулювати 
анонсований ще 18 січня 2001 року "порядок реалізації прав громадян і юридичних осіб на 
земельну частку (пай)", але навіть за цих умов - не раніше 1 січня 2017 р. Отже, 
законодавство передбачає не скасування мораторію, як зазвичай кажуть, а прийняття 
рішення про його продовження чи не продовження, а також прийняття окремого Закону 
України про обіг земель сільськогосподарського призначення. Наразі проект закону 
опубліковано на сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.  
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ПАО "Укртрансгаз" завершил ремонт газопровода  
для поставок газа из Польши 

08.07.2016 
Оператор отечественной газотранспортной системы ПАО 

"Укртрансгаз" готов возобновить поставки газа в Украину из Польши. Об 
этом сообщает портал БизнесЦензор. 

Компания завершила плановые ремонтные работы на газопроводе "Комарно-
Дроздовичи". Было отремонтировано около 4 км газопроводов. Работы были начаты 15 мая 
текущего года. "По состоянию на сегодняшнее утро импорта голубого топлива из Европы 
осуществляется по словацкому маршруту в режиме 500 тыс.куб.м/сутки", - сообщает 
"Укртрансгаз". Как писал БизнесЦензор, Украина не закупает российский газ с ноября 2015 
года. В начале лета 2016 года украинская сторона заявила о возможности возобновления 
закупок российского газа. 
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Импорт газа из Венгрии  
вырос на 60% 

13.07.2016 
Украина с сегодняшнего дня увеличила импорт природного газа из 

Венгрии на 60% - до 1,6 млн кубометров в сутки. Об этом сообщил пресс-
секретарь ПАО «Укртрансгаз» Максим Билявский. 

«Украина увеличила импорт газа из Венгрии на 60% – до 1,6 миллиона 
кубометров/сутки», – отметил он. Отметим, Украина с 9 июля текущего года возобновила 
импорт природного газа из Венгрии, приостановленный 1 июля 2016 г. По данным 
госкомпании, по состоянию на 9 и 10 июля 2016 года через газоизмерительную станцию 
(ГИС) Берегдароц (Венгрия) в направлении Украины поставили по 1 млн кубометров 
суточного объема газа. Напомним, с июня 2016 года Украина сократила импорт природного 
газа из ЕС с 95 млн кубометров до 20 кубометров, а весь объем голубого топлива поступал с 
территории Европы. Всего с начала июля в Украину импортировали 6,8 млн кубометром 
газа. За первое полугодие 2016 года через Венгрию поставили 190,316 млн кубометров 
голубого топлива, что на 221,38 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период 2015 
года в размере 411,696 млн кубометров.   
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Высший хозяйственный суд Украины отказал "Газпрому" в кассации о  

возврате иска по отмене штрафа АМКУ на 86 млрд грн   
13.07.2016 

ВСХУ отклонил апелляционную жалобу российского "Газпрома" о 
признании недействительными решений судов низших инстанций оставить 
без рассмотрения исковое заявление об обжаловании решения АМКУ о 
наложении штрафа на российскую компанию в размере 85,966 млрд грн. 

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд 
принял на заседании в среду. "Определение хозяйственного суда от 13 апреля 2016 года и 
постановление Киевского апелляционного суда от 18 мая 2016 г. в данном деле оставить 
без изменений, а кассационную жалобу ПАО "Газпром" – без удовлетворения", - сказал 
представитель суда. Как сообщалось, АМКУ 22 января 2016 г. наложил на "Газпром" штраф 
за злоупотреблением монопольным положением при транзите газа через Украину на 
85,966 млрд грн. В "Газпроме" заявили, что у АМКУ отсутствуют полномочия в вопросе 
регулирования транзита через Украину, но в последний возможный для подачи иска день - 
12 апреля – зарегистрировали иск в Хозсуд Киева о признании недействительным этого 
решения АМКУ. Хозсуд Киева постановлением от 13 апреля 2016 г. по делу №910/6797/16 
вернул без рассмотрения исковое заявление "Газпрома" об обжаловании штрафа АМКУ. 
Основанием для возврата стало ненадлежащее оформление искового заявления, а именно, 
непредоставление доказательств полномочий лица, подписавшего иск. В свою очередь 
Киевский апелляционный хозсуд отклонил жалобу "Газпрома", просившего признать 
недействительным решение Хозсуда Киева, оставившего без рассмотрения исковое 
заявление российской компании об обжаловании решения АМКУ о наложении штрафа. 
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ЕБРР отобрал 13 европейских компаний для  
поставок газа "Нафтогазу" 

15.07.2016 
ЕБРР обнародовал сегодня следующий перечень поставщиков газа, 

которые прошли предварительную квалификацию и получили право 
участвовать в тендерах на закупку газа "Нафтогазом" на средства ЕБРР. 

Согласно сообщению, Безусловную предварительную квалификацию прошли две 
компании: CEZ A.S. (Чешская республика) и ENGIE SA (Франция). Кроме того, условно 
прошли предварительный отбор Axpo Trading AG (Швейцария), EDF Trading Limited 
(Великобритания), Eni trading&shipping S.p.A (Италия), Handen SP.z.o.o (Польша), PGNiG SA 
(Польша), RWE Supply&Trading GmbH (Германия), Shell Energy Europe Limited 
(Великобритания), SPP s.a. (Словакия), Uniper Global Commodities SE (Германия), Vattenfall 
Energy Trading GmbH (Германия) и VNG Slovakia s.r.o (Словакия). Как напоминают в 
компании, по револьверной кредитной линии "Нафтогаз" может использовать до $300 млн 
для закупки газа в европейских поставщиков. В прошлом году предварительную 
квалификацию в рамках закупок газа за средства кредита ЕБРР прошли 11 компаний. Как 
сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" ведет переговоры с Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР) по увеличению размера кредитной линии для 
финансирования импорта газа. Напомним, "Нафтогаз" использовал кредит в $300 млн от 
ЕБРР на закупку газа прошлой зимой, кредит был погашен в середине мая. Кредитная 
линия ЕБРР в размере $300 млн была открыта в октябре 2015 года и предназначена для 
закупки газа на западной границе Украины. Одним из условий предоставления кредита 
ЕБРР была реализация Кабмином плана действий по реформе корпоративного управления 
в "Нафтогазе". Заем ЕБРР является возобновляемым кредитом на три года. В течение этого 
срока "Нафтогаз" может погашать и снова занимать средства в пределах этой суммы, чтобы 
профинансировать авансовые закупки газа. 
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 КОМПАНІЇ 
Американці продали словакам половину Ужгородської  

газової площі за €1,5 мільйона 
11.07.2016 

Словацька газовидобувна компанія Nafta придбала у американської 
компанії Cub Energy з активами в Україні 50% частки в Ужгородській газової 
площі за 1,5 млн євро, йдеться в повідомленні Cub Energy. 

Згідно з повідомленням, покупцем в угоді виступає дочірня компанія словацької 
Nafta - Nafta International B. V. (Нідерланди), яка набуває 50% в CNG Holdings B. V. 
Netherlands, якій належить 100% в компанії CNG в Україні. Їй належить спеціальний дозвіл 
на промислову розробку Ужгородської газової площі. За інформацією Cub Energy, Nafta в 
рамках підписаної угоди також профінансує 3D-сейсміку 100 кв. км площі протягом 20 
місяців після закриття угоди. При цьому планується протягом чотирьох років провести 
буріння трьох свердловин з виділенням до 0,2 млн євро на додаткові супутні витрати для 
кожної свердловини. Компанія Cub Energy належить до числа п'яти найбільших 
нафтогазових операторів України. Її найбільшими активами є 30-процентна частка в 
українській нафтогазовій компанії «КУБ-Газ», що розробляє Ольговське, Макіївське, 
Північно-Макіївське, Вергунське і Крутогоровське родовища у Дніпровсько-Донецькому 
басейні, і компанія «Тисагаз», якій належать чотири газові ліцензії: на Русько-
Комарівському, Становському, Королівському газових родовищах та Ужгородському 
розвідувальному блоці. Компанія NAFTA є провідною в Словаччині компанією з розвідки та 
видобутку вуглеводнів, яка також має багатий досвід у розвитку та експлуатації підземних 
сховищ газу. Потужність комплексу ПСГ, який експлуатує NAFTA, досягає 2,4 млрд куб. м.  
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Дело о банкротстве "Черноморнафтогаза"  
возбуждать не будут 

12.07.2016 
Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение 

Хозяйственного суда г.Киева о возбуждении дела о банкротстве 
государственного акционерного общества "Черноморнафтогаз". 

Как сообщает во вторник пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", Хозяйственный суд 
г.Киева, вынося решение о возбуждении дела о банкротстве, не принял во внимание нормы 
закона Украины "О трубопроводном транспорте", согласно которым "в отношении 
государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по 
магистральным трубопроводам и хранению в подземных газохранилищах НАК "Нафтогаз 
Украины", дочерних и основанных ею предприятий ... не может быть возбуждено дело о 
банкротстве". В сообщении подчеркивается, что отмена данного постановления позволит 
"Черноморнафтогазу" продолжить работу по возвращению утраченных в Крыму активов 
предприятия. В "Нафтогазе" напомнили, что в марте 2014 года в результате оккупации 
Крыма Российской Федерацией "Черноморнафтогаз" потерял доступ к производственным 
мощностям и газовым месторождениям на полуострове и шельфе. … 
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Сумма сделки по приобретению контрольного пакета акций "Нафтогазвыдобування" 
значительно превышает $180 млн - ДТЭК   

12.07.2016 
Сумма сделки по приобретению контрольного пакета акций ЧАО 

"Нафтогазвыдобування" значительно превышает озвученную экс-
председателем правления компании Олегом Семинским цифру в $180 млн. 

В то же время в пресс-службе ДТЭК отметили, что не имеют права оперировать 
конкретными цифрами, поскольку в соответствии с договоренностями сторон эта 
информация является конфиденциальной. "Обращаем ваше внимание на то, что Олег 
Семинский не является ни акционером компании, ни стороной сделки и его заявления 
носят эмоциональный субъективный характер, они не содержат достоверной информации 
ни о стоимости компании, ни об условиях сделки, ни о текущей деятельности ЧАО 
"Нафтогазвыдобування", - подчеркнули в пресс-службе. В ДТЭК также заявили о готовности 
защитить свою деловую репутацию в украинских и международных судебных органах. Как 
сообщалось, экс-председатель правления компании Олег Семинский ранее в интервью 
газете "Зеркало недели" сообщил, что ДТЭК приобрел у Николая Рудьковского и Нестора 
Шуфрича по 30% уставного капитала ЧАО "Нафтогазвыдобування" за сумму около $180 
млн. "Нафтогазвыдобування" по итогам 2015 года увеличило добычу газа в 1,7 раза по 
сравнению с 2014 годом – до 1,302 млрд куб. м, газоконденсата – почти в 1,6 раза, до 45 тыс. 
тонн. За пять месяцев 2016 года "Нафтогазвыдобування" добыло 643,19 млн куб. м газа. 
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JKX заявляет о продолжающихся полицейских проверках 
 ее украинской дочки ПГНК   

13.07.2016 
Полицейское расследование работы ООО "Полтавская газонефтяная 

компания" ("ПГНК"), начавшееся 14 июня 2016 года, продолжается, заявляет 
материнская британская нефтегазовая компания JKX Oil&Gas Plc ("JKX"), 
критикуя украинских правоохранителей за неоправданные действия. 

"С момента первого визита местная полиция продолжает запрашивать 
дополнительную документальную информацию, в последний раз 11 июля", – указано в 
сообщении JKX на Лондонской фондовой бирже в среду. Компания подчеркивает, что 
"ПГНК" продолжает в полной мере сотрудничать с властями, полностью соблюдая 
требования законодательства по вопросам, связанным с полицейскими запросами. JKX 
добавляет, что рассматривает вопрос о принятии дальнейших правовых мер, одновременно 
подчеркивая, что полицейское расследование не создало никаких помех для работы 
компании. Генеральный директор "ПГНК" Даниэль Валк по телефону подтвердил агентству 
"Интерфакс-Украина", что правоохранители продолжают запрашивать у компании 
дополнительную информацию, отметив, что речь не идет о новых обысках. Как сообщалось, 
JKX инициировала против Украины тяжбу в международном арбитраже в связи с 
повышением ренты, слушания ожидаются в июле. В середине июня 2016 года JKX сообщила 
о проведении полицией обысков в офисе "ПГНК" и домах двух ее топ-менеджеров, которые 
были инициированы прокуратурой и проведены в рамках дела о недоплате налогов. 
"ПГНК" полностью сотрудничает с властями, но … считает действия прокуратуры 
полностью неоправданными", - отмечалось в заявлении компании. Крупнейшими 
акционерами компании являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия 
Боголюбова – 27,54% акций, Glengary Overseas Limited Александра Жукова – 11,45% акций. 
Кроме того, российская Proxima Capital Group владеет 19,92% акций JKX. 
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Мінюст додав британським і українським юристам $1,9 млн для  
захисту від «приватівців» по справі на $1,5 млрд 

13.07.2016 
Міністерство юстиції України 7 липня уклало угоду з міжнародною 

юридичною фірмою «King & Wood Mallesons LLP» про юридичні послуги на 
$1,90 млн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

Згідно з розпорядженням Кабміну, тендер провели за переговорною процедурою, бо 
закупівля юридичних послуг пов’язана із захистом прав та інтересів України. Йдеться про 
справу №РСА 2015-11 за позовом «JKX Oil&Gas Plc», «Poltava Gas B.V.» (Нідерланди) та СП 
«Полтавська газонафтова компанія». У березні Мінюст найняв «King & Wood Mallesons»  
представляти країну за 478 тис євро і зараз замовив додаткові послуги. У листопаді 2015 р. 
Мінюст також наймав фірму «Latham & Watkins Llp» (Великобританія) в якості юридичного 
радника у цій справі. Вказані компанії подали позови до держави Україна у лютому 2015 
року. На стадії досудового врегулювання кожен з позовів оцінювався у $500 млн. Пізніше 
провадження об’єднали в межах арбітражу ad hoc для економії держбюджету та 
недопущення подвійного чи потрійного стягнення. Претензії позивачів виникли через 
підвищення Верховною Радою ренти за видобування газу та нафти та заборону Кабміну 
закупівлі газу в усіх, окрім «Нафтогазу». У червні минулого року Печерський райсуд Києва, 
виконуючи рішення надзвичайного арбітра Торгової палати Стокгольма від 14.01.2015 р., 
заборонив державі стягувати з «Полтавської газонафтової компанії» ренту вище 28%. За 
угодою з Мінюстом, «King & Wood Mallesons LLP» залучить до справи адвокатське 
об’єднання «Юридична фірма «Лексвел і Партнери». Які саме послуги і на яку суму 
надаватиме ця компанія – невідомо. Оприлюднено лише розцінки на її адвокатів, 
найдорожчим з яких є Андрій Колупаєв – $300 за годину. Також будуть долучені юристи 
Ігор Нагай, Іван Зєваков, Тетяна Кольга, Жанна Горяча і Назар Рудік. На сайті «Лексвел і 
Партнери» останні новини про діяльність фірми датовані 2014-м роком. Юристи «King & 
Wood Mallesons LLP» коштуватимуть втричі дорожче від українських. Крейг Поллак 
отримуватиме $997 за годину. На нинішньому тендері британську «King & Wood Mallesons 
LLP» представляв її партнер Андрій Яковлєв, чий гонорар становить $857 за годину.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

На львівщині поліція затримала на хабарі одного із  
керівників ДП НАК "НАДРА УКРАЇНИ" 

13.07.2016 
Посадовець вимагав 3 мільйона гривень за сприяння у підготовці 

та погодженні документації на газове родовище з подальшою видачею 
спеціального дозволу на надрокористування.  

У середу, 13 липня він затриманий під час одержання частини неправомірної вигоди. 
Оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) спільно зі слідчим управлінням 
обласної поліції та прокуратури викрили у корупційній діяльності заступника керівника 
"Західукргеологія". Воно є дочірнім підприємством Національної акціонерної компанії 
"Надра України" Державної служби геології і надр України Міністерства екології та 
природних ресурсів України. Від представника юридичної особи він вимагав 3 мільйона 
гривень хабара за сприяння у підготовці та погодженні документації на газове родовище з 
подальшою видачею спеціального дозволу на надрокористування. В середу, 13 липня під 
час одержання частини неправомірної вигоди чиновник був затриманий працівниками УЗЕ, 
слідства та прокуратури у своєму службовому кабінеті. Отримана частина неправомірної 
вигоди у сумі 1,5 млн грн вилучена. На даний час тривають слідчо-оперативні заходи. 
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Суд Киева арестовал счета  
компаний Burisma 

13.07.2016 
Печерский райсуд Киева арестовал счета трех газодобывающих 

компаний, входящих в группу Burisma Николая Злочевского. Согласно 
решениям суда от 01.07.2016 г., счета арестованы по ходатайству ГПУ. 

В частности, арест наложен на денежные средства, расходные операции и ценные 
бумаги на счетах ООО "Пари", ООО "ЭСК "Эско-Пивнич" и ООО "Первая украинская 
газонефтяная компания". В рамках дела также арестованы счета ООО "НПППТ "Зонд" и ООО 
"Скела Терциум". Ранее Печерский райсуд арестовал 47 скважин "Пари", "Эско-Пивнич", 
"Первая украинская газонефтяная компания" и ООО "Системойлинжиниринг" в 
Харьковской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. 
Арест наложен в рамках досудебного расследования от 7 июля 2014 года о присвоении 
денежных средств должностными лицами ПАО "Укргазвыдобування" в течение 2010-2014 
гг. при выполнении договоров о совместной деятельности, а также по подозрению в 
уклонении от уплаты налогов должностными лицами "Эско-Пивнич", "Пари", "Первая 
украинская газонефтяная компания", НВП "Зонд", "Инфокс". ГПУ провела обыски в 
компаниях Н.Злочевского в рамках расследования уголовного производства об уклонении 
от уплаты налогов на сумму около 1 млрд грн за последние два года. Burisma планировала в 
2016 году увеличить добычу природного газа на 1,5-1,7 раза (с учетом ООО "Куб-Газ" - ред.) 
- 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. В целом компания 
владеет и разрабатывает 20 лицензий на добычу углеводородов в Украине, 99% добычи 
приходится на природный газ.  
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Компанія «Нафтогаз України» не відмовиться від технології  
гідророзриву пласту на території Полтавщини 

13.07.2016 
У державній компанії вважають, що технологія ГРП - екологічно 

безпечна, а інтенсифікація видобутку газу дозволить поповнить бюджету 
та зміцнити енергетичну незалежність 

На ім’я голови Полтави Олександра Біленького за підписом голови правління НАК 
«Нафтогаз України» Андрія Коболєва надійшла відповідь на рішення облради від 1 червня 
щодо проведення конкурсу на виконання гідророзриву пласта на родовищах ПАТ 
«Укргазвидобування». У листі йдеться про те, що «Нафтогаз України» спільно з ПАТ 
«Укргазвидобування» опрацювала звернення Полтавської обласної ради щодо рішення про 
конкурс на проведення робіт з інтенсифікації видобутку газу на родовищах ПАТ 
«Укргазвидобування» методом гідророзриву пласта (ГРП) в Полтавський області. У 
відповіді зазначається на тому, що «Нафтогаз України» здійснює постійний екологічний 
моніторинг на своїх підприємствах, а також хоче наростити обсяги власного видобутку газу 
з метою зниження залежності від постачання імпортного газу. Окрім того голові облради 
нагадали, що це робочі місця та відрахування податків до бюджетів. Під час проведення 
робіт з ГРП на території області фахівці «Нафтогаз України» готові порадитись з 
керівництвом області та населенням. Є й згадка про підтримку ініціативи органів місцевого 
самоврядування щодо відрахування рентних платежів до місцевих бюджетів. Нагадаємо, що 
депутати Полтавської облради 1 червня більшістю підтримали вимогу припинити тендер 
на проведення ста ГРП, доки це питання не буде вивчено. 

 

Читати повністю >>> 
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Компания "Укргаздобыча" объявила через Prozorro второй тендер  
на операции гидроразрыва пласта 

13.07.2016 
"Укргаздобыча" через Prozorro объявила второй тендер на 

проведение еще 25 операций ГРП для интенсификации добычи газа на 
месторождениях Шебелинского и Полтавского газопромышленных 
управлений.  

Согласно тендерной документации, все операции будут проводиться в газовых и 
газоконденсатных скважинах на глубине 2 800 - 5 000 метров с температурой до 125 
градусов. 4 операции планируется проводить в глубокой разведочной скважине 
Шебелинского месторождения (3 уплотненные песчаники и 1 карбонатная зона) на 
глубине 5 700 метров при температуре около 150 градусов. Срок подачи заявок - с 14 по 21 
июля. Ориентировочная стоимость данных услуг - 135 млн грн. Таким образом, по 
состоянию на 13 июля, компания объявила тендеры суммарно на 50 операций ГРП. Как 
сообщалось, заявки на участие в первом тендере "Укргаздобычи" на проведение 100 
операций ГРП на протяжении 2016-2017 годов подали девять компаний. Среди участников 
шесть иностранных компаний, включая мировых лидеров в сфере нефтесервиса Halliburton 
Ukraine, Shlumberger Services, Weatherford. Однако Хозяйственный суд Киева в середине 
июня обязал остановить любые действия в рамках тендера на закупку услуг по проведению 
ГРП по иску компании "Диамент", которая считает, что "Укргаздобыча" нарушила закон о 
госзакупках. ГРП - это один из методов интенсификации работы нефтяных и газовых 
скважин и увеличения приемистости нагнетательных скважин, он заключается в создании 
высокопроводимой трещины в целевом пласте для обеспечения притока добываемого газа, 
конденсата или нефти к забою скважины.  

 

Читать полностью >>>  
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Заседание набсовета Укрнафты  
снова не состоялось 

14.07.2016 
Председатель Набсовета ПАО Укрнафта Андрей Коболев 

проинформировал, что заседание Набсовета, которое было назначено на 14 
июля, перенесено. Заседание состоится 21 июля, сказано в сообщении 
пресс-службы компании. 

Внеочередное собрание акционеров ПАО Укрнафта, назначенное на 7 июля 2016 
года, также было отменено. Оно не состоялись из-за отмены заседания наблюдательного 
совета компании, что должно было состояться 22 июня 2016 года. В свою очередь глава 
НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что рассматривает возможность провести 
собрание акционеров по инициативе акционера в лице Нафтогаза. По условиям такой 
процедуры, собрание может состояться через 45 дней после объявления. Таким образом, 
собрание акционеров Укрнафты могло бы состояться не ранее августа текущего года. Ранее 
в Нафтогазе заявляли, что условия санации, предложенные менеджментом Укрнафты с 
предложениями НАК, могут сохранить наибольшую нефтедобывающую компанию 
Украины и снять юридические противоречия.Последние 10 лет они делали невозможным 
привлечение иностранных инвестиций, модернизацию производства и развитие 
предприятия. В ноябре 2015 года глава правления Укрнафты Марк Роллинз обратился в 
Кабинет министров с предложением урегулировать ситуацию вокруг деятельности 
компании. Согласно предложению, Укрнафта официально признала долг по налогам, ренте 
и дивидендам в размере 9,38 млрд грн.  

http://interfax.com.ua/news/economic/356531.html
http://interfax.com.ua/news/economic/356748.html
http://nashigroshi.org/2016/07/13/minyust-dodav-brytanskym-i-ukrajinskym-yurystam-19-mln-dlya-zahystu-vid-pryvativtsiv-po-spravi-na-15-mlrd/
http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1959767
http://telegraf.com.ua/biznes/kompanii/2651200-sud-kieva-arestoval-scheta-kompaniy-burisma.html
http://poltava.to/news/39217/
http://biz.censor.net.ua/news/7824/34ukrgazdobycha34_obyavila_cherez_prozorro_vtoroyi_tender_na_operatsii_gidrorazryva_plasta
http://ngv.com.ua/
http://www.ppc.net.ua/
http://www.jkx.co.uk/
http://www.nadraukrayny.com.ua/
http://burisma.com/
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf?Open
http://ugv.com.ua/
http://www.ukrnafta.com/
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В декабре 2015 года ГФС начала досудебное расследование по факту уклонения от 
уплаты налогов должностными лицами Укрнафты. По состоянию на 1 января 2016 года 
задолженность Укрнафты перед госбюджетом составляет 10,4 млрд гривень. Она 
сформировалась в основном за счет неуплаты рентных платежей, а также НДС и налога на 
прибыль. Дебиторская задолженность компании составляет 18,676 млрд грн, чистый 
убыток за 2015 год составляет 4,9 млрд грн, по сравнению с 1,2 млрд прибыли по итогам 
2014 года. В 1 квартале 2016 года Укрнафта получила чистый убыток в размере 510 млн 
грн против 1,95 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период 2015 года. В конце мая 
2016 года глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Наблюдательный совет 
Укрнафты принял решение о начале подготовки процедуры санации. По его словам главная 
цель санации Укрнафты - это согласовать график погашения долга и утвердить перечень 
действий, который позволит компании найти для этого реальные средства. 

 

Читать полностью >>>  
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Арбитражный управляющий возместит полмиллиарда гривен  
за распродажу газовых скважин 

15.07.2016 
С арбитражного управляющего Андрея Коломийца суд взыскал 471 

млн гривен - на столько была занижена стоимость газовых скважин 
компании “Букрос”, проданных в процессе ее банкротства.  

Об этом стало известно из приговора Киевского районного суда Полтавы, 
размещенного в Едином реестре судебных решений. На скамье подсудимых оказался 
Андрей Коломиец, арбитражного управляющий, назначенный четыре года назад 
ликвидатором “Буровой компании“ Букрос”. Эта фирма в прошлом - один из крупнейших 
газодобытчиков, специализировавшихся на бурении и обустройстве глубоких и 
сверхглубоких буровых скважин, пишет Первая инстанция. До начала ее банкротства в 
2012 году основными акционерами “Букроса” числились киевлянин Алексей Майоров и 
Мухаммед Вали Марооф, занимавший пост главы правления. Компания с середины нулевых 
не выходила из долгов и, как писала “Деловая столица”, в 2012 году комитет кредиторов, 
куда вошли “Приватбанк”, налоговая и пенсионный фонд, инициировали процедуру 
банкротства. Согласно фабуле уголовного дела, с декабря 2012 года по март 2013 года с 
легкой руки ликвидатора для погашения долгов были проданы 12 скважин 
банкротящегося “Букроса” в пользу компании “Инвест-Нефтегаздобыча”. Стоимость сделки 
составила 852 тыс. гривен, в то время как минимальная рыночная цена этого имущества 
была выше на 471 млн. гривен, уточняли следователи. Так, 1 марта 2013 года арбитражный 
управляющий Коломиец от имени “Буровой компании “Букрос” подписал с директором 
“Инвест-Нефтегаздобыча” (согласно реестру юрлиц - Артем Сидельников) договор купли-
продажи: скважины № 455 “Тищенковская” (Полтавская область, Шишацкий район) по 73 
000 грн. без НДС, ее минимальной рыночной цене в 41 млн гривен. скважины № 1 
“Славкивская” (Полтавская область, Решетиловский район) по 74 200 грн. без НДС, ее 
минимальной рыночной цене в 41 млн. гривен, скважины № 2 “Шкурупиевская” 
(Полтавская область, Решетиловский район) по 72 800 грн. без НДС, ее минимальной 
рыночной цене в 39 млн. гривен, скважины № 3 “Шкурупиевская” (Полтавская область, 
Решетиловский район) по цене в 71 900 грн. без НДС при ее минимальной рыночной цене в 
40 млн. гривен, скважины № 4 “Тищенкивская” (Полтавская область, Шишацкий район) по 
66 700 грн. без НДС, ее минимальной рыночной цене в 39 млн. гривен, скважины № 100 
“Новогригорьевская” (Полтавская область, Машевский район) по цене в 58 900 грн. без НДС, 
ее минимальной рыночной цене в 35 млн. гривен, скважины № 107 “Кошевойская” 
(Полтавская область, Миргородский район) по цене в 73 100 грн. без НДС, ее минимальной 
рыночной цене в 39 млн. гривен, скважины № 108 “Сорочинская” (Полтавская обл., 
Миргородский район) по цене в 73 000 грн. без НДС, ее минимальной рыночной цене в 38 
млн. гривен, скважины № 138 “Краснознаменская” (Полтавская область, Гадячский район) 
по цене в 67 700 грн. без НДС, ее минимальной рыночной цене в 38 млн. гривен, скважины 
№ 140 “Краснознаменская” (Полтавская область, Гадячский район) по цене в 72 200 грн. без 
НДС, ее минимальной рыночной цене в 38 млн. гривен, скважины № 141 
“Краснознаменская” (Полтавская область, Гадячский район) по цене в 74 900 грн. без НДС, 
ее минимальной рыночной цене в 45 млн. гривен, скважины № 147 “Клинско-
Краснознаменская” (Полтавская область, Гадячский район) по цене в 74 100 грн. без НДС, ее 
минимальной рыночной цене в 39 млн. гривен. 12 скважин были проданы за 852,5 тыс. 
гривен без НДС, при минимальной рыночной стоимости на момент заключения договора в 
472,3 млн. гривен. Как отмечалось в обвинительном акте, благодаря такому демпингу 
“Инвест-Нефтегаздобыча” получило неправомерную выгоду в размере 471,4 млн. гривен. В 
судебном заседании ликвидатор вину в совершенном преступлении признал полностью, 
искренне раскаялся, просил суд строго не наказывать. Согласно постановлению Киевского 
апелляционного хозяйственного суда от 21 ноября 2013 года, договор купли-продажи 
перечисленных выше скважин был признан недействительным, а имущество следовало 
вернуть “Букросу”. Как указывали на суде представители газодобытчика, до сих пор это 
требование не выполнено, убытки не возмещены. 
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Заява ДПС України з приводу порушення Російською Федерацією  
норм міжнародного Морського права 

17.04.2016 
Державною прикордонною службою продовжується виконання 

цільових заходів з посилення охорони державного кордону та захисту  
інтересів України в її виключній (морській) економічній зоні.   

 

16-17 липня цього року кораблем Морської охорони Держприкордонслужби у 
взаємодії з літаком Військово-Морських Сил ЗС України виявлено та задокументовано факт 
відбуксирування самопідйомної бурової установки (СПБУ) «Сиваш» з рейду порту н.п. 
Чорноморське (тимчасово окупована територія АР Крим) в район Голіцинського газового 
родовища, яке розташоване у В(М)ЕЗ України. Зазначимо, що у 2014 році вказана 
платформа, яка належить ДАТ «Чорноморнафтогаз», була незаконно захоплена Російською 
Федерацією під час анексії Криму. Дана діяльність пов’язана з продовженням РФ 
незаконних розвідувально-бурових робіт на морському шельфі України, що є грубим 
порушенням норм Конвенції ООН з морського права та Закону України «Про виключну 
(морську) економічну зону України». Екіпажам буксиру та СПБУ «Сиваш» було наголошено 
про виявлені порушення та відповідальність за незаконне здійснення будь-якої діяльності 
у В(М)ЕЗ України. При обстеженні району родовища на бурових установках та платформах 
прикордонники зафіксували перебування озброєних осіб. За фактами порушення 
міжнародного Морського права та законодавства України поінформовано зацікавлені 
Міністерства та відомства. Наразі Міністерство закордонних справ України готує ноту, яка 
буде офіційно доведена Російській Стороні.  

 

Читати повністю >>> 
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Україна та Азербайджан домовилися відродити 
проект Одеса-Броди 

14.07.2016 
Президент України та президент Азербайджану домовилися про 

відновлення проекту нафтогону Одеса-Броди. Про це на спільному 
брифінгу заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв. 

"Ми дуже серйозно обговорили питання реалізації проекту Одеса-Броди і дали 
доручення відродити цей проект, тому що Азербайджан постачає на європейський ринок 
дуже великі обсяги своєї нафти і також стає транзитною країною для країн, що знаходяться 
на східному узбережжі Каспійського моря. Тому відновлення цього проекту відкриває гарні 
можливості", - сказав Алієв. Він додав, що трикутник Каспійське, Чорне і Балтійське море 
має потенціал для співробітництва, тож, без сумніву, роль транспортних коридорів є 
ключовою. Нафтопровід Одеса-Броди побудований між містом Одеса на Чорному морі і 
містом Броди у Львівській обл., де приєднаний до нафтогону «Дружба». Експлуатаційна 
довжина - 674 км, проектна потужність - 14,5 млн тонн нафти на рік. Нафтогін повинен 
використовуватися для транзиту каспійської нафти в Центральну Європу, минаючи 
територію Росії, з перспективою до портів Балтійського моря. Нафтогін будувався протягом 
1996-2001 рр. Після завершення будівництва нафтогін три роки не використовувався, після 
чого було прийнято рішення щодо використання його в реверсному режимі. Нафта з 
нафтогона «Дружба» перекачується до терміналів українського порту "Південний". Вартість 
будівництва - 550 млн грн. Існує план добудови нафтогону від Бродів до польського міста 
Адамова Застава. Після добудови нафтогону планується запустити його в аверсному режимі 
для перекачування каспійської нафти на НПЗ в Польщі і далі на балтійські нафтотермінали. 
За угодою щодо співробітництва в енергетичному секторі, підписаною у Вільнюсі 10 
жовтня 2007 р. на енергетичному саміті ГУАМ у присутності президентів країн-учасниць, 
проект добудови нафтогона може бути завершено. Був підписаний корпоративний договір 
між державними нафтовими і нафтотранспортними компаніями Азербайджана (SOCAR), 
Грузії (Georgian Oil and Gas Corporation), Литви (Klaipedos Nafta), Польщі (PERN Przyjazn) і 
України (АТ «Укртранснафта») про приєднання до спільного польсько-українського 
підприємства «Сарматія». За цією угодою каспійська нафта повинна транспортуватися 
через Азербайджан, Грузію, Україну, Польщу. Маршрут транспортування нафти виглядає 
так: азербайджанська нафта надходить в грузинський порт «Супса» по існуючий системі 
нафтогонів, далі транспортується танкерами в одеський порт "Південний" і далі в Європу 
нафтогоном Одеса-Броди. 
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 ГАЗОПОСТАЧАННЯ 

 
Компания "Газтек" перенес начало размещения облигаций серии D  

на 1,1 млрд гривен с 1 июня на 19 сентября 2016 
13.07.2016 

Частное акционерное общество "Газтек" (Киев) перенесло начало 
частного размещения облигаций серии D на 1,09 млрд гривен с 1 июня на 19 
сентября текущего года. Об этом говорится в сообщении ЧАО. 

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. гривен, размещение 
осуществляется по дисконтной стоимости облигаций за 900 гривен. Размещение облигаций 
проходило с целью повышения финансовой стабильности компании, обеспечения его 
дальнейшего развития и усиления конкурентоспособности на рынке функционирования 
газораспределительных компаний. Исходя из цены частного размещения дисконтных 
облигаций, компания привлекает 981 млн гривен финресурсов, что составляет 90% от 
суммы размещения. Привлеченные средства планируется использовать в таких 
направлениях: 97% - на покупку ценных бумаг паевых или инвестфондов (951,570 млн 
гривен) и 3% - на покупку корпоративных прав тех эмитентов, которые являются 
предприятиями нефтегазовой промышленности (29,430 млн гривен). Дата завершения 
размещения облигаций - 18 ноября. Срок обращения облигаций среди определенного круга 
лиц начинается со дня, следующего за днем регистрации НКЦБФР отчета о результатах 
размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска облигаций и по 18 
ноября 2021 года включительно. Дата начала погашения облигаций 19 ноября 2021, дата 
окончания погашения - 19 января 2022 года. 

 

Как сообщали Українські Новини, 2015 год ЧАО "Газтек", согласно национальным стандартам 
бухгалтерского учета, закончило с убытком 764,811 млн гривен, при этом в 2014 прибыль ЧАО 
составила 27,314 млн гривен. На конец 2015 года активы компании составили 2 362,930 млн гривен, 
текущие обязательства составили 194,750 млн гривен. В то же время дебиторская задолженность 
составила 473,738 млн гривен. В 2010 году "Газтек" приобрел акции предприятий по газификации и 
газоснабжению на общую сумму 420,05 млн гривен, в 2012 году ЧАО дополнительно были 
приобретены акции предприятий по газификации и газоснабжению на общую сумму 422,788 млн 
гривен. "Газтек" владеет пакетами более чем в 20 обл- и горгазов в Украине. 
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Киевоблгаз: как Фирташ  
продает воздух 

13.07.2016 
Пока опальный олигарх в Австрии оттягивает свою экстрадицию в 

США, его монопольный газовый бизнес в Украине зачищает карманы 
украинцев, делая деньги из воздуха, при попустительстве чиновников. 

Газораспределительный рынок Украины монополизирован Дмитрием Фирташем. В 
орбиту его компании "Газтек"  входят 24 из 39 облгаза. По данным СМИ, олигарх 
контролирует такие компании, как "Винницагаз", "Волыньгаз", "Днепропетровскгаз", 
"Житомиргаз", "Коростышевгаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Мелитопольгаз", "Ивано-
Франковскгаз", "Тысменицагаз", "Киевоблгаз", "Кировоградгаз", "Крымгаз", "Луганскгаз", 
"Львовгаз", "Николаевгаз", "Ровногаз", "Сумыгаз", "Тернопольгоргаз", "Хмельницкгаз", 
"Черкассыгаз", "Черниговгаз", "Черновцыгаз", "Севастопольгаз". Безусловно, присутствует 
еще ряд более мелких владельцев, которым принадлежит один облгаз, максимум три, 
например, как группе "Содружество" Виктора Попова (экс-депутат Херсонского облсовета). 
Кроме того, еще пять компаний "Днепргаз", "Криворожгаз", "Донецкгоргаз", "Харьковгаз", 
"Харьковгаргаз" принадлежат "КЕС-Холдингу" россиянина Виктора Вексельберга. Впрочем, 
все эти структуры объединяет тот факт, что они являются монополистами в определенном 
регионе, и промышленные и бытовые потребители, даже при всем желании, не могут 
отказаться от их услуг. Облгазы создавались в каждом регионе нашей страны с целью 
управления местной газораспределительной системой. Как правило, уставный капитал 
облгаза мизерный, на его балансе висит пара автомобилей, компьютеры и штат в 
несколько сот человек, тогда как сами трубы оставались в собственности государства, но 
предоставлялись так называемому инвестору в долгосрочную аренду. Поэтому, когда тот 
же Д.Фирташ скупал за бесценок акции всевозможных "газов", то он приватизировал 
помещения, за которыми закреплялась функция оператора газовых сетей. Вредность таких 
мини-монополий была видна изначально. Для государства – облгазы не платят в бюджеты, 
инвестиций в газотранспортную сеть ноль. Ну а для потребителей - это, прежде всего, 
невозможность отказаться от навязанного поставщика, который, к тому же, может 
придумывать несуществующие услуг, делая деньги фактически из воздуха.  

http://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/3434892-zasedanie-nabsoveta-ukrnafty-snova-ne-sostoyalos.htm
http://www.ukrrudprom.ua/news/Arbitragniy_upravlyayushchiy_vozmestit_polmilliarda_griven_za_ra.html
http://dpsu.gov.ua/ua/news/Zayava-Derzhavnoi-prikordonnoi-sluzhbi-Ukraini-z-privodu-porushennya-Rosiyskoyu-Federaciyu-norm-mizhnarodnogo-Morskogo-prava/
http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2050118-ukraina-ta-azerbajdzan-domovilisa-vidroditi-proekt-odesabrodi.html
http://ua.cbonds.info/news/item/836903
http://kzbt.com.ua/burovoe-oborudovanie/
http://www.kievoblgaz.kiev.ua/
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Собственно, так поступил "Киевоблгаз" Д.Фирташа, который навязал всем 
промышленным потребителям ежемесячный "оброк" за газ, который не поставляется. 
Особенно в этом отличается броварской филиал "Киевоблгаза" под начальством 
Владимира Хворостянко. Как стало известно UAprom, каждый месяц отопительного сезона 
(т.е. с ноября по апрель) он начисляет каждому промышленному потребителю в этом 
районе (около 200 абонентов) дополнительные 465 куб. м под предлогом "потерь газа". "В 
апреле произошел вообще парадокс, мы израсходовали 65 кубов, а нам еще добавили 
сверху еще 465 на производственно-технические потери (ПТН)", - сообщил один из 
потребителей. Стоит отметить, что "Киевоблгаз" в обязательном порядке заключает с 
каждым промпредприятием договор на обслуживание газопровода, по которому 
выплачивается 8 тыс. грн. в год. То есть, потери газа – это ответственность, прежде всего, 
облгаза, а не потребителя. Но монополисту гораздо выгоднее перекладывать такие 
издержки на своих клиентов, рассчитывая ежемесячно взымать сумму по "Методике 
определения существенных производственно-технических потерь природного газа во 
время его транспортировки газораспределительными сетями", утвержденной Минэнерго 
еще в 2003 году с изменениями в 2007-м. Но, как рассказывает один из потребителей, 
согласно этому же документу, при таких потерях газа (465 куб. м) необходимо запрещать 
эксплуатировать газопровод. "Мы просили "Киевоблгаз" назначить комиссию (два 
представителя от них, два - от нас), чтобы замерить реальные потери газа. Если таковые 
имеются, то пусть поставщик устраняет. Но монополист отказываются и говорит: "потерь 
нет, но теоретически они могут быть", выставляя нам счет по максимальному уровню 
потерь", - рассказывает собеседник. Более того, потребителям сложно найти управу на 
такие действия монополиста: замминистра энергетики Александр Светелик перенаправил 
обращение в Национальную комиссию госрегулирования энергетики и коммунальных 
услуг (НКРЭКУ), а глава самой комиссии Дмитрий Вовк – обратно Светелику. Из киевского 
территориального отделения Антимонопольного комитета (от его главы Анны Минченко) 
пришла отписка. А тем временем денежка "капает" в карман облгаза Фирташа. 465 куб. м – 
это 2,5 тыс. грн. ежемесячно. За отопительный сезон только с одного потребителя набегает 
15 тыс. грн., а если абонентов 200, как в Броварском районе Киевской области, то олигарх 
буквально из воздуха имеет 3 млн. грн. за полгода. И это только малая толика 
сверприбылей Дмитрия Васильевича, контролирующий 75% газораспределительного 
рынка Украины. Или все-таки он делится с чиновниками Минэнергоугля, НКРЭКУ, и 
Антимонопольного комитета? 
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Куда девается государственный уголь 
11.07.2016 

Крупные обогатительные фабрики, которые обогащают продукцию 
государственных угледобывающих объединений, зарабатывают на 
убытках госшахт. Уголь, в обход государственных трейдеров, поставляют 
частные компании. 

Согласно статистике Минэнергоугля, в 2015 г. в Украине добыто 39,74 млн тонн 
угля. Почти весь украинский уголь производится двумя добывающими группами - 
государственными шахтами и шахтами энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Кроме 
"дтэковских", частных шахт на подконтрольной Украине территории не много. А те 
единицы, которые есть, добывают не большие объемы для собственных нужд. По данным 
ДТЭК, из 39,7 млн тонн угля, добытого в 2015 г., частными компаниями произведено 33 млн 
тонн. Из них 28,7 млн тонн добыто шахтами Ахметова. Этот уголь полностью потребляется 
в вертикально интегрированных компаниях олигарха - на его теплоэлектростанциях и 
металлургических комбинатах. Таким образом, государственные шахты добыли в 2015 
году около 7 млн тонн угля. Государственные шахты реализуют исключительно уголь 
марок "Г" (газовый) и "ДГ" (длинногазовый). На этой группе марок работает половина из 14 
украинских ТЭС. Большая часть сжигается на Углегорской ТЭС, которая входит в 
государственную генерацию "Центрэнерго", а также Бурштынской и Добротворской ТЭС, 
которые входит в "ДТЭК Западэнерго". Государственные угледобывающие объединения 
уже давно испытывают проблемы с реализацией своей продукции. Например, главный 
потребитель госпредприятий "Львовуголь" и "Волыньуголь" - "ДТЭК Западэнерго". Именно 
для обеспечения его энергоблоков были построены львовские шахты. Однако компания 
Ахметова забирает у них лишь 25 тысяч тонн в месяц. Остальное везет через всю страну с 
шахт "ДТЭК Павлоградуголь" в Днепровской области.  
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Насалик збирається закрити третину  

працюючих державних шахт 
15.07.2016 

Згідно з планами Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості щодо реструктуризації вугільної галузі України, третину 
від загальної кількості працюючих державних шахт закриють як 
нерентабельні. 

«На деяких шахтах рентабельність тонни вугілля становить близько 25 тис грн, а 
вугілля скоро стане взагалі золотим. Найзбитковіші шахти - а їх 11-13 - доведеться взагалі 
закрити», - сказав міністр енергетики Ігор Насалик це під час години запитань до уряду. 
Водночас, за словами міністра, 7 найприбутковіших державних шахт продовжать свою 
роботу. «Всі інші буде передано на приватизацію», - додав Насалик. Нагадаємо, що наразі у 
державній власності на контрольованій території України перебуває 36 працюючих шахт, 
які у переважній більшості дають вугілля марки Г (газове) низької якості, при тому що 
Україна відчуває дефіцит вугілля марки А (антрацитового), оскільки шахти, на яких 
видобувався антрацит, залишились на окупованій території Донбасу.  
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Енергетика в Україні: польська вугільна "формула"  
як відволікаючий маневр 

15.07.2016 
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик 

запропонував закладати в основу ціни вугілля середню вартість вугілля на 
біржі в Польщі, а не в Роттердамі (Голландія). 

Суперечки про доцільність запровадження формули визначення ціни на вугілля 
згідно індексу API2 (Амстердам-Роттердам-Антверпен) не стихають. При цьому палкі 
дискусії не вирішили проблему із запасами вугілля на складах, які хоча і стабілізувалися на 
позначці 1,2 мільйонів тон, але перспектива їх росту не визначена. Також проблемним 
залишається питання вивозу вугілля із Донбасу. І тим часом залишається всього 2,5 місяці 
для накопичення вугілля на складах до опалювального сезону. Як відомо до дискусії 
долучилися прем’єр Гройсман та президент Порошенко. В результаті пролунала 
несподівана пропозиція Міненерго про визначення ціни на вугілля згідно даних вугільної 
біржі Польщі. Чому саме Польщі?  

Схоже, що урядовці та міністр Насалик керувалися принципом анекдоту, у якому 
селянин пропонував назвати колгосп "Лопе де Вега", тому що назва красива. В принципі за 
декілька місяців громадськість почула від міністра енергетики Насалика достатньо 
красивих ідей: про будівництво іще одного нафтопереробного заводу в Україні поряд із уже 
діючими і незавантаженими роботою, про відновлення роботи нафтопроводу "Одеса-
Броди", про транспортування іранської нафти, про зниження комунальних тарифів. Власне 
у випадку з формулою вугілля "Роттердам+транспорт", то міністр енергетики у травні її 
підтримав відразу після ухвалення рішення НКРЕКП. Проте, пізніше у червні позиція 
Насалика різко змінилася на протилежну. Тому пропозиція "польської" формули є 
намаганням запропонувати красиву назву для колгоспу. Але це не вирішує проблем з 
поставками вугіллям із Донбасу, збитковими шахтами України та залежністю 
енергосистеми від стабільної роботи теплових електростанцій. Орієнтація України на 
несформований та контрольований державою польський "ринок" вугілля призведе лише до 
поглиблення існуючих проблем галузі, а не їх вирішення. До того ж, Міненерго пропонує 
брати приклад із Польщі, яка має проблем не менше, якщо не більше, ніж вугільна галузь 
України. Варто зауважити, що біржа з торгівлі вугілля лише знаходиться на етапі розвитку і 
в самій Польщі неоднозначне ставлення до її ролі. Тим паче, що майже 80% вугільних 
компаній все одно контролює держава, а тому говорити про ефективні ринкові механізми 
зарано. Якщо окреслити настрої у Польщі, то вугільну галузь розглядають як глибоко 
дотаційну, збиткову, конфлікту та поступово вимираючу. Найбільша вугільна група Polska 
Grupa Gornicza лише у цьому році отримала від держави 386 мільйонів доларів (10 
мільярдів гривень, 1,5 млрд. злотих) у вигляді дотацій. У минулому 2015 році Polska Grupa 
Gornicza отримала збиток на рівні 260 млн. дол. (6,5 млрд. грн, 1 млрд. злотих). Інша крупна 
вугільна компанія Jastrzebska Spolka Weglowa у 2015 р. зазнала збитків на суму 780 млн. дол. 
(20 млрд. грн., 3,1 млрд. злотих). А уряд Польщі намагається отримати від Єврокомісії 600 
млн. дол. (15 млрд. грн., 2,3 млрд. злотих) на підтримку вугільної галузі.Іще одна Kompania 
Węglowa взагалі увійшла у стадію банкрутства. У 2015 р. збитки склали 130 млн. дол. (3,3 
млрд. грн., 0,5 млрд. злотих). А збитки із видобутку кожної тони вугілля склали 18 дол. Усе 
це лише іще раз підтверджує, що вугільна галузь Польщі дотаційна. Тільки ці випадки 
показують, що в 2015 р. дотації склали 1,17 млрд. дол. або майже 30 млрд. грн. За 
приблизними оцінками в цілому із 1991 по 2015 р. Польща субсидіювала вугільну галузь 
більше, ніж 50 млрд. дол. Зрештою, протягом останніх 20 років (1995-2015) видобуток 
вугілля в Польщі постійно скорочується – із 200 мільйонів до 135 мільйонів тон. І за останні 
три роки тенденція закриття шахт, звільнення шахтарів і скорочення дотаційності 
вугільної галузі призвели до різкого зменшення видобутку на 10 мільйонів тон. Тому 
говорити, що орієнтація України на "хворий" вугільний ринок Польщі є вірним кроком – це 
хибний шлях. До того ж, зараз видобуток тони польського вугілля коштує 75 доларів – адже 
шахти глибокі і старі. А вугілля в тому ж Роттердамі коштує 50 доларів. До того ж значні 
обсяги вугілля, яке на складах або готується до продажу знаходиться у кредитній заставі чи 
передані банкам в якості гарантії кредитів. Відповідно, ціна на вугільній біржі вже включає 
у себе такі затрати. І погоджуючись на польську формулу Україна приймає фактично 
завищену ціну. Взаємодію України та Польщі у вугільному питанні можна вибудувати 
виключно частково – на основі перспектив експорту електроенергії із України та інтеграції 
енергосистеми України в ЄС. Зрештою, найважливішим є те, що Польща сама залежна від 
поставок імпортного вугілля-антрациту та щороку купує у Росії більше 10 млн. тон 
антрациту. Тому затягування вирішення проблеми вугілля в Україні наштовхує на думку, 
що за цим може стояти банальне бажання як контролювати поставки вугілля із Донбасу, 
так і відновлення схем для поставок електроенергії із Росії. І польська формула є лише 
відволікаючим маневром. 
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 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 
 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ  
 ГЕНЕРАЦІЯ  

 
Украина за полгода снизила производство электроэнергии  

на 6% и увеличила экспорт на 22% 
15.07.2016 

В январе-июне 2016 года Украина сократила производство 
электрической энергии на 5,7%, или на 4,62 млрд кВт/час, до 76,46 млрд 
кВт/час, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 

Теплоэлектростанциями (ТЭС) и теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) за 6 месяцев 
текущего года было выработано 26,82 млрд кВт/час, что на 6,6%, или на 1,9 млрд кВт/час 
меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Атомные электростанции (АЭС) за 6 
месяцев выработали 40,2 млрд кВт/час, что на 9,5%, или на 4,24 млрд кВт/час меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года. В то же время гидроэлектростанции (ГЭС) и 
гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) за указанный период произвели 5,08 млрд 
кВт/час, что на 30%, или на 1,17 млрд кВт/час, больше чем за аналогичный период 2015 
года. Производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за 6 
месяцев составило 772,7 млн кВт/час, что на 7,4%, или на 61,4 млн кВт/час, меньше, чем за 
6 месяцев предыдущего года. … 
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 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА 
 АТОМНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 

 
НАЭК "Энергоатом" за 6 мес. снизил выработку  

электроэнергии на 9,5% 
13.07.2016 

Производство электроэнергии всеми электростанциями ГП НАЭК 
“Энергоатом” в январе-июне 2016 г. снизилось на 9,5% (на 4 млрд 224,1 млн 
кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. – до 40,323 млрд кВт-ч. 

Как сообщила пресс-служба НАЭК, за этот период плановое задание по производству 
электроэнергии перевыполнено на 0,8%. Электростанции госпредприятия отпустили в 
рынок 37 млрд 875,9 млн кВт-ч электроэнергии против 41 млрд 993,7 млн кВт-ч в январе-
июне 2015 года. Доля “Энергоатома” в общей структуре отпущенной электроэнергии в ГП 
“Энергорынок” составила 54,3%, в общей структуре производства электроэнергии в стране 
– 52,7%. “Энергоатом” в первом полугодии 2016 года отпустил в оптовый рынок 
электроэнергию (товарную продукцию) на сумму 19,636 млрд грн (с НДС), что на 5,4% 
больше, чем за шесть месяцев прошлого года (18,632 млрд грн). Объем капитальных 
вложений составил 1 млрд 479,5 млн грн против 1 млрд 222,7 млн грн за январь-июнь 
2015-го. Финансирование капвложений составило 2,519 млрд грн против 1 млрд 939,7 млн 
грн. НАЭК за указанный период перечислила в бюджеты всех уровней 3 млрд 70,3 млн грн, 
расчеты по страхованию составили 674,8 млн грн. Коэффициент использования 
установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 66,5%, что на 7,5 п. п. меньше, чем за 
шесть месяцев 2015-го. При этом коэффициент готовности несения номинальной 
электрической нагрузки составил 71,8%, что на 6,4 п. п. меньше, чем в январе-июне 2015 
года. В работе АЭС Украины в январе-июне-2016 произошло семь учетных нарушений, что 
соответствует количеству нарушений за аналогичный период 2015 года. 
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НАЕК «Енергоатом» за 9 мільйонів потренується працювати  
з обладнанням сховища ядерних відходів 

17.04.2016 
ДП «НАЕК «Енергоатом» 7 липня за результатами тендеру уклало 

угоду з ТОВ «Ютем-Інжиніринг» про експериментально-налагоджувальні 
роботи за 9,38 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних 
закупівель». 

Виготовлять повномасштабні габаритні імітатори основного устаткування 
централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Йдеться про 
транспортні контейнери Hi-Star 190, перевантажувальні контейнери Hi-Trac 190, 
універсальний адаптер, установку зварювання, стикувальний пристрій, залізничний 
транспортер та герметичні пенали МЦК-31. Потім на Рівненській, Хмельницькій та Южно-
Українській АЕС проведуть експериментально-налагоджувальні роботи з імітаторами 
замість дорогого устаткування виробництва американської фірми «Holtec International». Усі 
роботи виконають до лютого 2018 року. «ЮТЕМ-Інжиніринг» є дочірнім підприємством 
ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», основними власниками якого є Андрій Стальний, 
Олександр Снігур та Валерій Коваль. Раніше міноритарним акціонером також був В’ячеслав 
Супруненко, колишній зять екс-мера Києва Леоніда Черновецького. Фірма фігурувала в акті 
ревізії ДФІ щодо фінансово-господарської діяльності «Енергоатому», яка виявила 
завищення вартості виконаних робіт на 4,69 млн грн., та у відповідному кримінальному 
провадженні. Із 2009 року вона виграла тендерів на 130,93 млн грн. Єдиним конкурентом 
була чеська компанія «Шкода ЙС» («Skoda JS a.s.») , яка контролюється російською групою 
«Объединенные машиностроительные заводы». Останню контролює «Газпромбанк», 
основним акціонером якого є компанія «Лідер» Юрія Ковальчука – представника 
найближчого оточення Володимира Путіна. Прокуратура Швейцарії підозрює «Skoda JS» у 
хабарі українському нардепу Миколі Мартиненку («Народний фронт»), близькому до тепер 
уже колишнього прем’єра Арсенія Яценюка. Мартиненко кілька скликань ВР очолював 
комітет з палива і енергетики та вважався куратором «Енергоатому». На початку зими він 
склав депутатський мандат. Нагадаємо, у травні Генеральна прокуратура передала в НАБУ 
40 томів матеріалів по справі Мартиненко. В Україні «Skoda JS» вигравала підряди 
виключно в системі «Енергоатому». 
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 ГЕС & ГАЕС 

 
Кабмин утвердил программу развития гидроэнергетики до 2026г с  

увеличением ее установленной мощности в 1,6 раза   
13.07.2016 

КМУ утвердил программу развития гидроэнергетики до 2026 г., 
реализация которой позволит увеличить установленную мощность ГЭС и 
ГАЭС страны в 1,6 раза (на 3,6 ГВт) по сравнению с началом этого года – до 
9,5 ГВт. 

По словам главы правления ПАО "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, представлявшего 
программу, ввод в эксплуатацию новых мощностей, а также реконструкция и 
модернизация существующих позволит довести долю гидроэнергетики в общей структуре 
выработки электроэнергии в стране до 15,5%. В части строительства новых мощностей 
речь идет о достройке Днестровской ГАЭС (1,25 ГВт) и Ташлыкской ГАЭС (0,3 ГВт), 
строительстве Каневской ГАЭС (1 ГВт), Каховской ГЭС (0,25 ГВт) и Верхнеднестровского 
каскада ГЭС (0,39 ГВт). Модернизация позволит увеличить установленную мощность ГЭС 
на 0,425 ГВт. Как отметил И.Сирота, цель программы - повышение надежности работы 
объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины, ее интеграция с европейской 
энергосистемой, снижение потребления органического топлива и уменьшение 
техногенной нагрузки на окружающую среду. В свою очередь, первый заместитель 
министра финансов Оксана Маркарова в ходе обсуждения сообщила, что в проекте 
программы развития предусмотрено финансирование в размере 83,7 млрд грн, но Минфин 
просил предоставить детальное обоснование расходов и сроки окупаемости проектов. По 
ее словам, из общей суммы финансирования 48,7 млрд грн предполагается получить за счет 
средств международных организаций, однако в проекте не указано, нужны ли 
государственные гарантии для получения таких средств. По данным НЭК "Укрэнерго", на 
начало 2016 года установленная электрическая мощность гидроэнергетики составляла 
5,884 ГВт, в т. ч. ГЭС – 4,698 ГВт, ГАЭС – 1,186 ГВт. При этом установленная мощность 
входящих в "Укргидроэнерго" ГЭС составляет 5,401 ГВт. Как сообщалось, за январь-май-
2016 года доля ГЭС и ГАЭС в общем балансе производства ОЭС Украины составила 6,5%. В 
2015 году доля ГЭС и ГАЭС в структуре производства электроэнергии составила 4,3% (6,8 
млрд кВт-ч), в 2014 – 5% (9,1 млрд кВт-ч), в 2013 – 7,3% (14,2 млрд кВт-ч), в 2012 – 5,5% 
(10,8 млрд кВт-ч), в 2011 – 5,6% (10,8 млрд кВт-ч), в 2010 – 6,9% (13 млрд кВт-ч), в 2009 – 
6,8% (11,8 млрд кВт-ч), в 2008 – 5,9% (11,3 млрд кВт-ч), в 2007 – 5,2% (10,1 млрд кВт-ч), в 
2006 – 6,7% (12,8 млрд кВт-ч), в 2005 – 6,7% (12,3 млрд кВт-ч), в 2004 – 6,5% (11,7 млрд кВт-
ч), в 2003 – 5,2% (9,3 млрд кВт-ч). 
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ПАТ «Укргідроенерго» роздало 23 млн на аварійну безпеку  
Каховської і Дністровської ГЕС 

14.07.2016 
ПАТ «Укргідроенерго» 7-8 липня уклало дві угоди про будівництво 

системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення на 
ГЕС на загальну суму 23,07 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику 
державних закупівель». 

ТОВ «Укртрансзв’язок» оснастить такою системою Каховську ГЕС за 15,56 млн грн. 
ТОВ «Телеком-Комплекс» отримає 7,51 млн грн. на систему Дністровської ГЕС. Виконають 
будівельні роботи, придбають і змонтують устаткування, прокладуть кабель і проведуть 
пусконалагодження. Із першим переможцем змагалося ТОВ «Укрзалізничавтоматика», а з 
другим – ТОВ «Одесакомунекологія». Останнє пропонувало роботи на Каховській ГЕС на 
третину дешевше. Заявку відхилили через невідповідність апаратури та програмного 
забезпечення вимогам тендеру, неповний аналіз цін будівельних матеріалів у регіоні та не 
виключену вартість електроенергії замовника. Крім того, розмір кошторисного прибутку та 
адміністративних витрат на пусконалагоджувальні роботи не відповідав ДСТУ-Н Б Д.1.1-
3:2013. Тендер щодо Дністровської ГЕС провели з четвертої спроби. Двічі торги відміняли, 
відхиливши всі пропозиції, включно із дещо дешевшими. Втретє на торги прийшов лише 
«Телеком-Комплекс». «Укртрансзв’язок» зі статутним капіталом 1 тис грн. записаний на 
Зуріко Магамедова з смт. Лазурне Херсонської обл. Керує фірмою київський адвокат Василь 
Гузіков. Магамедов є автором патенту на систему раннього виявлення надзвичайних 
ситуацій та оповіщення. Він також співволодіє ТОВ «Промислово-інноваційний союз» і ТОВ 
«Електронний світ України». За даними ЗМІ, за часів уряду Юлії Тимошенко в 2009 році 
«Електронний світ України» брав участь в схемі монополізації ринку електронної звітності, 
яку пов’язували з ім’ям «хрещеного батька» Тендерної палати України, нардепа Антона 
Яценко. Тоді власниками фірми були Сергій Юдін, Олександр Савченко, Андрій Онопрієнко, 
Вячеслав Мартинов і Леся Денисенко. … 

 

Читати повністю >>> 
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 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ 
 ІМПОРТ / ЕКСПОРТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
 

 
 

Янукович хочет поставлять в Украину электро- 
энергию из Приднестровья 

14.07.2016 
Структуры Александра Януковича намерены поставлять в Украину 

электроэнергию, купленную в Приднестровской непризнанной Республике 
через фирмы-прокладки. 

В июне Украина вновь оказалась на грани дефицита мощности в энергосистеме. 
Поставки угля антрацитовых марок на теплоэлектростанции были заблокированы из-за 
забастовки работников Донецкой железной дороги. Как следствие, 50% ТЭС, работающих 
на этой марке угля, столкнулись с нехваткой топлива. И пока СМИ и энергетические 
эксперты дискутировали на тему справедливых тарифов отечественной генерации и цены 
угля, компании близкие к Александру Януковичу придумали, как заработать на проблеме. 
Согласно документу, имеющемуся в распоряжении редакции, Министерство энергетики и 
угольной промышленности поручило НЭК “Укрэнерго” провести дополнительный аукцион 
по доступу к пропускной способности межгосударственных линий электропередач для 
импорта электроэнергии из Молдовы в объеме до 500 МВт. НЭК “Укрэнерго” за 2 дня 
организовало аукцион, в котором приняли участие всего две компании ПАО 
“Донбассэнерго” и ООО “ТЭК”. Обе компании СМИ связывают с сыном беглого президента 
Украины Александра Януковича. Примечательно, что компанию внешнеэкономической 
деятельности Укринтерэнерго, которая занималась импортом электроэнергии в Украину в 
предыдущие годы, на этот раз к участию в аукционах не допустили. Электроэнергию в 
Молдове производит ЗАО Молдавская ГРЭС, которая находится в сепаратистском 
приднестровском регионе, на территории которого базируется 14-я армия России, 100% 
акций компании принадлежат российской ОАО “Интер РАО”. С 2014 года молдавское 
госпредприятие “Энергоком” покупает электроэнергию у Молдавской ГРЭС не напрямую, а 
через фирму прокладку - “Энергокапитал”. Эта компания из Тирасполя принадлежит 
офшорным фирмам, причастным к краже $1 млрд из банковской системы Республики 
Молдова. Об этом говорится в расследовании, опубликованном в молдавском издании 
Theblacksea.eu. Потрясенную в прошлом году массовыми протестами и многочисленными 
сменами правительства страну обеспечивает электроэнергией сеть фирм, пересекающая 
Приднестровье и ведущая в Китай, Шотландию и Сейшельские острова.  

 

Читать полностью >>>                                                                                 © Василий КОЗАК 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 
Украина увеличила экспорт электро- 

энергии на 21,5% 
15.07.2016 

Украина в январе-июне 2016 года увеличила экспорт электроэнергии 
на 21,5% (на 386,881 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года – до 2 млрд 188,912 млн кВт-ч. 

Поставки электроэнергии с «энергоострова Бурштынской ТЭС» в направлении 
Венгрии, Словакии и Румынии за четыре месяца снизились на 14,9% (на 267,382 млн кВт-ч) 
по сравнению январем-июнем 2015 года – до 1 млрд 528,184 млн кВт-ч. Поставки 
электроэнергии в Польшу составили 657,026 млн кВт-ч, тогда как в январе-июне-2015 они 
не осуществлялись. В январе-июне 2016 года в Молдову поставлено 3,702 млн кВт-ч, в 
Беларусь – 0 млн кВт-ч против 5,26 млн кВт-ч и 0,433 млн кВт-ч за шесть месяцев прошлого 
года соответственно. Экспорт украинской электроэнергии в РФ в январе-июне 2016 года не 
осуществлялся, тогда как за шесть месяцев-2015 он составил 0,772 млн кВт-ч. При этом в 
июне 2016 года экспорт украинской электроэнергии составил 326,058 млн кВт-ч, что на 
10,1% (на 36,617 млн кВт-ч) меньше, чем в июне-2015. Кроме того, Украина в перовом 
полугодии 2016-го импортировала 44,896 млн кВт-ч электроэнергии против 1 млрд 
392,912 млн кВт-ч за шесть месяцев 2015 года. В т.ч. в июне-2016 Украина импортировала 
24,644 млн кВт-ч электроэнергии из РФ и 0,108 млн кВт-ч – из Молдовы. 

 

Читать полностью >>>  
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 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА  
 ІМПОРТ НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ  
 

 
 

"Газпром" завершил ликвидацию  
"Росукрэнерго" Фирташа 

13.07.2016 
Российский монополист "Газпром" завершил процедуру 

ликвидации швейцарского газового трейдера "Росукрэнерго", начатую 
еще в 2014 г. Об этом говорится в материалах компании. 

Компанию "Росукрэнерго" исключено из списка аффилированных лиц "Газпрома", 
составленного по состоянию на 30 июня 2016 г. Совладельцами "Росукрэнерго" были 
"Газпром" и украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. В 2004-2009 гг. компания выступала 
посредником между Украиной и Россией при поставках газа. В 2009 году "Росукрэнерго" 
было отстранено от посредничества, - новый контракт на поставку газа был заключен 
напрямую между "Нафтогазом" и "Газпромом".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 
Коломойский пытался внести 450 млн грн залога за 

экс-главу "Нафтогаза" Кацубу, - Матиос 
13.07.2016 

Бизнесмен Игорь Коломойский пытался внести залог в размере 
450 млн гривен за экс-главу "Нафтогаза" Александра Кацубу, который 
обвиняется в участии в преступной группировке Виктора Януковича. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию Левый Берег рассказал 
главный военный прокурор Анатолий Матиос, сославшись на информацию оперативных 
служб. При этом он отметил, что это не единственная попытка "помочь" Кацубе избежать 
уголовной ответственности. "Из-за кулис расскажу, что Антон Киссе, который не 
безосновательно изучался СБУ в части причастности к предполагаемому созданию 
Бессарабской республики, обходил пол-парламента и собирал подписи о выдачи Кацубы на 
поруки. Предварительно было зарезервировано 67 подписей", - рассказал Матиос. "Были и 
другие моменты. Например, попытка установить контакт со всеми возможными и 
невозможными руководителями, которые касаются дела Кацубы. Кроме меня - ведь имею 
репутацию не совсем профессионального человека. Но мы добились ареста и, на удивление, 
выиграли апелляцию. Хотя в каждый день задержания этих людей (бывших чиновников 
Януковича - Ред.) Кулик (старший прокурор по делу - ред.) получал повестку от НАБУ, а 
генеральный прокурор должен был просить (НАБУ - Ред.) о переносе уголовных 
процессуальных действий в отношении него на неделю, - добавил Матиос.  

http://nashigroshi.org/2016/07/17/enerhoatom-za-9-miljoniv-potrenujetsya-pratsyuvaty-z-obladnannyam-shovyscha-yadernyh-vidhodiv/
http://interfax.com.ua/news/economic/356810.html
http://nashigroshi.org/2016/07/17/ukrhidroenerho-rozdalo-23-miljony-na-avarijnu-bezpeku-kahovskoji-i-dnistrovskoji-hes/
http://www.ukrrudprom.ua/analytics/YAnukovich_hochet_postavlyat_v_Ukrainu_elektroenergiyu_iz_Pridne.html
http://uaprom.info/news/153258-ukraina-uvelichila-eksport-elektroenergii-215.html
http://bin.ua/news/economics/faec/191249-gazprom-zavershil-likvidaciyu-rosukryenergo.html
http://www.uge.gov.ua/
http://www.rosukrenergo.ch/ukr.html


 

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

 

Кроме того, он подтвердил причастность экс-замгенпрокурора Виталия Касько к 
юридической фирме, которая "обслуживала" схемы Курченко. "Я не могу раскрывать тайну 
следствия. То, что Кулик наговорил в интервью, защищая себя - его право. Наговорил он 
много чего, и я вынужден это подтвердить. Действительно, юридическим опекуном, 
хедлайнером всех схем Курченко является юридическая компания - чрезвычайно мощная, 
профессиональная, узнаваемая - "Арзингер". Бывший компаньон, управляющий партнер 
компании "Арзингер" - Виталий Касько. По Виталию Каську незаконного обогащения НАБУ 
не нашло. По Кулику активно расследуют. Я не верю в совпадение и подозревать не хочу, но 
и не имею никаких документальных оснований говорить, что это случайность", - рассказал 
Матиос. "Поймите, корпоративные войны, в том числе, которые разгорелись в результате 
обысков адвокатов (НАБУ заявило о причастности к делу Онищенко трех адвокатов, что 
якобы регистрировали фиктивные фирмы - Ред.), достаточно детально регламентированы 
в законе. Чтобы проводить следственные действия в отношении адвокатов в связи с 
осуществлением ими профессиональной деятельности, нужно иметь достаточно веские 
основания. Только время и действенная работа покажут, кто был прав", - также отметил он. 
При этом Матиос напомнил, что уголовное производство против Касько не закрыто - 
"значит, не все так чисто".  

 

Читать полностью >>>  
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 НПЗ & ГПЗ / БІОЕТАНОЛ & БІОГАЗ 

 
UniCredit Bank заявляет о бездействии полиции  

в деле мародерской атаки на АНК 
13.07.2016 

UniCredit Bank заявляет о бездействии полиции в деле мародерской 
атаки на Азовскую нефтяную компанию в Мариуполе. Об этом сообщает 
портал delo.ua с ссылкой на пресс-службу банка. 

Как отмечается, полиция заявляет о наличии конфликта интересов вокруг АНК с 
весны 2016 года между собственником предприятия и банком, и что люди, осуществившие 
захват предприятия наняты владельцем АНК. Вместе с тем банк опровергает возможное 
наличие конфликта вокруг объекта, так как решение суда от 16.11.2015 о взыскании с АНК 
40,5 млн грн и $24,1 млн, плюс 73 080,00 грн судебного сбора вступило в силу и 
собственником нефтяной компании не обжаловалось. "На сегодня никакие процессуальные 
действия исполнительной службы со стороны должника не были обжалованы. Кроме того, 
должник полностью прекратил коммуникацию с банком. Информацией о притязаниях 
иных третьих лиц на объект банк не располагает", - говорится в сообщении банка. Полиция 
также заявляла, что рассматривает обращения обеих сторон конфликта, и что 
представители ни одной из сторон пока не являлись в следственные подразделения 
Мариупольского ОП. В то же время банк отмечает, что приглашении представителей банка 
для встречи с Мариупольским ОП узнали со страниц СМИ: никаких официальных бумаг в 
ответ на запросы банка не поступало. "Что касается документации, подтверждающей права 
банка как залогодержателя и ответственного хранителя описанного имущества, то 
полиция, естественно, ею располагает", - подчеркивается в сообщении. Таким образом, 
ситуация вокруг АНК остается неизменной: охрана не восстановлена; руководство местной 
полиции продолжает игнорировать все запросы банка; по информации юристов банка в 
Мариуполе, на территории завода стоят 2 крана, которые в данный момент грузят и 
вывозят залоговое оборудование. Отметим, "Азовская нефтяная компания" – 
инвестиционный проект 1999 года стоимостью более $63 млн. Ее общая его площадь 
составила 18 га. Впоследствии компания осуществила модернизацию, производительность 
первичной переработки сырой нефти составила 411 тыс. тонн в год. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Темпи виробництва скрапленого газу в Україні  
за рік впали на 9,8% 

15.07.2016 
В Україні у травні ц.р. вироблено 23,8 тис. тонн пропану і бутану 

скрапленого, що на 9,8% менше, ніж у аналогічний період минулого року. Про 
це повідомляє Держстатистики, передає УНН. 

Водночас, за даними відомства, темпи виробництва скрапленого газу в Україні за 5 
місяців цього року, у порівнянні із січнем-травнем минулого року, також впали. Так, за 
січень-травень 2016 року в Україні було вироблено 130,3 тис. тонн пропану і бутану 
скрапленого, що на 12,4% менше, ніж за відповідний період минулого року. У 
Держстатистики також додали, що станом на кінець травня 2016 року в Україні 
нараховувалась 13,1 тис. тонн пропану і бутану скрапленого. Нагадаємо, що в Україні зросла 
вартість скрапленого газу на АЗК. Експерти пояснюють, що жодної змови ринку тут немає, і 
підстав для активних дій АМКУ також. Причини росту ціни на газ є економічно 
обґрунтованими, зокрема, це сталося через дефіцит газу в України. За словами експерта 
паливного ринку Геннадія Рябцева, варто очікувати, що газ для автомобілів може 
дорожчати до 10,5 грн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

Приватизація підприємств нафтопереробної промисловості України,  
наслідки і шляхи вирішення проблем 

15.07.2016 
Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради з питань приватизації 

провела «круглий стіл» на тему: «Приватизація підприємств нафтопереробної 
промисловості України, наслідки і шляхи вирішення проблем». 

У роботі «круглого столу» взяли участь народні депутати України, керівники 
нафтопереробних підприємств, відповідальні працівники Фонду державного майна 
України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НАН України, 
представники місцевих органів влади, де розташовані нафтопереробні заводи, експерти з 
питань приватизації, ринкового реформування економіки та енергетики, представники 
громадськості. Під час заходу були обговорені причини занепаду вітчизняної 
нафтопереробки - з 6 НПЗ сьогодні в Україні працює лише Кременчуцький. Зазначалося, що 
до цього призвели як існуюча система державного управління в нафтопереробній галузі, 
так і діяльність нових власників активів, що не забезпечили здійснення модернізації 
основних фондів і технічного переоснащення приватизованих НПЗ, переведення 
українських НПЗ на виробництво продукції згідно з європейськими стандартами (Євро-4, 
Євро-5), як це було зроблено у сусідніх державах, котрі на своїх підприємствах довели 
глибину переробки нафтової сировини та якість нафтопродуктів до рівня європейських 
стандартів, і, відповідно, українські підприємства стали нездатними конкурувати із 
заводами Білорусі, Литви, Росії та інших європейських країн щодо співвідношення ціна-
якість нафтопродуктів. Було наголошено, що внаслідок вищевикладеного Україна 
опинилася в дуже складній ситуації, коли понад 80% нафтопродуктів імпортується. 
Учасники круглого столу висловили рекомендації Кабінету Міністрів України іншим 
державним установам щодо розробки комплексної програми розвитку нафтопереробної 
галузі України, яка б передбачала поглиблення державно-приватного партнерства… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ 
 

 
 

Украина в I полугодии нарастила выпуск огнеупоров на 9%,  
метизов - на 12%, подготовленного ЖРС - на 5%   

13.07.2016 
Огнеупорные предприятия страны за 6 мес. т.г. увеличили выпуск 

продукции на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. - до 111 
тыс. тонн, сообщается в информационной справке ПО "Укрметаллургпром". 

Согласно документу, выпуск метизов за этот период возрос на 12% - до 95 тыс. тонн. 
Производство железной руды снизилось на 1% - до 38,937 млн тонн, концентрата - также 
на 1%, до 32,565 млн тонн. При этом выпуск подготовленного железорудного сырья (ЖРС) 
увеличился на 5% - до 28,685 млн тонн, в том числе окатышей - на 5%, до 11,572 млн тонн, 
агломерата - на 6%, до 17,113 млн тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 

Металлурги снизят выплавку стали  
в августе 2016 г. 

13.07.2016 
В августе 2016 г. металлургические предприятия Украины могут 

снизить выплавку стали и общего проката по сравнению с 
запланированными показателями производства в июле - на 4,5% и 5,3%, до 
2,1 млн тонн и 1,8 млн тонн соответственно. 

В объединении металлургических предприятий Украины "Укрметаллургпром" 
(Днепр) сообщают, что по итогам балансового совещания план на август предусматривает 
сохранение выплавки чугуна на уровне июльского плана - 2,1 млн тонн. В материалах 
объединения уточняется, что за январь-июнь 2016 года выпуск стали возрос на 10% до 
12,417 млн тонн, чугуна - на 17% до 11,927 млн тонн, общего проката - на 11% до 10,850 
млн тонн. В июне произведено 1,765 млн тонн чугуна (среднесуточное - 58,8 тыс. тонн, -13,6 
тыс. тонн/сутки, или -19% к маю), 1,830 млн тонн стали (61 тыс. тонн, -13,4 тыс. 
тонн/сутки, или -18%), проката - 1,535 млн тонн (51,2 тыс. тонн, -13,4 тыс. тонн/сутки, или 
-21%). Снижение производства связано с забастовкой железнодорожников, 
парализовавшей поставку технологического сырья и отгрузку готовой продукции на ряде 
металлургических и коксохимических предприятий. Это привело к значительному 
падению объемов производства вплоть до полной остановки отдельных предприятий. В 
частности, простаивали или существенно сократили производство Алчевский МК, 
"Донецксталь-МЗ", Енакиевский МЗ и Днепровский МК им.Дзержинского. "Текущий 
уровень выпуска металлопродукции на 10-15% превышает июньские показатели, а 
производственные итоги июля будут зависеть от нормальной работы железной дороги, 
обеспечения метпредприятий железорудным сырьем и коксом", - констатируют в 
"Укрметаллургпроме". По состоянию на 12 июля 2016 года в работе находятся 26 из 28 
действующих доменных печей (93%), 18 конвертеров из 21 (86%), семь мартеновских 
печей из девяти (78%) и шесть электропечей из 16 (38%). Кроме того, семь доменных печей 
находятся на длительной консервации (не работают более одного года). Согласно справке, 
объем поставок украинского железорудного сырья в июне составил 2,2 млн тонн (-640 тыс. 
тонн к маю), а за шесть месяцев - 14,2 млн тонн (больше на 2,2 млн тонн, или +18% год-к-
году). Объем импортных поставок ЖРС из РФ в июне упал на 80 тыс. тонн по сравнению с 
маем - до 70 тыс.тонн. За первое полугодие импорт ЖРС составил 1,170 млн тонн (больше 
на 470 тыс. тонн, или +67% год-к-году). Экспорт ЖРС в июне составил 3,3 млн тонн, за 
январь-июнь - 20 млн тонн (-12% год-к-году). Кроме того, в июне метпредприятиям 
поставлено 330 тыс. тонн металлолома (больше на 30 тыс. тонн к маю), что составило 97% 
от расчетной потребности. За шесть месяцев поставлено 1,5 млн тонн лома (83% от 
потребности и 91% от объема поставок за шесть месяцев 2015 года). Запасы металлолома 
на складах метпредприятий в июне возросли на 50 тыс. тонн и по состоянию на 1 июля 
2016 года составили около 130 тыс. тонн. На экспорт в июне поставлено 27 тыс. тонн 
металлолома, в течение первого полугодия - 233 тыс. тонн против 691 тыс. тонн в 
аналогичном периоде 2015 года. По импорту завезено 14 тыс. тонн лома против 2 тыс. тонн 
за аналогичный период прошлого года. "Дефицит металлолома, наблюдавшийся в первом 
полугодии, обусловил возросший объем импорта горячебрикетированного железа из РФ. 
Так, в январе-июне завезено 45 тыс. тонн ГБЖ против 6,5 тыс. тонн в аналогичном периоде 
2015 года", - констатируется в справке. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 
 
 

 

 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Выручка "Метинвеста" Ахметова в І квартале  

сократилась на 30% 
12.07.2016 

В январе-марте консолидированная выручка "Метинвеста" 
составила $1,29 млрд, что на 29,3%, или на $534 млн ниже показателя за 
первый квартал 2015 года. Об этом говорится в сообщении компании. 

В январе-марте группа "Метинвест", по предварительным данным, также сократила 
показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на 65,4%, или 
на $223 млн до $118 млн по сравнению с первым кварталом 2015 года. В то же время 
капитальные инвестиции группы в первом квартале увеличились на 42,1%, или на $16 млн 
до $54 млн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. По состоянию на 31 марта 
2016 года чистый долг группы снизился на 2% до $2,72 млрд по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года. Как сообщалось, 2015 год "Метинвест" согласно аудированной 
консолидированной финансовой отчетности закончил с убытком $1 млрд (в 2014 году 
группа получила чистую прибыль $159 млн). В 2015 году убытки от основной деятельности 
составили $686 млн по сравнению с прибылью от основной деятельности в размере $1,1 
млрд годом ранее. Выручка "Метинвеста" в прошлом году сократилась на 35,3%, или на 
$3,73 млрд, до $6,83 млрд в сравнении с 2014 годом. В 2015 году компания System Capital 
Management Рината Ахметова и компания "Смарт-холдинг" Вадима Новинского 
опосредованно приобрели 5% долю в компании Metinvest B.V. у компании Clarendale Limited 
(остров Мэн). В результате реализации данной сделки и в соответствии с 
договоренностями между SCM и "Смарт-холдингом", акционерные доли в Metinvest B.V. в 
конечном итоге будут распределены следующим образом: группа SCM - 75%-1 акция; 
компании группы "Смарт-холдинг" - 25%+1 акция. 

 
 
 

Читать полностью >>>  
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)  
 

 
 

Полтавский ГОК получил возмещение НДС 
в размере 303 млн грн  

12.07.2016 
ПГОК получил возмещение налога на добавленную стоимость 

(НДС) за поставленную на экспорт продукцию 303 млн грн, в то время 
как в июне возмещение НДС не было. 

Как сообщил председатель правления ПГОКа Виктор Лотоус журналистам в ходе 
пресс-тура на предприятии во вторник, в компании в месяц образовывается НДС в размере 
около 400 млн грн. "В июне поступлений не было. 303 млн грн по НДС пришли вчера", - 
сказал руководитель предприятия. При этом он отметил, что в последние месяцы 
задолженности по НДС перед предприятием практически не существует. "Есть 180 млн грн 
текущей задолженности", - добавил В.Лотоус. Как сообщалось в июне предприятие ГМК не 
получали возмещение по НДС. ПГОК является основным активом котируемой на 
Лондонской фондовой бирже британской горнорудной компании Ferrеxpo plc: она владеет 
100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 97,34% акций Полтавского, 
100% Еристовского ГОКов и 99,9% Белановского ГОКа.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Ferrexpo Жеваго планирует получить до конца года все разрешения  
для строительства Белановского ГОКа 

12.07.2016 
Компания Ferrexpo plс рассчитывает на завершение 

разрешительных процедур для постройки Белановского горно-
обогатительного комбината в декабре 2016 года, пишет censor.net.ua 

По словам председателя правления Полтавского ГОКа, остается актуальной 
проблема выкупа земельных участков у населения. Он уточнил, что между началом 
строительства ГОКа и началом поставок продукции должен пройти промежуток времени в 
4,5-5 лет. Напомним, в конце 2015 года Высший административный суд подтвердил 
решения судов нижестоящих инстанций, которыми был отклонен иск жителя Кременчуга и 
общественной организации "Право на защиту" об отмене решения Кременчугского 
районного совета "О принятии Схемы планирования Кременчугского района", 
предусматривающей строительство горно-обогатительного комбината в Полтавской 
области. Как сообщалось, в 2015 году британская компания Ferrexpo plс, контролирующая 
Полтавский горно-обогатительный комбинат, сократила прибыль на 82,9%, или на $152,38 
млн до $31,46 млн по сравнению с 2014 годом. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам censor.net.ua 
 

Ferrexpo отмечает сокращение затрат на ремонт  
двигателей техники Caterpillar 

12.07.2016 
Ferrexpo plс отмечает сокращение затрат на ремонт 

двигателей техники Caterpillar вследствие создания центра ремонта 
горной техники компании "Цеппелин" на территории Еристовского ГОКа 

Как сообщил главный инженер цеха ремонта горного оборудования (ЦРГО) Алексей 
Павловский журналистам в ходе пресс-тура на Еристовский ГОК во вторник, в среднем год 
ремонтируется пять двигателей техники Caterpillar. По его словам, стоимость капитального 
ремонта одного двигателя составляет от 8 до 12 млн грн. "Благодаря открытию центра 
ремонта и обслуживания крупных узлов и агрегатов техники Caterpillar, введенного в строй 
в 2014 году сократилось время на доставку техники к месту ремонта (ранее приходилось 
поставлять двигатели в центр ремонта в Кривой Рог). Кроме того, снизились затраты на 
транспортировку и в целом сократилось время ремонта", - констатировал главный 
инженер, не уточнив уровень снижения затрат на ремонт. А.Павловский добавил, что в 
настоящее время в карьере Еристовского ГОКа работает 12 самосвалов Caterpillar 
грузоподъемностью 220 тонн, хотя также есть и самосвалы грузоподъемностью 180 тонн. 
По его словам сотрудничество Ferrexpo с компанией "Цеппелин" продолжается более 20 лет 
и является взаимовыгодным. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 

СевГОК в I полугодии нарастил выпуск  
окатышей на 13,2%   

13.07.2016 
Северный горно-обогатительный комбинат за 6 мес. т.г. увеличил 

производство товарных окатышей, по оперативным данным, на 13,2% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. - до 4,651 млн тонн. 

Как сообщил представитель СевГОКа, за этот период выпуск концентрата снизился 
на 0,8% - до 6,269 млн тонн. В июне СевГОК произвел 750 тыс. тонн окатышей, 983 тыс. 
тонн концентрата, тогда как в предыдущем месяце - 812 тыс. тонн окатышей, 1,017 млн 
тонн концентрата. Как сообщалось, СевГОК в 2015 г. сократил производство товарных 
окатышей на 10,9% по сравнению с 2014 г. - до 7,690 млн тонн, концентрата - на 2%, до 
13,152 млн тонн. СевГОК - крупнейшее в Европе горнодобывающее предприятие с 
законченным циклом подготовки доменного сырья - железорудного концентрата с 
содержанием железа 66% и окатышей с содержанием железа 62,3% и 63%. Добывающий 
комплекс предприятия состоит из Первомайского карьера с производительностью 26 млн 
тонн сырой руды в год и Анновский карьер с производительностью сырой руды 10 млн 
тонн руды в год. Перерабатывающий комплекс состоит из дробильных фабрик №№1-3 
обогатительных фабрик №№1,2 и двух цехов по производству окатышей. СевГОК входит в 
группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал 
Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). 
Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

"Метинвест" продлил полномочия и.о. гендиректора  
ИнГОКа более чем на 8,5 мес.   

13.07.2016 
НС ПАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" продолжил 

полномочия исполняющего обязанности гендиректора предприятия 
Александра Герасимчука более, чем на 8,5 месяцев. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), кадровый вопрос рассмотрен 
на заседании НС 11 июля 2016о года. При этом уточняется, что полномочия А.Герасимчука 
продлены с 16 июля 2016 года по 3 апреля 2017 года включительно. Как сообщалось, 
бывший управляющий директор ОАО "Евразруда" (входит в Evraz), гражданин России 
А.Сальков был назначен гендиректором ИнГОКа с 21 августа 2013 года по 1 апреля 2014 
года включительно.  

 
 
В конце марта 2015 года А.Сальков был переназначен гендиректором еще на год - со 

2 апреля 2015 года по 1 апреля 2016 года включительно. Однако 24 июня 2015 года НС 
уволил А. Салькова с 30 июня 2015 года. При этом исполняющим обязанности 
гендиректора был назначен главный инженер этого предприятия А.Герасимчук на срок с 1 
июля 2015 года до 15 января 2016 года, после чего его обязанности гендиректора 
пролонгировались. Предприятие специализируется на добыче и переработке железистых 
кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского 
железорудного бассейна. Производит два вида железорудного концентрата с содержанием 
железа 63,7% и 67,5%. Производственная мощность предприятия - 14 млн тонн 
железорудного концентрата в год. ИнГОК входит в группу "Метинвест", основными 
акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк, 71,24%) 
и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). Управляющей компанией группы 
"Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ЦГОК в I полугодии нарастил выпуск  
окатышей на 5,1% 

14.07.2016 
Центральный горно-обогатительный комбинат в январе-июне 2016 г. 

увеличил выпуск товарных окатышей, по оперативным данным, на 5,1% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 1,198 млн тонн. 

Как сообщил представитель компании, за указанный период ЦГОК сократил выпуск 
железорудного концентрата на 15,4% - до 2,641 млн тонн. В июне комбинат произвел 160 
тыс. тонн окатышей, 448 тыс. тонн концентрата. Как сообщалось, ЦГОК в 2015 году 
нарастил выпуск товарных окатышей на 2% по сравнению с 2014 годом - до 2,305 млн тонн, 
но сократил железорудного концентрата - на 4%, до 6,154 млн тонн. ЦГОК входит в пятерку 
крупнейших производителей горнорудного сырья Украины, специализируется на добыче и 
производстве железорудного сырья - концентрата с содержанием железа 65% и 68,2%, а 
также окатышей с содержанием железа 63,9%. Предприятие объединяет открытую и 
подземную добычу магнетитовых кварцитов с последующим их обогащением. Годовая 
производственная мощность комбината - добыча 28 млн тонн руды, 6 млн тонн 
концентрата и 2,2 млн тонн окатышей. Сырьевой базой предприятия являются 
месторождения железистых кварцитов, разрабатываемых Глееватским, Петровским и 
Артемовским карьерами, а также полем шахты им. Орджоникидзе, общие запасы которых 
составляют 2,689 млрд тонн минеральных ресурсов, в том числе 710 млн тонн железной 
руды. ЦГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО 
"Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-
холдинг" (23,76%).  

 

Читать полностью >>>  
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 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ (ВОГНЕТРИВИ) 

 
НРА «Рюрик» подтвердил ПАО «Часовоярскому огнеупорному комбинату»  

кредитный рейтинг на уровне uaА  
08.07.2016 

РА «Рюрик» подтвердило ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» 
долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaA инвестиционной 
категории с прогнозом «стабильный». 

В процессе рейтинговой оценки заемщика ПАО «Часовоярский огнеупорный 
комбинат» был определен ряд факторов, с полным перечнем которых можно ознакомиться 
на сайте НРА «Рюрик». Далее приведены ключевые факторы: ПАО «ЧОК» имеет 
стратегическое значение для развития экономики Украины, является градообразующим 
для г. Часов Яр и берет на себя социальную ответственность за развитие города. Высокие 
показатели эффективности деятельности. По результатам последних 4 кварталов объем 
чистой прибыли Общества составил 42,58 млн. грн., а показатели ROA и ROE – 16,76% и 
19,05% соответственно. Значительная доля собственного капитала в структуре пассивов 
Комбината (88,00% по состоянию на 01.04.2016 г.), что обусловливает высокий уровень его 
финансовой устойчивости. Деятельность в непосредственной близости от зоны эскалации 
военно-политического конфликта обусловливает высокую чувствительность к 
стратегическим рискам, реализация которых может вызвать существенное ухудшение 
финансово-хозяйственного состояния Предприятия. … 
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На ЧАО "Запорожогнеупор" состоялась конференция  
огнеупорщиков и металлургов 

14.07.2016 
В рамках конференции были презентованы новые технологии, 

разработанные ЧАО "Запорожогнеупор" и направленные на улучшение 
качества производимой продукции.  

В конференции приняли участие около 50 представителей предприятий Группы 
Метинвест: ПАО "Азовсталь", ММКИ, Енакиевского МЗ, ПАО "Запорожсталь", а также 
специалисты Украинского государственного химико-технологического университета. 
Впервые в работе конференции огнеупорщиков и металлургов приняли участие 
представители горно-обогатительных комбинатов (СевГОК и ЦГОК) и ЧАО "Запорожкокс". 
"Запорожогнеупор" доказал свою конкурентоспособность, продемонстрировав участникам 
конференции состояние оборудования и свои достижения по системе качества. 
Потребители огнеупорной продукции, в том числе представители горно-обогатительных 
комбинатов, которые до недавних пор закупали огнеупоры для своих тепловых агрегатов 
за рубежом, убедились: "Запорожогнеупор" способен производить продукцию высочайшего 
качества", - сказал директор по технологии и качеству металлургического дивизиона 
МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ Евгений Попов. Во время конференции рассматривались тенденции 
в производстве и потреблении огнеупорной продукции, инструменты повышения качества 
запорожских огнеупоров, использования альтернативных источников энергии в процессе 
производства формованных и неформованных огнеупоров. "Конференция позволила 
обменяться опытом и мнениями, что дает возможность участникам спрогнозировать 
перспективы развития промышленности на будущее. Раскрыв все секреты производства 
огнеупоров, ЧАО "Запорожогнеупор" увидел реальные потребности заказчиков и клиентов 
и сможет скорректировать свои возможности производства", - сказал генеральный 
директор ЧАО "Запорожогнеупор" Виктор Бусько, подводя итоги практической части 
конференции. Отдельно он отметил, что обмен опытом и налаживание коммуникаций 
между предприятиями доказали эффективность проведенной конференции.  
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 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Украина нарастила импорт коксующихся  

углей на треть 
13.07.2016 

Коксохимические заводы Украины за 6 мес. импортировали 6,1 млн 
тонн рядовых коксующихся углей и угольного концентрата для 
коксования, что на 33%, или на 1,5 млн тонн выше показателей 
аналогичного периода 2015 г. 

По данным объединения “Укрметаллургпром”, в июне импортировано 870 тыс. тонн 
углей, что меньше на 90 тыс. тонн, чем в мае. Поступление углей украинской добычи на 
работающие КХЗ в январе-июне-2016 составило 3 млн тонн, что на 9%, или на 250 тыс. 
тонн больше по сравнению с январем-июнем-2015. При этом в июне поступило 460 тыс. 
тонн, что меньше на 80 тыс. тонн, чем в мае. Остатки углей для коксования на складах 
заводов в июне возросли на 50 тыс. тонн и по состоянию на 1 июля составили 510 тыс. 
тонн. Всего за шесть месяцев украинские заводы получили 9,1 млн тонн углей для 
коксования, что больше на 24%, или на 1,7 млн тонн, по сравнению с январем-июнем-2015. 
В июне поставлено 1,3 млн тонн углей, что меньше на 180 тыс. тонн по сравнению с маем. 
При этом доля импортных углей в общем объеме составила 67% (за шесть месяцев 2015 
года доля составляла 63%). За январь-июнь 2016 года украинские коксохимические заводы 
поставили метпредприятиям 5,5 млн тонн кокса, что выше на 27%, или на 1,2 млн тонн, по 
сравнению с январем-июнем-2015. При этом в июне поставлено 770 тыс. тонн, что на 215 
тыс. тонн меньше, чем в мае. Импорт кокса за январь-июнь 2016 года снизился на 33% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 535 тыс. тонн, при этом в июне 
импорт составил 155 тыс. тонн. С учетом импортных поставок общее поступление кокса на 
метпредприятия страны за шесть месяцев текущего года составило 6 млн тонн, что выше 
на 18%, или на 900 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

 

Читать полностью >>>  
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 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ 

 
Рада на рік збільшила мито на експорт  

брухту чорних металів 
12.07.2016 

Верховна Рада збільшила на один рік мито на експорт брухту чорних 
металів з 10 євро за тонну до 30 євро за тонну. За відповідне рішення 
проголосували 248 народних депутатів. 

"Тимчасово, строком на один календарний рік з дня набрання чинності цим законом, 
ставки вивізного мита на товари, зазначені в пункті 1 закону України "Про вивізне мито на 
відходи та брухт чорних металів" становлять 30 євро за 1 тонну", - йдеться у пояснювальній 
записці. "Законопроект спрямований на стабілізацію ситуації в металургійній галузі та 
суміжних секторах, збільшення надходжень до бюджету за рахунок підвищення 
експортного мита на металобрухт, а також створення додаткової доданої вартості на 
території держави шляхом глибокої переробки дефіцитної сировини, утвореної на її 
території", - зазначається у документі. Як відомо, 21 квітня Верховна Рада ухвалила закон, 
що передбачає збільшення строком на 3 роки мита на експорт лому чорних металів з 10 до 
30 євро за тонну. Однак президент Петро Порошенко ветував цей закон.  

 

Читати повністю >>> 
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Набсовет "Закарпатвтормета" уволил гендиректора-совместителя,  
руководящего "Тернопольвторметом"   

13.07.2016 
Наблюдательный совет (НС) ПАО "Закарпатвтормет" (Ужгород) 

уволил с должности председателя правления - гендиректора компании 
Александра Альяного, совмещающего работу на аналогичной должности в 
ПАО "Тернопольвтормет". 

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), кадровый вопрос рассмотрен 
на заседании набсовета 12 июля. При этом набсовет назначил предправления-
гендиректора Юрия Осипенко, ранее работавшего начальником цеха меткомбината 
"Азовсталь", а с 2013 года - начальником цеха ООО "Метинвест Мариупольський ремонтно-
механический завод". Как сообщалось, набсовет ПАО "Тернопольвтормет" в июле-2015 
назначил предправления предприятия А.Альяного, ранее работавшего начальником 
управления материального обеспечения, заместителем начальника УМВД в Черновицкой 
области. ПАО "Закарпатвтормет" и ПАО "Тернопольвтормет" занимаются сбором и 
обработкой отходов и лома черных металлов. ООО "Металинвест Лтд" владеет 90,5459% 
акций "Тернопольвтормета" и 98,0236% акций ПАО "Закарпатвтормет".  

 

Читать полностью >>>  
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 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ 

 
Побужский ферроникелевый комбинат рассчитывает  

по итогам года вернуться к прибыли 
12.07.2016 

ПФК рассчитывает по итогам 2016 г. получить прибыль в размере 
69,516 млн. грн. (в прошлом году убыток в 244,2 млн. грн.) при условии, что 
курс гривни и цены на используемые в производстве ресурсы останутся на 
текущем уровне. 

«С апреля мы начали работать с прибылью и ожидаем получить по году 69,516 млн. 
грн.», - сказал журналистам генеральный директор предприятия Олег Беспалов. По его 
словам, в 1 полугодии ПФК получил прибыль в размере 49,411 млн. грн., хотя и потерял из-
за курсовых разниц 39 млн. грн., что связано с закупкой импортного оборудования для 
масштабных ремонтов на предприятии. «В первом полугодии мы сделали массу ремонтов. 
Это трубчатые вращающиеся печи №2 и №3 и рудно-термическая печь №1 на общую сумму 
44,186 млн. грн. Пришлось менять секции, печи были не совсем в хорошем состоянии», - 
отметил гендиректор. О.Беспалов также сообщил, что ремонты осуществлялись на фоне 
крутого падения цен на никель до $7500 за тонну. «Я считаю, это правильно, что 
акционеры решились на такой шаг. Когда цены падают, необходимо ремонтировать 
оборудование и заниматься модернизацией. А когда цены пойдут вверх, то производить 
продукцию и продавать», - подчеркнул он, добавив, что на второе полугодие масштабных 
ремонтов не запланировано. Согласно пресс-релизу предприятия, в 1 полугодии ПФК 
сократил переработку руды в годовом исчислении на 0,3%, до 704,2 тыс. т, что 
соответствует 39,709 тыс. т ферроникеля (снижение на 19,8%) или 8,8 тыс. т никеля (рост 
на 0,3%). «Рост производства металла удалось достичь за счет освоения новой технологии 
низкого восстановления железа», - отметил О.Беспалов. По 2016 году ПФК прогнозирует 
увеличить переработку руды на 7,7%, до 1,560 млн. т, производства никеля – на 7,5%, до 
19,3 тыс. т. ПФК полностью интегрирован в производственный процесс международной 
инвестиционной группы Solway, которая ведет свою деятельность с 2002 года … 
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 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 

 
Завод "Электросталь" в I полугодии сократила  

производство на 28,3%   
11.07.2016 

Сталеплавильное предприятие "Электросталь" в январе-июне 2016 г. 
сократило производство непрерывнолитой заготовки на 28,3% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 161 тыс. 726,990 тонн. 

Согласно официальной информации предприятия, в июне произведено 38 тыс. 
721,265 тонн заготовки, тогда как в предыдущем месяце - 41 тыс. 532,715 тонн. Основную 
часть продукции предприятие реализует на внешних рынках. В частности, в июне-2016 на 
экспорт отгружено 38 тыс. 699,795 тонн заготовки. Ранее представитель предприятия 
сообщал, что в январе и почти весь февраль завод простаивал и возобновил работу только 
в конце второго месяца. Как сообщалось, "Электросталь" в 2015 г. сократила производство 
непрерывнолитой заготовки на 26,04% по сравнению с 2014 г. – до 301,248 тыс. тонн. 
Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000 г. начал испытывать нехватку покупной 
стальной заготовки для собственного прокатного производства, вследствие чего было 
принято решение построить сталеплавильное предприятие - "Электросталь". ДМПЗ 
специализируется на производстве и реализации металлопродукции - сортового проката, 
чугунных труб, конструкционных элементов из черных металлов, гаек и лопат.  

 

Читать полностью >>>  
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Алчевский меткомбинат задул еще  
одну доменную печь 

11.07.2016 
ПАО "Алчевский металлургический комбинат", контролируемое 

корпорацией "ИСД", с 7 июля задуло еще одну доменную печь - ДП-5, в 
настоящее время работает двумя домнами, пишет Интерфакс-Украина. 

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель комбината, за 
минувшие сутки выплавлено 2,5 тыс. тонн чугуна.При этом собеседник агентства 
напомнил, что ДП-3 была задута 4 июля, после простоя доменного производства с 21 июня, 
в частности, из-за отсутствия железорудного сырья и проблем со снабжением 
электроэнергией. Как сообщалось, ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) 
подало иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать 
бездеятельность Министерства энергетики и угольной промышленности в вопросе 
ограничении перетоков электроэнергии на неподконтрольную Украине территорию 
Луганской области. По словам генерального директора ЛЭО Владимира Грицай, в период 
работы постановления №263 и по сегодняшний день долг по перетокам электроэнергии на 
неконтролируемую сторону составляет около 1,2 млрд грн. Среди крупнейших должников - 
АМК. АМК по итогам первого полугодия 2016 года произвел 694 тыс. тонн готового 
проката, 779 тыс. тонн стали и 773 тыс. тонн чугуна, тогда как в январе-июне-2015 
комбинат простаивал. В июне-2016, по оперативным данным, произведено около 3 тыс. 
тонн проката и 15 тыс. тонн чугуна, сталь не выплавлялась.С конца августа-2014 по июнь 
2015 года АМК почти полностью простаивал. Производство на АМК простаивало с 30 мая по 
13 июня 2016 года, затем выплавлялся чугун. С 21 июня доменное производство вновь 
остановилось. Алчевский меткомбинат в 2015 году сократил выпуск проката на 72,6% - до 
624 тыс. тонн, стали - на 72,8%, до 680 тыс. тонн, чугуна - на 70,5%, до 691 тыс. тонн, 
агломерата - на 64,3%, до 1,127 млн тонн. 
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ММК им. Ильича освоил производство  
проката из стали S460МС 

12.07.2016      
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича освоил 

производство рулонного проката из стали S460МС. Об этом сообщил 
генеральный директор предприятия Юрий Зинченко 

"Прокатчики нашего стана "1700" освоили новый вид продукта – рулонный прокат 
из стали марки S460МС по EN 10149-2 размером 2,5 x 1000 мм. Эта сталь отличается 
высокой прочностью и производится способом термомеханической прокатки", – написал он 
на своей странице в Facebook. Ю.Зинченко рассказал, что специалисты технических служб 
комбината и ЛПЦ-1700 совместно разработали технологию производства этой стали и 
рулонного проката. Для этого проведено несколько опытных прокаток, чтобы определить 
оптимальные температурно-скоростные режимы. Также в процессе опытов им удалось 
найти оптимальный комплексный химический состав стали. Гендиректор отметил, что 
сталь с таким высоким уровнем свойств на стане "1700" меткомбината им. Ильича ранее не 
производилась. "Освоив новый сортамент и технологию, мы сделали очередной шаг к 
повышению конкурентоспособности нашего комбината на мировом рынке металлургии. 
Еще один плюс – мы расширили сортамент, производимый в соответствии с требованиями 
евронорм. А если учитывать постоянно меняющуюся обстановку с заказами, новая марка 
позволит нам привлечь больше заказчиков, особенно на европейских рынках", – написал он 
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"Интерпайп Сталь" в I полугодии нарастила  
выплавку стали на 5,2%   

13.07.2016      
Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" в январе-

июне 2016 года нарастил выплавку стали, по оперативным данным, на 
5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 304 тыс. тонн. 

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в июне 
выплавлена 61 тыс. тонн стали, тогда как в предыдущем месяце - 52 тыс. тонн. "Интерпайп 
Сталь" в 2015 году снизила выплавку стали на 32% по сравнению с 2014 годом – до 596 тыс. 
тонн. При этом завод по причине отсутствия лома в 2015 году суммарно простаивал 63 
суток. "Интерпайп Сталь" - первый металлургический завод, построенный с нуля в Украине 
почти за полвека. Общий объем инвестиций составил $700 млн. Первую плавку комплекс 
осуществил 17 января 2012 года. Завод является ключевым проектом для ТКК 
"Интерпайп", направленным на обеспечение трубного и колесного производства 
собственной стальной заготовкой. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире 
производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем 
цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре компании - пять 
промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", 
"Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", 
"Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под 
брендом "Интерпайп Сталь". Конечным собственником Interpipe Limited является 
украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи. 
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Завод "Днепроспецсталь" в I полугодии сократила выпуск  
товарной продукции на 11,2% 

14.07.2016 
Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" в январе-июне 

т.г. сократил производство товарной продукции на 11,2% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 г. - до 3 млрд 73,614 млн грн в действующих 
ценах. 

Согласно пресс-релизу предприятия в среду, общая стоимость товарной продукции, 
произведенной в июне, составила 529,372 млн грн в действующих ценах, что на 3% выше 
показателя предыдущего месяца. Завод за шесть месяцев текущего года снизил выплавку 
стали на 9,8% по сравнению с январем-июнем 2015 года - до 111,986 тыс. тонн, проката - на 
11,6%, до 70,967 тыс. тонн. При этом в июне предприятие выплавило 21,181 тыс. тонн 
стали, что на 1,4% выше уровня мая. За этот же период произведено 12,967 тыс. тонн 
проката - на 4,6% больше, чем в предыдущем месяце. Как сообщалось, завод в 2015 году 
нарастил производство товарной продукции на 38,2% по сравнению с 2014 годом - до 6 
млрд 866,899 млн грн в действующих ценах. Завод в прошлом году сократил выплавку 
стали на 12,2% - до 244,323 тыс. тонн, проката - на 13,7%, до 154,739 тыс. тонн. 
"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки 
из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, 
подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.  
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 ПРОКАТ & ЛИТТЯ 
 ТРУБНА ПРОДУКЦІЯ 

 
Михаил Фридман и Виктор Пинчук  

вышли на тропу войны 
11.07.2016 

Альфа-Банк требует от "Интерпайпа" 1,33 млрд грн. невозвращенных 
долгов ... первые иски Альфа-Банк подал в августе и сентябре 2015 г. в Хозсуд 
Днепропетровской области. 

Под удар попали сразу три предприятия «Интерпайпа» - Новомосковский трубный 
завод (НМТЗ), «Интерпайп Нико Тьюб» и Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ), 
специализирующиеся на производстве бесшовных труб, в том числе труб сверхвысокого 
диаметра для строительства нефтепроводов. Банк захотел от них $5,7 млн  (эквивалент по 
решению суда 124 млн грн.) по кредитным договорам от 2013 г. И вторая группа исков - $9 
млн  и 41 млн евро (эквивалент 1,2 млрд грн.) по кредитам, выданным в 2012 г. В Альфа-
Банке говорят, что должник должен был вернуть долг до марта 2015 г. Он этого не сделал. 
В «Интерпайпе» и не пытаются сделать вид, что дела у них идут хорошо. «В минувшем году 
компания боролась за выживание...» - признает генеральный директор Олег Розенберг. В 
прошлом году объемы производства продукции снизились на 29% относительно 2014 г. и 
составили 600 тыс. т, трубной продукции было реализовано 507 тыс. т., колесной - 93 тыс. т. 
Какие причины падения? Все те же, что и у большинства падавшей в минувшем году 
украинской промышленности. «Резкое снижение продаж труб на рынке РФ; сокращение 
спроса на трубную продукцию в США вследствие низких цен на нефть и уменьшения 
добычи нефти; дефицит металлолома на внутреннем рынке Украины», - перечисляют в 
«Интерпайпе». Еще в самом начале спора Виктор Пинчук решил потянуть время, в течение 
которого, пока идут судебные слушания, не будут насчитываться пеня, штрафы и т. п. по 
неуплаченным кредитам. Первым делом его предприятия подали встречные иски к банку, 
требуя признать кредитные договоры недействительными. Но все судебные инстанции, 
включая Высший хозсуд в феврале, прогнозируемо отказали «Интерпайпу». Есть и 
множество мелких нюансов, которыми пронизаны обыденные судебные заседания. 
Например, на одном из них юристы Нижнеднепровского трубопрокатного завода 
справедливо указали в суде, что в исковых требованиях претензии к ним указаны в валюте, 
тогда как, согласно украинскому законодательству, они должны быть предъявлены в 
гривне. Суд попросил переписать исковые заявления, а заодно потребовал, чтобы банк 
предоставил документы, которые свидетельствуют, что он имеет право на осуществление 
валютных операций - еще несколько недель передышки были выиграны. Так что 
рассмотрение исков Альфа-Банка, по сути, началось лишь с апреля 2016 г., и уже в начале 
июня суд их полностью удовлетворил, постановив вернуть ему долги (в общей сложности 
1,33 млрд грн.) со всех предприятий «Интерпайпа». Лишь слегка настроение Альфу-Банку 
подпортил отказ суда арестовать счета заводов-поручителей по кредитам. В конце июня 
предприятия «Интерпайпа» подали апелляции на решения первой инстанции. Их 
рассмотрение назначено на середину июля. «Интерпайпу» уже в общем-то удалось 
выгрызть почти год передышки с начала судебной войны с Альфа-Банком, и сейчас на носу 
лишь апелляционные разбирательства. Теоретически суды могут затянуться настолько 
надолго, что сторонам придется решать вопрос полюбовно. Время для Пинчука очень 
важно. Так, доля экспорта в объеме реализации компании в тоннах составила все те же 
80%, но в 2015 и 2016 гг. структура существенно изменилась. В сравнении с 2014 г. 
основными рынками стали европейский (22%), ближневосточный (17%), рынок СНГ (20%) 
и Украины (21%). Традиционный в прошлом рынок РФ потребил лишь 10% произведенных 
труб (в 2014 - -27%). В колесном бизнесе практически вдвое выросла доля европейских 
поставок, которая составила по итогам 2015 г. 31% (2014 - 18%). Переориентация с 
российского на европейский рынок может принести свои плоды через год-два. Год-два, 
которые «Интерпайпу» надо переждать, оттягивая выплату кредитов и параллельно 
затягивая пояс потуже (в 2015 г. корпорация В.Пинчука сократила 3 тыс. сотрудников). 
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Предприятия РФ и других стран получили 87,32% лицензий  
на поставку труб в Украину   

13.07.2016 
Предприятия РФ и других стран за 9 месяцев действия второго 

этапа продленных на полтора года ограничений получили лицензии на 
поставку 17 тыс. 31,95 тонн труб при квоте 19,505 тыс. тонн (87,32% 
квоты). 

Такие данные по состоянию на 12 июля 2016 года обнародовало Министерство 
экономического развития и торговли Украины в среду. При этом российские предприятия 
получили лицензии на поставку в страну стальных бесшовных обсадных и насосно-
компрессорных труб на 13,863 тыс. тонн труб при годовой квоте 13,865 тыс. тонн (99,99% 
квоты). Предприятия Австрии получили лицензии на поставку 2,727 тыс. тонн при размере 
квоты 2,858 тыс. тонн (95,42% квоты). Предприятия Польши получили лицензии на 
поставку 442 тонн при квоте 1,284 тыс. тонн (34,42% квоты). В то же время не получали 
лицензии предприятия Румынии, Словакии, Индии, Китая и компании других стран. Как 
сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле Украины в июне 
2008 года ввела специальные трехлетние квоты на импорт в Украину стальных труб 
бесшовных обсадных и насосно-компрессорных вне зависимости от страны происхождения 
с внешним диаметром не более 406,4 мм в суммарном объеме 45,689 тыс. тонн в период с 1 
октября 2008 года по 30 сентября 2011 года. Комиссия 30 сентября 2011 года продлила еще 
на три года действие данных квот с ежегодным увеличением квоты на 5%. В конце 
сентября 2014 года комиссия продлила еще на шесть месяцев – до 31 марта 2015 года – 
действие квот с увеличением их объемов на 1% – до 9,328 тыс. тонн.  

В конце марта 2015 г. межведкомиссия продлила еще на 18 месяцев – до 30 сентября 
2016 года – действие квот. При этом комиссия разделила период действия квоты на два 
этапа - с 1 апреля по 30 сентября 2015 года, с 1 октября 2015 года по 30 сентября 2016 года. 
Размеры квот увеличены и в первый период составляют 9,608 тыс. тонн. В том числе, для 
России она установлена на уровне 6,830 тыс. тонн, Австрии – 1,408 тыс. тонн, Польши – 
0,632 тыс. тонн, Румынии – 0,121 тыс. тонн, Словакии – 0,098 тыс. тонн, Индии - 0,041 тыс. 
тонн, Китая - 0,028 тыс. тонн, других стран - 0,450 тыс. тонн. Во втором периоде размер 
квоты составляет 19,505 тыс. тонн. В том числе, для России - 13,865 тыс. тонн, Австрии – 
2,858 тыс. тонн, Польши – 1,284 тыс. тонн, Румынии – 0,245 тыс. тонн, Словакии – 0,199 тыс. 
тонн, Индии - 0,084 тыс. тонн, Китая - 0,056 тыс. тонн, других стран - 0,914 тыс. тонн. 
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Украина в I полугодии сократила  
выпуск труб на 7,1% 

 15.07.2016 
Основные трубные предприятия Украины в январе-июне 2016 года 

сократили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, 
на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. - до 398,4 тыс. тонн. 

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве, в июне 
выпуск труб составил 69,3 тыс. тонн, тогда как в предыдущем месяце - 70,5 тыс. тонн. По 
его данным, Харцызский трубный завод (Донецкая обл.), находящийся в зоне АТО, в январе-
июне текущего года произвел 2,8 тыс. тонн труб, тогда как за шесть месяцев прошлого года 
- 66,3 тыс. тонн. В июне завод простаивал. Выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за отчетный 
период снизился на 14,6% по сравнению с аналогичным годом прошлого года - до 74,5 тыс. 
тонн (в июне произведено 14,6 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" зафиксирован рост на 
43%, до 52,9 тыс. тонн (7,2 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" снизил производство на 
23%, до 95,3 тыс. тонн (13,5 тыс. тонн). Мариупольский меткомбинат (ММК) им.Ильича за 6 
мес. текущего года нарастил выпуск труб на 96,9% - до 43,9 тыс. тонн труб (в июне – 8,9 
тыс. тонн). Луганский трубопрокатный завод (ЛТПЗ), созданный на базе Луганского 
трубного завода, по неофициальным данным, в январе-июне по-прежнему простаивал. 
Собеседник агентства также констатировал увеличение производства на "Коминмете" на 
38,4% - до 104,6 тыс. тонн (19,4 тыс. тонн), "Сентрависе" - снижение на 10,3%, до 8,7 тыс. 
тонн нержавеющих труб (1,4 тыс. тонн). ООО "АГ Сталь" (ранее - совместное предприятие 
"Секонд ЛТД", Мариуполь Донецкой обл.) в январе-июне-2015/2016 простаивало. 
Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) за указанный период нарастил выпуск труб в 3,2 

раза - до 13,1 тыс. тонн, при этом в июне завод произвел 3,8 тыс. тонн труб. … 
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
За 5 мес. 2016 г. титановый бизнес Group DF произвел 70 тыс. т. 

ильменитового концентрата 
14.07.2016 

За 5 месяцев 2016 года два ГОКа, входящие в титановый бизнес 
Group DF, – ООО «Междуреченский ГОК» и ООО «Валки-Ильменит», 
произвели 69,8 тыс. т ильменитового концентрата. 

 В частности, «Междуреченский горно-обогатительный комбинат» выпустил 54,7 
тыс. т продукции, а «Валки-Ильменит» – 15,1 тыс. т. Совокупный объем инвестиций, 
которые Group DF вложила в два ГОКа, составляет более 330,8 млн грн. Инвестиции в 
«Междуреченский ГОК» составили более 207 млн грн., а в «Валки-Ильменит» – 123,8 млн 
грн. Максимальная проектная мощность Междуреченского ГОКа – 200 тыс. тонн 
ильменитового концентрата в год, а «Валки-Ильменит» – 65 тыс. тонн. В 2015 году сумма 
уплаченных налогов Междуреченским ГОКом составила 42,9 млн гривен. В 2015 году 
«Междуреченский горно-обогатительный комбинат» выпустил 158,9 тыс. тонн 
ильменитового концентрата, реализовав 155,5 тыс. тонн продукции (в денежном 
выражении – на сумму 234 ,07 млн грн.). В подразделение добычи титанового бизнеса 
Group DF входят ООО «Междуреченский ГОК», ООО «Валки-Ильменит». В рамках Стратегии 
по развитию титанового бизнеса Group DF также инвестирует в строительство еще двух 
новых ГОКов – Стремигородского ГОКа (Житомирская обл.) и Мотроновского ГОКа 
(Днепропетровская обл.). Сумма вложенных инвестиций в Проект «Мотроновский ГОК» 
превышает $115,7 млн. Реализация проекта предполагает строительство карьера для 
добычи руды, а также обогатительного комплекса по выпуску циркониевого, рутилового и 
ильменитового концентратов. По предварительным расчетам, предприятие сможет 
ежегодно выпускать около 120 тыс. тонн ильменитового концентрата, 14 тыс. тонн 
циркониевого и 20 тыс. тонн рутилового концентрата. В Проект «Стремигородский ГОК» 
вложено 74.5 млн грн. На Стремигородском ГОКе идут к завершению проектно-
изыскательные работы. После реализации первого этапа проекта, проектная мощность 
комбината составит около 500 тыс. тонн/год ильменитового концентрата и 150-200 тыс. 
тонн /год апатитового концентрата. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «Group DF» 
 

Оточення Журила розіграло 15 млн Вільногірського ГМК  
на автоперевезення 

15.04.2016 
Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ДП «Об’єднана 

гірничо-хімічна компанія» 1 липня за результатами тендеру уклала угоду з 
ТОВ «Імекс Мінералс» про послуги з перевезення на 15,27 млн грн.  

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». До кінця року замовили 
перевезення різних сухих вантажів насипом дорожніми транспортними засобами з 
фронтальною розгрузкою. Послуги надаватимуть на території комбінату і Східній ділянці 
Малишевського родовища. Нагадаємо, у липні 2015 року фірмі замовили автоперевезень на 
40,65 млн грн. Власником і директором «Імекс Мінералс» зі статутним капіталом 1 тис грн. 
є Олексій Бондаренко із с. Чайки Київської обл. За словами керівника ОГХК Руслана Журила, 
це інжинірингова компанія, що шукає і наймає субпідрядників. Вона була створена 
наприкінці 2014 року, коли Журило очолив ОГХК. Відтоді фірма отримала підрядів філій 
ОГХК «Вільногірський ГМК» та «Іршанський ГЗК» на 493,40 млн грн. Руслан Журило у 2010 
році був у ранзі заступника директора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» і 
водночас був першозасновником «Атомінвестбуду», який тоді називався «Завод сухих 
будівельних сумішей». Потім фірму переписали на лондонську компанію «Alderton business 
llp», номінальним контролером якої був Ульпіано Морено. Зараз одноосібним власником 
«Атомінвестбуду» є Микола Журило – брат Руслана Журила і депутат Жовтоводської 
міськради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Нагадаємо, у травні 
«Вільногірський ГМК» замовив фірмі «Імекс Мінералс» запчастин на 24,51 млн грн. 
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 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Набсовет ЗАлКа избрал своим главой  

представителя ФГИ   
14.07.2016 

Наблюдательный совет (НС) ПАО "Запорожский 
производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК) избрал своим 
председателем начальника управления Фонда государственного 
имущества (ФГИ) Украины Светлану Безверху. 

Как сообщает компания в системе НКЦБФР в четверг, кадровое решение принято на 
заседании НС 13 июля текущего года. Кроме того, НС избрал заместителем председателя 
совета начальника отдела ФГИ Ирину Лепявко, секретарем - главного специалиста ФГИ 
Наталью Павлюк. Все должностные лица избраны на 2 года и 9 мес. - на срок полномочий 
НС. Как сообщалось, общее собрание акционеров ЗАлКа, состоявшееся 21 апреля текущего 
года, избрало из семи членов наблюдательного совета пять представителей ФГИ. При этом 
в НС были введены Наталья Харина как представитель ФГИ, занимающая должность 
заместителя начальника отдела Фонда, владеющего 68,0095% акций компании, 
руководитель отдела ФГИ И. Лепявко, заместитель руководителя отдела ФГИ Анастасия 
Манкивськая, руководитель управления ФГИ С. Безверха, главный специалист ФГИ Н. 
Павлюк. Пролонгированы полномочия директора алюминиевого бизнеса ОК "РусАл" 
Алексея Арнаутова и директора представительства ОК "РусАл" Яны Тихоновой. Члены 
набсовета избраны на три года. ЗАлК в апреле 2011 года приступил к завершению 
консервации оставшихся действующих мощностей электролизного цеха и объявил о 
прекращении выпуска первичного алюминия из-за его убыточности, в частности, ввиду 
высоких тарифов на электроэнергию. В настоящее время мощности по производству 
алюминия на комбинате законсервированы, первичный алюминий не производится. Кроме 
того, в последние годы ЗАлК ликвидировал глиноземное производство и прекратил выпуск 
глинозема. В июле-2014 года прекратил выпуск алюминиевой катанки из привозного 
российского сырья. Ранее ЗАлК производил около 100 тыс. тонн алюминия в год. В 
частности, в 2007 году было произведено 112 тыс. тонн алюминия, в 2008-м - 112,847 тыс. 
тонн, а в 2009-м уже около 50 тыс. тонн, в 2010 году - 25 тыс. тонн. ЗАлК ранее являлся 
единственным в Украине производителем первичного алюминия. Собственником ЗАлКа в 
2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК 
"РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", 
"СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore. В многолетних судебных процессах вынесен 
вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого 
пакета в государственную собственность. Решение утверждено Верховным судом Украины 
11 марта 2015 года. У ОК "РусАл" осталось около 29% акций предприятия. Уставный 
капитал ПАО "ЗАлК" составляет 155 млн 682,28 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн. 
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 РІДКІСНІ & РІДКОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ 

 
У Костянтинівці СБУ виявила 130 тонн цирконію, який  

намагалися ввезти до "ДНР" 
13.07.2016 

Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою виявили у 
Костянтинівці два вагони цирконію вагою 136 тонн, який є металом 
подвійного призначення. 

Отримувачем вантажу було підприємство, зареєстроване в Україні, виробничі 
потужності якого розташовані у неконтрольованих українською владою районах. Під час 
перевірки документів співробітники спецслужби встановили, що "офіційно" до т.зв. "ДНР" 
поставлявся пісок формувальний. Цирконій використовується при виробництві реактивних 
снарядів та запалів, зокрема залпової системи "Град". За оперативною інформацією СБ 
України, з території т.зв. "ДНР" вантаж планувалося переправити до Росії. Під час огляду 
вагонів правоохоронці виявили також триста кілограмів графіту, який є товаром 
подвійного призначення. Відкрито кримінальне провадження за ст. 358 Кримінального 
кодексу України. У ході досудового слідства планується перекваліфікація на ст. 258-3 КК 
України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центр СБУ 
 

Прокуратура підозрює оточення Саші «Браслета» в підробці документів  
для отримання уранового родовища 

14.07.2016 
Прокуратурою Миколаївської обл. розпочато кримінальне 

провадження за фактом підроблення документів для отримання дозволу на 
видобування уранових руд на території Михайлівського та Сафонівського 
родовищ Казанківського району. 

«Установлено, що підприємством з метою позаконкурсного отримання дозволу на 
видобування уранових руд, надано до обласної ради фіктивні документи щодо наявності 
цілісного майнового комплексу для переробки надр», – сказано в повідомленні прес-служби 
прокуратури. За даними видання «Преступности. Нет», кримінальне провадження відкрите 
проти посадовців ТОВ «Атомів енергетичні системи України», яке в березні отримало від 
Миколаївської облради спецдозвіл на користування надрами. Під час голосування за це 
питання депутати майже одностайно підтримали клопотання фірми, із 49 присутніх 
депутатів тільки двоє утрималися, а один не проголосував. Від «Наших грошей»: ТОВ 
«Атомні енергетичні системи України» зареєстровано у серпні 2015 року в селі Миколаївка 
Каазанківському районі на Миколаївщині. Засновниками фірми виступили Даніїл Бєляєв, 
Олександр Настенко та Роман Дружбін. Роман Дружбін є співзасновником низки фірм, які з 
осені отримали від обласних рад та Держгеонадр кілька дозволів на дослідно-промислову 
розробку родовища літію в Кіровоградській області, урану в Миколаївській області, нафти і 
газу в Харківській обл. Декілька підприємств, де співзасновником є Дружбін та Настенко, 
нині ведуть роботи з доступом до родовищ титану і берилію в Житомирській області, на 
нафтогазових покладів в Полтавській обл. За даними ЗМІ, ці фірми і раніше 
використовувала фактор наявності у них майнового комплексу для отримання бажаної 
ділянки надр. Дружбін – це колишній бізнес-партнер по ТОВ «Центральна нафтогазо-
транспортна компанія» Олександра Павлюченка, якого в  ЗМІ називають кримінальним 
«авторитетом» на призвісько Саша «Браслет». Сьогодні Павлюченко є помічником нардепа 
з «Народного фронту» Ігоря Котвицького, який у свою чергу є давнім бізнес-соратником 
міністра МВС Арсена Авакова. Котвицький прославився виведенням минулого року $40 
млн. Ці кошти раніше належали ТОВ «Крим Петролеум Компані», яка добувала газ у Криму 
разом з ТОВ «Кримтопенергосервіс» біглого міністра екології Миколи Злочевського. В 
середині 2000-х Павлюченко був саме помічником Злочевського. Також, за даними 
«Дзеркала Тижня», підконтрольне раніше Злочевському  ТОВ «Ютекснафтогаз»останнім 
часом перейшло під контроль оточення Авакова. Детально про схеми отримання родовищ 
оточенням Павлюченка читайте в матеріалі «Між надрами і Сашею «Браслєтом».  
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 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Глава ФГИ уже допускает срыв конкурса по продаже  

Одесского припортового завода 
13.07.2016 

Глава Фонда госимущества Игорь Билоус не уверен в успешности 
проведения конкурса по приватизации 99,6% акций ОПЗ 26 июля и 
допускает его повторное проведение осенью. Об этом сообщает УНИАН. 

“Если вдруг заявок будет немного (меньше двух, одна из которых должна быть от 
иностранной компании) или рабочая группа после изучения пакета документов не даст 
интересантам разрешения на участие, второй конкурс можно будет провести осенью - уже с 
учетом сегодняшнего опыта”, - заявил Билоус. Билоус добавил, что фонд не намерен 
проводить приватизацию ОПЗ любой ценой и главное - это прозрачность процесса ее 
проведения. По его мнению, для успеха проведения конкурса по продаже завода 
государство должно предоставить гарантии инвесторам по транспортировке газа и аренде 
земли. Также глава Фонда госимущества отметил, что у потенциальных покупателей 
возникают вопросы по снижению стартовой цены пакета акций завода и предоставлению 
налоговых льгот после его покупки. В середине мая 2016 года Кабинет министров утвердил 
условия повторной приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 
13,175 млрд грн, или 500 млн долларов. Конкурс по продаже завода должен состояться 26 
июля 2016 г. Ранее интерес к конкурсу проявили норвежская компания Yara, американская 
IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польская Ciech. Одесский припортовый завод (г. 
Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и 
третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке 
химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является 
монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, 
охлаждению и перегрузке аммиака. 

 

Читать полностью >>>  
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В Крыму решили строить новую железную дорогу  
к заводу "Крымский титан" 

13.07.2016 
В Крыму запланировано строительство новой железнодорожной ветки 

для снабжения и отгрузки продукции завода "Крымский титан" (филиал ООО 
"Титановые инвестиции"). 

Соответствующее распоряжение принято на заседании Совета министров Крыма. 
Представляя проект, заместитель министра промышленной политики Борис Кабаков 
пояснил, что речь идет о строительстве новой ветки между станциями Армянск и 
Заводская. "В связи с транспортной блокадой Крыма прямое железнодорожное сообщение 
было прекращено, поскольку железнодорожная ветка между Армянском и станцией 
Заводская проходит через территорию Украины", – отметил Кабаков. По его словам, в 
настоящее время сырье для работы "Крымского титана" доставляется из Керченского 
порта автотранспортом или по железной дороге до станции Красноперекопск. "Расходы по 
строительству новой железнодорожной ветки предприятие берет на себя, проект 
оценивается в 576 млн руб. и 25 месяцев продолжительности", – уточнил чиновник. В 
пояснительной записке к распоряжению указано, что осенью этого года на "Крымском 
титане" запустят новый цех по производству удобрений, в связи с чем объем отгруженной 
продукции увеличится до 65 тыс. тонн в месяц. Напомним, в сентябре 2015 года в районе 
села Червоный Чабан Херсонской области участники блокады Крыма заблокировали 
железную дорогу, ведущую к заводу "Крымский Титан". На пути были положены два 
больших бетонных блока и противотанковый еж. Завод "Крымский титан", 
подконтрольный олигарху Дмитрию Фирташу, после аннексии Россией Крыма был передан 
в аренду московской компании ООО "Титановые инвестиции", учредителем которой 
является кипрская компания "Летан Инвестментс лимитед".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sobytiya.crimea.ua 
 

Срыв конкурса ОПЗ из-за задержания НАБУ его  
руководителей маловероятен   

15.07.2016 
Конкурс по продаже 99,567% ПАО "ОПЗ" продолжается и его судьба 

будет известна после 18:00 понедельника, 18 июля, когда истекает срок 
подачи заявок, сообщил глава ФГИ Игорь Билоус журналистам, 
комментируя возможное влияние задержания НАБУ главы набсовета и зампреда ОПЗ. 

Он пояснил, что в случае поступления минимум двух заявок с подтвержденными 
залогами, одна из которых – от иностранной компании, конкурс продолжится, и после 
проверки потенциальных покупателей они сойдутся на аукционе, который назначен на 
11:00 26 июля. В то же время если заявок не будет или она будет только одна, комиссия 
будет вынуждена объявить повторный конкурс, который может пройти уже в октябре 
этого года, отметил И.Билоус. По его словам, задержание НАБУ председателя 
наблюдательного совета Одесского припортового завода (ОПЗ) - 1-го зампреда правления 
"Нафтогаза" Сергея Переломы и замдиректора ОПЗ Николая Щурикова не добавляют 
инвестиционной привлекательности этому объекту, однако и не являются фактором, 
который может этот конкурс сорвать. Глава Фонда уточнил, что потенциальные инвесторы 
не проводили встречи с задержанными. И.Билоус отметил, что документы о 
конфиденциальности для ознакомления с предприятием подписали 7-8 компаний, и все 
они являются иностранными, преимущественно с развивающихся рынков. Комментируя 
проблемные вопросы, которые озвучивают потенциальные участники конкурса, он 
выделил страновой риск, репатриацию дивидендов, текущую слабую конъюнктуру рынка, 
короткие сроки проведения конкурса. Глава Фонда добавил, что, по имеющейся 
информации, Игорь Коломойский, чья компания "Нортима" судится из-за отмены 
выигранного ею подобного конкурса по продаже ОПЗ в 2008 году, предупредил возможных 
покупателей о намерении судиться и с ними в случае выигрыша ими нового конкурса. По 
мнению И.Билоуса, потенциальные инвесторы также ведут консультации с Дмитрием 
Фирташем, Ostchem Holding Ltd которого через Стокгольмский арбитраж добивается 
возмещения от ОПЗ $193 млн долга. В то же время глава ФГИ еще раз подчеркнул, что ОПЗ 
является уникальным предприятием на мировом рынке, что и подтверждает высокий 
интерес к конкурсу. "Я уверен, что в 2016 году мы сможем его продать", – заявил И.Билоус. 
Как сообщалось, ФГИ объявил конкурс о продаже 99,567% акций ОПЗ в 13 июня с 
начальной ценой 13,175 млрд грн (около $531 млн). Шаг торгов – 200 млн грн, конкурсная 
гарантия – 658,75 млн грн. К конкурсу, в частности, не допускаются юридические и 
физические лица из России, а также лица, к которым применены санкции согласно указу 
президента Украины. По данным ФГИ, чистый убыток ОПЗ по итогам первого квартала 
2016 года составил 418,65 млн грн, чистый доход – 1 млрд 718,68 млн грн. Производство 
аммиака в январе-марте-2016 составило 153,2 тыс. тонн, карбамида – 223,9 тыс. тонн, 
перегрузка аммиака других производителей – 598,8 тыс. тонн, перегрузка карбамида 
других производителей – 23,6 тыс. тонн, перегрузка метанола – 17,7 тыс. тонн. Среди 
требований к победителю конкурса - сохранение основного профиля деятельности ОПЗ и 
недопущение антиконкурентных действий по приему, хранению и отгрузка жидкого 
аммиака, транспортируемого по аммиакопроводу и железной дорогой. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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ДК «Укроборонпром» дав роботу майже  
300 підприємств України 

 

13.07.2016 
ДК «Укроборонпром» стимулює розвиток підприємств 

машинобудівної галузі України. За 1 півріччя 2016 р. кількість працюючих 
заводів у цьому секторі стрімко підвищилася 

Концерн залучив до програми імпортозаміщення 296 вітчизняних підприємств. 
Таким є результат укладених Меморандумів про співпрацю підприємств «Укроборонпрому» 
з ОДА. «Укроборонпром» дійсно став локомотивом розвитку всієї вітчизняної економіки, і 
ми маємо тому офіційне підтвердження. Ми забезпечуємо замовленнями наші 
машинобудівні підприємства, а вони надають роботу українцям і збільшують відрахування 
податків до бюджету», – заявив Генеральний директор Концерну Роман Романов. За його 
словами, найактивніше долучились до роботи з «Укроборонпромом» підприємства 
Харківської, Київської, Черкаської, Дніпропетровської та Чернігівської областей. Для 
прикладу, промисловий потенціал Харківської області використовується вже на 87%, а за 
інформацією ОДА, машинобудівний індекс регіону досяг 100%. Загалом ведеться робота по 
заміщенню близько 1 тисячі позицій для ОПК, що раніше постачались з Росії. У лютому 
цього року машинобудівники Харківщини законтрактували виробництво понад 100 
найменувань продукції для ВПК, яка раніше постачалася з-за кордону. За словами голови 
Харківської ОДА Ігоря Райніна, це результат виконання програми імпортозаміщення, яку 
регіон розробив разом з ДК «Укроборонпром». За 4 місяці кількість підприємств, які 
приєдналися до програми, зросла у 5 разів: з 10 до 50. Машинобудівна галузь області 
запрацювала «у плюс». Нагадаємо, що «Укроборонпром» підписав 14 меморандумів про 
співпрацю з облдержадміністраціями та містом Києвом. Таке об’єднання зусиль доводить 
свою ефективність. Наприклад, Житомирський бронетанковий завод залучив до кооперації 
67 підприємств різної форми власності. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДК «Укроборонпром» 
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Азербайджан выдал Украине аванс 
на постройку двух Ан-178 

 

12.07.2016 
Украина в рамках контракта с Азербайджаном уже получила аванс 

на постройку первых двух транспортных самолетов Ан-178. Об этом 
сообщил вице-премьер Украины Геннадий Зубко. 

"Есть контракт на 10 самолетов. Есть аванс, перечисленный на первые два самолета 
в июне. Тут мы благодарим Азербайджан, который не боится финансировать", - сказал 
Зубко. Сколько "Антонов" получил денег, он не сообщил. Напомним, что в мае 2015 года 
азербайджанская компания Silk Way Airlines и "Антонов" договорились о том, что 
украинская компания построит для перевозчика 10 самолетов Ан-178. Твердый контракт 
был подписан в текущем году. По условиям контракта первые два самолета Ан-178 будут 
поставлены в середине 2018 года. В Азербайджане будет налажена "окончательная сборка" 
данных воздушных судов, сообщал ранее президент "Антонова" Михаил Гвоздев.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 
ГП "Антонов" будет выпускать новые самолеты  

Ан-132 совместно с канадцами 
12.07.2016 

Канадская компания Pratt & Whitney и госкорпорация "Антонов" 
подписали меморандум о взаимопонимании по производству самолетов Ан-
132 с новой версией канадского турбовинтового двигателя. 

Во вторник, 12 июля, канадская компания Pratt & Whitney (P&WC) и госконцерн 
"Антонов" подписали меморандум о взаимопонимании для организации производства 
самолетов Ан-132 с новой версией турбовинтового двигателя PW150 от P&WC. Об этом 
сообщила пресс-служба Pratt & Whitney. Президент P&WC Джон Саабас отметил, что его 
компания очень рада работать с "Антоновым" по программе производства Ан-132 после 
того, как протестировали самолет Ан-132D с двигателями PW150A осенью прошлого года. 
"PW150 обеспечивает отличную цену для воздушного судна многоцелевого назначения, 
такого как Aн-132, предлагая исключительную грузоподъемность, топливную 
экономичность, экологические показатели и недорогое обслуживание", – заявил он. 
Авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова основан в 1946 году как 
Опытное конструкторское бюро (ОКБ-153) на Новосибирском авиационном заводе 
авиаконструктором Олегом Антоновым. Летом 1952-го бюро переехало в Киев. 
Предприятие входит в государственный авиастроительный концерн "Авиация Украины". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам gordonua.com 
 

Саудовская Аравия начала подготовку инфраструктуры  
по программе многоцелевого Ан-132   

13.07.2016 
В Саудовской Аравии начата подготовка по организации серийного 

производства нового многоцелевого Ан-132, создающегося ГП "Антонов" 
(Киев) в кооперации с саудовскими KACST и Taqnia Aeronautics Co. 

Как сообщил в ходе международного авиакосмического салона Farnborough-2016 
директор научно-технического центра короля Абдулазиза (KACST) Халид А-Алмалки (Khalid 
A Almalki), в Саудовской Аравии уже ведется подготовка необходимой инфраструктуры по 
программе Ан-132. "На данный момент мы сосредоточены на построении (опытного) Ан-
132, чтобы представить его на рынке, но, в то же время, мы разрабатываем и готовим 
необходимую для него инфраструктуру, в том числе, композитные материалы", - отметил 
директор KACST. Как сообщила пресс-служба ГП "Антонов", Х.А-Алмалки удовлетворен 
уровнем сотрудничества и ходом работ по изготовлению самолета-демонстратора Ан-132D 
на мощностях ГП "Антонов". "Мы планируем начать испытания Ан-132 до конца текущего 
года, и надеемся найти потенциальных заказчиков этого самолета," - отметил директор 
KACST. В апреле ГП "Антонов" завершило крупноагрегатную сборку самолета, завершение 
строительства Ан-132D планируется обеспечить до конца 2016 года. После выполнения 
серии испытательных полетов самолет будет представлен потенциальным заказчикам в 
Королевстве Саудовская Аравия. В ходе Le Bourget-2015 (Париж), ГП "Антонов", саудовская 
Taqnia, УкрНИИАТ, "Алтис Холдинг (Украина), и Broetje-Automation (Германия) подписали 
протокол о намерениях о проектировании и постройке авиационного завода в Саудовской 
Аравии. По предварительным оценкам, внутренняя потребность саудовского заказчика и 
его силовых структур в многоцелевом Ан-132 и его модификациях оценивается в порядка 
80 машин. Потребность рынка в новом Ан-132 на период до 2025 года – более 200 машин. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
Німці за 157 тисяч євро оцінять перспективи літака  

Ан-178 із західним обладнанням 
13.07.2016 

Ан-178 на Le Bourget-2015ДП «Антонов» 1 червня уклало угоду з 
компанією «MR Plan GmbH» про послуги з досліджень на 157 тис євро (4,40 
млн грн. за тодішнім курсом НБУ).  

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». До кінця року німецька 
фірма розробить дорожню карту і проведе маркетингове дослідження перспектив 
середнього транспортного літака Ан-178-111. Йдеться про модифікацію Ан-178, яку 
планують оснастити західним обладнанням і двигуном General Electric CF34-10 або Pratt 
Whitney PW1500, щоб повністю замінити російські комплектуючі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 
 

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  

 
Гендиректор "Смарт-Холдинга": мы приступаем  

к созданию ИП на площадке ЧСЗ 
12.07.2016 

Генеральный директор Смарт-Холдинга Алексей Пертин обсудил 
перспективы развития украинского судостроения, поскольку прогнозы 
отраслевых аналитиков предрекают затяжной глобальный кризис для 
всех верфей. 

В частности, DanishShipFinance прогнозирует, что крупнейшие мировые верфи к 
2017 г. могут остаться без заказов. В Смарт-Холдинг входит крупнейшее судостроительное 
объединение Украины SmartMaritimeGroup (SMG). SMG объединяет две крупнейших 
украинские судостроительных верфи – николаевскую и херсонскую. Но перед интервью 
выяснилось, что холдинг давно готовится к такому развитию ситуации и ищет новые точки 
роста для судостроительных предприятий. Например, в Николаеве на части территории 
Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ) Смарт-Холдинг планирует реализовать 
проект Индустриального парка, и уже ведутся переговоры с рядом крупных иностранных и 
отечественных инвесторов. Поэтому мы решили максимально сконцентрироваться на этой 
новости и расспросить Алексея Пертина об этом проекте. 

 

Читать интервью полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

У Новинского хотят 90% ЧСЗ превратить  
в подобие портового терминала 

12.07.2016 
«Смарт-Холдинг» Вадима Новинского намерен создать индустриальнo-

логистический парк на территории Черноморского судостроительного 
завода  в Николаеве, сообщил ген директор компании. 

По его словам, парк будет функционировать в формате логистического хаба с 
акцентом на зерновые грузы и металлопродукцию. Эта концепция предусматривает также 
размещение на его площадке сопутствующих производств по переработке 
сельхозпродукции и обработке металла, а также ряда других связанных с этими 
направлениями сервисных производств. Алексей Пертин уточнил, что под индустриальный 
парк (ИП) предполагается отвести около 90% незадействованных в настоящее время в 
основном производстве площадей ЧСЗ. Проект предусматривает строительство 
собственной обменной железнодорожной станции и проведение работ по расчистке 
акватории. По словам гендиректора, одним из преимуществ будущего ИП перед 
аналогичными площадками-соседями будет являться готовность предоставлять 
специализированные склады для обособленного хранения и накопления грузов. «Это 
важно, прежде всего, для нишевой зерновой номенклатуры, когда грузоотправитель 
заинтересован в сохранении качественных и видовых характеристик конкретной партии 
груза», - подчеркнул Алексей Пертин. Кроме того, незадействованные сегодня ЧСЗ 
административные площади будут использоваться под бизнес-центры, для размещения 
офисов как резидентов парка, так и представителей малого и среднего бизнеса Николаева. 
Компания рассчитывает, что по итогам реализации проекта николаевская площадка будет 
располагать возможностями переваливать до 4 миллионов тонн в год. Управляющей 
компанией ИП станет компания «Наваль-Логистик», которая к августу планирует 
завершить разработку концепции ИП. Как известно, в конце 2007 года Херсонский 
судостроительный завод (ХСЗ) купил 90,25% акций ЧСЗ. ХСЗ контролирует компания 
«Смарт-групп» олигарха Вадима Новинского. Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич 
объяснил, для чего провел встречу с бывшим гражданином Российской Федерации, 
народным депутатом от партии «Оппозиционный блок» Вадимом Новинским, у которого 
среди активов два завода в Николаеве: Черноморский судостроительный завод и 
судостроительный завод «Океан». При этом в первые дни своего мэрства Александр 
Сенкевич сказал, что считает необходимым реприватизировать ООО «Порт Очаков» и 
Черноморский судостроительный завод в Николаеве, которые подконтрольны олигарху 
Вадиму Новинскому. В мае 2014 года николаевский предприниматель и общественный 
активист Давид Арахмия пристыдил олигарха Вадима Новинского за обанкроченные 
судостроительные заводы и откровенный популизм. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам nikvesti.com 
 

Новинский снял Григоришина  
с корабля 

15.07.2016 
Депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Вадим 

Новинский одержал двойную победу в затянувшейся борьбе за 
стратегический судостроительный актив. Об этом сообщает dsnews.ua 

В июле стало известно о том, что Хозяйственный суд Николаевской области после 
нескольких лет разбирательств повторно утвердил реестр требований кредиторов к ПАО 
"Николаевский судостроительный завод "Океан". Общая сумма претензий составила более 
чем внушительную сумму - 1,76 млрд грн. Из них порядка 80% (1,433 млрд грн.) пришлось 
на одного кредитора - зарегистрированную в Кривом Роге компанию "Консалтинг-Гамма". 
Как сообщала "ДС", эта компания, называющая своим бенефициаром киприота Сотеракиса 
Теохаридеса, ранее входила в состав акционеров нескольких структур, связанных с 
Новинским, таких как "Запорожнерудпром" и Яровский гранкарьер. Кроме того, в состав 
совладельцев фирмы "ТС Лтд", владеющей контрольной долей в "Консалтинг-Гамма"  
входит россиянин Александр Газалов. Последний лично вел бизнес с Новинским — вместе 
они несколько лет назад входили в состав совета директоров компании "ЯрегаРуда". Но, 
несмотря на это, в "Смарт-холдинге" утверждают, что не имеют никакого отношения к 
николаевскому судостроительному предприятию. "Консалтинг-Гамма" стала кредитором 
"Океана" в 2012 г., незадолго до начала его банкротства с подачи ОАО "Малярно-
изоляционное предприятие "Радуга" (Николаев). Криворожская компания заключила с 
заводом договор купли-продажи именных инвестиционных сертификатов на сумму около 
1,5 млрд грн. Эмитентом этих бумаг выступила КУА "Инвестиционный дом "Мегаполис", 
близкая к "Смарт-холдингу" Вадима Новинского.  
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В результате этой операции "Консалтинг-Гамма" стала крупнейшим кредитором 
"Океана" после утверждения судом соответствующего реестра на общую сумму около 2,3 
млрд грн. в 2013 г. Вторым по величине кредитором с требованиями на сумму 625 млн грн. 
стала зарегистрированная в Белизе компания Belmont Industries Inc., которая считалась 
близкой к экс-министру энергетики РФ Игорю Юсуфову и его сыну Виталию. Их было 
принято считать ключевыми бенефициарами "Океана", передавшими этот завод в 
управление Новинскому в 2011 г. Впрочем, получить контроль над стратегическим заводом 
с наскока у Новинского не получилось. В борьбу за него вступило несколько влиятельных 
на тот момент претендентов. Свои виды на "Океан" имел владелец банка "Финансы и 
кредит" Константин Жеваго, который выкупил голландскую фирму Okean B.V. - бывшего 
мажоритарного акционера предприятия - и попытался узаконить в украинских судах ее 
претензии к "Океану" почти на 1 млрд грн. Однако эта попытка завершилась ничем: в 
прошлом году точку в споре поставил Верховный суд, лишив Okean B.V. права требовать 
указанный долг. Но проблем у Новинского после этого не убавилось, поскольку палки в 
колеса ему после смены власти в 2014 г. начал активно вставлять еще один кредитор — 
компания "Укрречфлот", которая входит в орбиту владельца группы "Энергетический 
стандарт" Константина Григоришина. "Укрречфлоту" даже удалось добиться в 2014 г. 
назначения распорядителем имущества "Океана" своего ставленника Евгения Соловьева, 
но это решение вскоре отменено. Помимо этого, "Укрречфлот" инициировал 
разбирательства для признания незаконным соглашения, подписанного "Консалтинг-
Гамма" с "Океаном" в 2012 г., которые затянулись на несколько лет, изрядно попортив 
нервы его оппоненту. Но в текущем году сторонам надоел затянувшийся спор, и  
"Укрречфлот" отказался от обжалования невыгодных ему вердиктов. А в июне компания 
Григоришина вовсе вышла из состава кредиторов "Океана", продав его долг на сумму почти 
35 млн грн. николаевскому ООО "Торговый дом "Аннона", которое считается близким к экс-
главе Николаевского морского порта Василию Капацине. Помимо этого, места в реестре 
кредиторов лишился и уже упомянутый белизский оффшор Belmont Industries Inc, который 
был в этом году исключен из международного реестра компаний (то есть попросту 
ликвидирован). Таким образом, Новинскому удалось отбиться от своих ключевых 
оппонентов, претендовавших на контроль над "Океаном", и окончательно закрепить это 
предприятие в своей сфере влияния. Дальнейшая судьба ПАО "Николаевский 
судостроительный завод "Океан" является незавидной - это предприятие в конце прошлого 
года было признано банкротом, и его ждет неминуемая ликвидация. В ходе которой активы 
предприятия, как прогнозируют источники "ДС", перейдут к созданному еще в 2013 г. ООО 
"Завод "Океан". Именно эта структура, считающаяся близкой к Новинскому, на протяжении 
последних нескольких лет была фактическим преемником судостроительного 
предприятия-банкрота. И вполне возможно, вскоре она официально составит компанию 
Черноморскому и Херсонскому судостроительным заводам в холдинге Smart Maritime 
Group. 
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Херсонские судостроители подписывают  
контракт с кипрской компанией 

17.07.2016               
Компания из Кипра вышла на финальную стадию и уже в понедельник, 

18 июля, подпишет контракт с Херсонским государственным заводом 
Паллада госконцерна Укроборонпром.  

Как сообщает Укринформ, по данным главы Укроборонпрома Романа Романюка, 
заказ кипрских партнеров будет сделан на строительство в Украине плавучего дока. Это 
специальная железобетонная конструкция для дальнейшего строительства на них 
гостиниц и ресторанов и тд. Кроме того, заказы на этот вид продукции для Паллады 
сделали также предприятия из Казахстана и Южно-Африканской республики. Новые 
заказы позволили херсонской Палладе нарастить объемы производства, что в свою 
очередь, позволило вернуть на завод семидневную рабочую неделю. Перед этим здесь 
работали четыре дня в неделю в связи с отсутствием заказов. Отмечается, что Паллада в 
апреле текущего года уже передала готовый плавучий док заказчику из ЮАР. 
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Харківський метрополітен купить у Крюківського заводу 
п'ять вагонів майже за 200 мільйонів 

11.07.2016 
КП "Харківський метрополітен" має намір закупити до кінця 2016 р. 

п'ять одиниць рухомого складу виробництва Крюківського вагонобудівного 
заводу (КВБЗ, Кременчук Полтавської обл.), за 198,96 млн грн. 

Згідно з інформацією заводу в системі електронних державних закупівель Prozorro, 
відповідний договір з ціною пропозиції 198,96 млн грн (в тому числі 33,16 млн грн ПДВ) був 
підписаний 21 червня. Згідно з договором, 30 млн грн метрополітен виплатить 
Крюківському вагонзаводу протягом 30 днів з дати підписання договору, а решту суми буде 
виплачувати щомісяця рівними платежами по 15,36 млн грн до червня 2018 року. При 
цьому сума щомісячного платежу може бути збільшена за наявності фінансової 
спроможності покупця. Термін постачання вагонів - грудень 2016 року. 

 

Читати повністю >>> 
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Bombardier хоче створити спільне виробництво  
локомотивів та іншої техніки в Україні 

11.07.2016 
Один із найбільших у світі виробників залізничної техніки - 

канадська компанія Bombardier планує створити в Україні спільне 
підприємство з виробництва локомотивів та іншої техніки.  

Відповідний меморандум про наміри підписали голова правління "Укрзалізниці" 
Войцех Бальчун і член правління компанії Олександр Бужор, а також представники 
керівництва Bombardier Ервін Гербер і Флавіо Канетті. Документ був підписаний у Києві у 
присутності першого віце-прем'єр-міністра України Степана Кубіва та міністра міжнародної 
торгівлі Канади Христі Фріланд.  Меморандум входить у загальний пакет двосторонніх 
документів між Україною та Канадою, підготовлених до офіційного візиту до Києва 
прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.  Як повідомляв УНІАН, плани залучити канадську 
Bombardier до виробництва локомотивів в Україні були озвучені ще у травні поточного 
року. Як зазначав тоді міністр інфраструктури Володимир Омелян, Bombardier і 
американська багатогалузева корпорація General Electric планували привезти в нашу країну 
свої локомотиви для тестування на строк 3-6 місяців.  

 

Читати повністю >>> 
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Белорусские железнодорожники довольны качеством 
инновационных грузовых вагонов КВСЗ 

11.07.2016 
Это подтвердили результаты комиссионного осмотра, который 

провели специалисты Белорусской железной дороги вместе с 
представителями ПАО «КВСЗ» в вагонном депо Жлобин (Беларусь).  

Они оценивали техническое состояние инновационных полувагонов нового 
поколения производства Крюковского вагоностроительного завода модели 12-7023 на 
тележках модели 18-7020. Железнодорожники и вагоностроители обследовали состояние 
36 полувагонов. По каждому в таблице результатов осмотра указано: «Все элементы кузова, 
тормозное и автосцепное оборудование, ходовые части соответствуют требованиям 
«Регламента проведения деповского ремонта РД 587-2010». Наши специалисты вместе с 
белорусскими коллегами на основании результатов  проверки подытожили: кузова вагонов 
модели 12-7023 находятся в лучшем состоянии чем у вагонов других производителей, 
трудоемкость деповского ремонта крюковских вагонов меньше; отбраковки крупного 
вагонного литья не было; упруго-катковые скользуны в ремонте не нуждаются; не 
обнаружено превышающего норму износа пятника и подпятникових мест.  

 

Читать полностью >>>  
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Туркменістан купив 750 українських  
вантажних вагонів 

12.07.2016 
Крюківський вагонобудівний завод завершив виконання контракту на 

поставку в Туркменістан 750 вантажних вагонів. Про це повідомив голова 
правління підприємства Анатолій Шабала. 

"Постачання вагонів за укладеним навесні цього року контрактом було днями 
завершено. Крюківський вагонобудівний завод поставив в Туркменістан 375 піввагонів і 
375 вантажних вагонів", - сказав Шабала. Як повідомлялося, 13 грудня минулого року віце-
прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства Геннадій Зубко під час зустрічі з віце-прем'єром Кабінету міністрів 
Туркменістану Сатликом Сатликовим домовився щодо планів поставок в Туркменістан 1,5 
тисяч вагонів рухомого складу, з яких на 750 був оголошений тендер. ПАТ "Крюківський 
вагонобудівний завод" випускає вантажні і пасажирські вагони, вагони метро, запасні 
частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і 
ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі 
здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж в 
20 країн світу. Крюківський вагон є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і 
діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних. 
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Крюківський завод до кінця року поставить "Укрзалізниці" 
21 пасажирський вагон 

12.07.2016 
Крюківський вагонобудівний завод до кінця цього року поставить 

компанії "Укрзалізниця" 21 пасажирський вагон. Про це кореспонденту 
УНІАН повідомив голова правління підприємства Анатолій Шабала.  

"8 липня укладено відповідний договір на поставку вагонів. Це вагони різних 
модифікацій. До кінця року ми їх поставимо", - сказав голова правління підприємства 
Анатолій Шабала. Нагадаємо, в червні Шабала звернувся з листом до міністрові 
інфраструктури Володимиру Омеляну, в якому зазначив, що в країні не виконується 
затверджений Кабінетом міністрів України план закупівлі пасажирських вагонів на 2016 
рік. Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-
платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони 
метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів 
метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на 
заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш 
ніж в 20 країн світу. Крюківський вагон є єдиним в СНД підприємством, що має 
налагоджене та діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних. 
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General Electric передасть Україні свій  
локомотив для випробувань 

12.07.2016 
Американська багатоцільова корпорація General Electric найближчим 

часом може поставити в Україну локомотив власного виробництва для 
тестування на українських залізницях. 

"Ми завершуємо підготовку угоди щодо тестового локомотиву. Думаю, якщо не на 
цьому, то на наступному тижні підпишемо. Після цього локомотив буде доставлений в 
Україну і почне піврічне тестування", - пвідомив міністр інфраструктури України 
Володимир Омелян. Він також додав, що готується меморандум про співпрацю з General 
Electric за аналогією з підписаним у понеділок меморандумом з канадської Bombardier, в 
рамках якого планується створення спільного виробництва локомотивів в Україні. General 
Electric - виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки, 
газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, фототехніку, побутову та 
освітлювальну техніку, пластмаси та герметики. Компанія станом на 2015 рік посідає 
дев'яте місце в списку найбільших публічних компаній Forbes Global 2000, і була 
найбільшою в світі нефінансовою ТНК, а також великим медіаконцерном. У рейтингу 
Financial Times за ринковою капіталізацією займає 13 місце в 2015 році. 
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Крюківський вагонобудівний завод 
навчився жити без Росії 

13.07.2016 
Незважаючи на розрив відносин з Росією, Крюківський 

вагонобудівний завод у першому півріччі випустив 870 вантажних вагонів, 
що в 5,5 разів більше, ніж за аналогічний період 2015 року. Про це йдеться у 
звіті підприємства. 

Керівник прес-служби Крюківського заводу Ганна Кудіярова пов'язує зростання 
виробництва вантажних вагонів з тим, що минулий рік був найгіршим для підприємства. За 
її словами, в цьому році нарешті з'явилися істотні замовлення. Проте, для кого 870 
вантажних вагонів вироблялися, керівник прес-служби відповідати відмовилася, 
посилаючись на комерційну інформацію. Екс-заступник міністра інфраструктури 
Олександр Кава погоджується, що зростання виробництва вантажних вагонів в 5,5 разів 
пов'язане з низькою порівняльною базою минулого року. За його словами, Крюківський 
ВБЗ дуже активно працює на ринку країн СНД. "Ті замовлення, які були в першому півріччі - 
це якраз замовлення з країн СНД", - пояснює він. У 2014 і 2015 роках було велике падіння 
виробництва вагонів на Крюківському заводі. За словами Кави, це відбулося через втрату 
російського ринку.  

http://www.dsnews.ua/economics/novinskiy-snyal-grigorishina-s-korablya-14072016122500
http://visti.ks.ua/novosti/novosti-hersona/26884-hersonskie-sudostroiteli-podpisyvayut-kontrakt-s-kiprskoy-kompaniey.html
http://economics.unian.ua/transport/1411938-harkivskiy-metropoliten-kupit-u-kryukivskogo-zavodu-pyat-vagoniv-mayje-za-200-milyoniv.html
http://economics.unian.ua/industry/1412080-kanadska-bombardier-hoche-stvoriti-spilne-virobnitstvo-lokomotiviv-ta-inshoji-tehniki-v-ukrajini.html
http://www.kvsz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=887%3A2016-07-11-10-38-40&catid=1%3Ae&Itemid=105&lang=ru
http://www.epravda.com.ua/news/2016/07/12/598868/
http://economics.unian.ua/transport/1413359-kryukivskiy-zavod-do-kintsya-roku-postavit-ukrzaliznitsi-21-pasajirskiy-vagon.html
http://www.epravda.com.ua/news/2016/07/12/598844/
http://www.kvsz.com/
http://www.pallada-doc.com/
http://www.metro.kharkov.ua/ru/
http://www.bombardier.com/
http://belarus.mfa.gov.ua/ua
http://turkmenistan.mfa.gov.ua/ru
http://www.uz.gov.ua/
http://www.ge.com/
http://russia.mfa.gov.ua/ru
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"Раніше, 90% всіх випущених вагонів на підприємстві були для Росії і країн СНД", - 
говорить він. - У кращі часи (2011, 2012 і 2013 році) завод випускав до 13 тис. вантажних 
вагонів на рік. Аналітик Центру транспортних стратегій Павло Руденко пояснює, що 
основною причиною зростання виробництва вантажних вагонів на Крюківському ВСЗ в 
першому півріччі 2016 року стало укладення контракту на постачання 375 напіввагонів і 
375 вантажних вагонів з Туркменістаном. Замовлення було анонсовано наприкінці 
минулого року, вагони призначаються для залізниці яка йде уздовж газопроводу ТАПІ. 
Старший аналітик ІК Арт Капітал Олексій Андрейченко додає, що практично всі вагони 
були зроблені у другому кварталі - 793 проти 77 - у першому кварталі. Це було разове 
велике замовлення, яке по суті виконали за три місяці. Нагадаємо, Крюківський ВБЗ в 2015 
році скоротив випуск вантажних вагонів на 83% (майже на 2 тис. вагонів) до 410 одиниць 
порівняно з 2014 роком. У 2015 році завод не виготовив жодного пасажирського вагона. У 
минулому році завод модернізував 25 вагонів метро для Київського метрополітену і 
виготовив 5 нових вагонів, а у вересні минулого року завод продав Укрзалізниці 1 дизель-
поїзд (3 вагони). Скільки Крюківський ВБЗ планує випустити вагонів і з ким укладено 
контракти в 2016 році, Анна Кудіяров відповісти не змогла. Нагадаємо, 13 грудня 2015 року 
віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства Геннадій Зубко в ході зустрічі з віце-прем'єром Кабінету 
міністрів Туркменістану Сатликом Сатликовым домовився щодо планів поставок у 
Туркменістан 1,5 тис. вагонів рухомого складу, з яких на 750 був оголошений тендер. "Якщо 
буде оголошено другий тендер (ще 750 вагонів), то компанія цілком може перемогти і в 
цьому конкурсі", - каже Руденко. В капітальних інвестиціях УЗ на 2016 рік закладено 
придбання близько 1,3 тис. вантажних вагонів, і 31 одиниця пасажирських вагонів. 
"Зважаючи на ці цифри, варто очікувати виробництво на рівні не більше 2 тис. вагонів у 
другому півріччі 2016 року", - пояснює він. Андрейченко каже, що на початку року з 
урахуванням цього замовлення компанія планувала за рік випустити 1174 вагони. За його 
словами, залишок року завод буде працювати дрібними серіями. Тобто у другому півріччі, 
найпевніше, не варто очікувати аналогічних показників, як було у першому. 
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 ТРАМВАЇ  

У Вінниці виготовлятимуть більше трьох  
низькополих трамваїв на рік 

15.07.2016 
Вінницька транспортна компанія робитиме більше трьох 

низькополих трамваїв на рік. Про це заявив прем'єр-міністр України 
Володимир Гройсман під час перебування з робочим візитом у Вінниці 

Володимир Гройсман оглянув новий низькополий трамвай, який вінницькі 
транспортники власними зусиллями зробили на базі вагону КТ-4СУ. "Новий такий трамвай 
коштує 26 мільйонів, те що робить ТТУ коштує 8 мільйонів. Я вважаю, що досвід який 
накопичує транспортна компанія, унікальний. Вони вже довели, що технологічно можуть 
робити трамваї, вони мають розвивати це. Зараз потужність 2-3 трамваї на рік, це не надто 
достатньо, але я думаю, зараз вони виходитимуть в прискорений цикл. Вони вже 
напрацьовують і технології, і все інше. Це має велику перспективу", - сказав прем'єр-міністр. 
Нагадаємо, що спеціалісти Вінницької транспортної компанії зробили трамвай з 
низькополою вставкою, завдяки якій до вагону буде легше потрапити людям з обмеженими 
фізичним можливостями та мамам з візочками. Крім того - новий трамвай буде на 10 метрів 
довший за попередній і зможе вмістити майже 260 пасажирів. Відзначимо, у Вінниці 
тестують вже другий трамвай, який виготовлений на КП "Вінницька транспортна 
компанія". Вже другий модернізований вагон моделі КТ4 228 виїжджає на міські колії. 
"Обкатка проходила 2 тижні. Сьогодні (12 липня - авт.) останній день. Спеціалісти ще 
працюють з ним, тому ще зарано робити, якісь висновки. Але можу сказати. що він показує 
результати на гідному рівні", - розповів редакції сайту Vinbazar.com директор "Вінницької 
транспортної компанії" Микола Форманюк. 
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Ярославский инвестирует  

в ХТЗ 200 млн грн 
13.07.2016 

Президент группы DCH Александр Ярославский, которому 
принадлежит контрольный пакет акций Харьковского тракторного завода 
(ХТЗ), намерен инвестировать в предприятие около 200 млн грн.  

«Поднять» завод он расчитывает в течение полугода. По словам бизнесмена, он 
видит завод выпускающим тракторы, а в случае получения государственного заказа - 
военную технику, которую ХТЗ уже выпускал 20 лет назад. Отвечая на вопрос о возможной 
модернизации предприятия, А.Ярославский отметил, что она может быть осуществлена, 
если будет вписываться в бизнес-план. «Модернизация - это процесс рукотворный. При 
наличии заказа от государства по военной технике можно сделать все… Актив я приобрел с 
прицелом на то, что мы будем производить тракторы и реализовывать их. Если мне 
потребуется увеличение производства или изменение процессов, я достану свой старый 
бизнес-план времен, когда я был владельцем ХТЗ, сдую с него пыль и начну реализовывать. 
Для этого мне не нужны НИИ и десятилетия работы», - сказал Ярославский. При этом он 
добавил, что тракторы ХТЗ сегодня закупает Украина, РФ «и даже Куба». Поясняя структуру 
задолженности ХТЗ перед банками, президент DCH напомнил, что в начале июня с банками 
подписан договор санации на год. «Ранее подписано мировое соглашение с «Укрэксим-
банком», которое включало в себя выплаты по долгам с 2035 г. в течение 30 лет», - сообщил 
акционер ХТЗ. Остальные долги ХТЗ - это долги перед налоговой. «Налоговики сейчас 
насчитали 400 млн грн (задолженности по кредиту, выданному в 1998 г. тогда еще 
государственному ХТЗ - Ред.), хотя в действительности, согласно всем документам и 
согласованным ранее условиям оплаты, это 109 млн грн с рассрочкой платежа», - отметил 
президент группы компаний DCH Александр Ярославский. 
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Райнин выступает за возобновление  
работы ХТЗ   

13.07.2016 
Глава Харьковской ОГА Игорь Райнин считает, что сроки 

возобновления работы ХТ) зависят от хода расследования уголовных 
производств, открытых по предприятию Службой безопасности Украины. 

"Решение проблемы лежит в плоскости тех уголовных производств, которое 
открыло СБУ. Для начала завод нужно было спасти, потому что некоторые 
производственные мощности, по информации СБУ, планировалось вывезти в Россию. 
Нужно было обнулить эту ситуацию. Теперь я абсолютно нацелен на то, чтобы 
предприятие работало в законном режиме и 2 тыс. сотрудников получали заработную 
плату", - сказал И.Райнин журналистам в среду. "Я действительно прилагаю усилия, чтобы 
этот баланс - дееспособность предприятия и ответственность перед законом - был найден", 
- добавил он. Как сообщалось, в марте 2016 года по решению наблюдательного совета ПАО 
должность гендиректора ХТЗ занял Андрей Коваль, руководивший заводом в 2006-2007 гг. 
В конце апреля президент и владелец группы компаний Александр Ярославский по 
предложению австрийского бизнесмена Зигфрида Вольфа, инвестора ПАО "Харьковский 
тракторный завод", приобрел контрольный пакет акций этого предприятия. Пресс-центр 
СБУ 6 июня сообщил, что назначенный в марте гендиректор ХТЗ осуществил подготовку к 
демонтажу оборудования литейных цехов с целью вывоза в РФ. Он уведомлен о 
подозрении в совершении диверсии и объявлен в розыск. В июне ХТЗ был вынужден 
приостановить работу, потому что его имущество и банковские счета были арестованы на 
основании ряда уголовных производств. Собрание кредиторов ПАО "ХТЗ" 9 июня решило 
начать процедуру досудебной санации предприятия, одобрив план ее проведения.  
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Хозсуд Харьковской области утвердил  
план санации ХТЗ 

14.07.2016 

Хозяйственный суд Харьковской области утвердил План досудебной 
санации ПАО "Харьковский тракторный завод". Как сообщает ukranews.com , 
соответствующее решение суд принял в четверг, 14 июля. 

Перед слушаньем дела, которое после двух переносов началось сегодня в 14:15, 
члены трудового коллектива ХТЗ вышли на пикет под стены Хозяйственного суда 
Харьковской области. озле суда собрались около 250 работников завода. Люди держали 
национальные флаги Украины, плакаты с надписями "Не дамо знищити ХТЗ", "Наші діти 
хочуть їсти", "Допоможіть врятувати ХТЗ", а также скандировали "Разблокируйте счета", 
"Дайте нам работать", "Верните наши деньги", "ХТЗ – это Харьков". Пикетчики выступили 
категорически против того, чтобы имущество завода было распродано для погашения 
задолженности перед кредиторами, и требовали от суда утвердить принятый на 
предприятии 9 июня План досудебной санации. На пикете также присутствовали и.о. 
генерального директора Харьковского тракторного завода Вячеслав Шевченко вместе с 
представителями нового собственника предприятия – членами совета директоров группы 
DCH. "Если утверждается досудебная санация, то автоматически разблокируются счета, и 
мы можем работать", - подчеркнул Шевченко. По словам руководителя завода, ХТЗ по-
прежнему не работает, все счета заблокированы, однако после последнего пикета 
Управления СБУ в Харьковской области, который прошел 16 июня, проверки предприятия 
силовиками прекратились. Шевченко сообщил, что, кроме налогов, завод задолжал порядка 
30 млн грн заработной платы своим работникам. "Мы болеем за коллектив. Я хочу, чтоб 
коллектив начал работать, люди стали получать свою зарплату, хотя бы то, что они 
заработали, люди стали работать на своем предприятии, выпускать продукцию, платить 
налоги государству. Заказы есть. Но мы не можем работать из-за того, что все счета 
заблокированы. Мы не можем ни покупать продукцию, комплектующие, которые нам 
необходимы, ни рассчитываться с поставщиками ", - сказал Шевченко. 

 

Читать полностью >>>  
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 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 
Корпорація «БОГДАН» розпочинає виробництво кузовів- 

фургонів багатоцільового використання 
12.07.2016 

Корпорація «Богдан» на виробничих потужностях ДП 
«Автоскладальний завод №2» ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан-
Моторс» (м. Черкаси) розпочала виробництво кузовів уніфікованих 
нульового (нормального) габариту (КУНГ) багатоцільового використання.  

Це дозволить диверсифікувати ризики, пов’язані з відсутністю виробництва 
легкових авто обумовленого обвалом автомобільного ринку. КУНГ виробництва корпорації 
«Богдан» матиме широку лінійку спеціалізації, що передбачає можливість тимчасового 
проживання людей, облаштування лабораторій, ремонтних майстерень, польових кухонь, 
радіоелектронних систем та спеціального обладнання, медпунктів тощо. Встановлення 
вироблених КУНГів можливе як на шасі вантажних автомобілів Богдан (МАЗ) 6317,  Богдан 
(МАЗ) 5316, Hyundai HD 65, Hyundai HD 78, Hyundai HD 120 так і на шасі замовника від 3 - х 
метрових для малих вантажних шасі, 4-6 м для середніх і до 13 метрових на напівпричепи. 
Додаткове облаштування КУНГу може бути передбачати встановлення наступного 
обладнання: систему опалення, вентиляційно-витяжні канали, електророз'єми, 
електроосвітлення, заземлювачі, побутове обладнання тощо. За словами Владислава Сопіта, 
директора автоскладального заводу, на сьогодні компанія має можливість виготовляти 10 
одиниць КУНГ на місяць. Вартість кожного кузова-фургона вираховуватиметься на стадії 
проектування і залежатиме від складності конструкції та додаткового обладнання. За 
вимогою замовника можливе виконання будь-якого додаткового металевого посилення 
конструкції, зміни конфігурації, комплектації і ступеня автоматизації. Виготовлення також 
можливе за індивідуальними розмірами замовника. Застосовується ця продукція в 
промислових об'єктах, як пересувні медичні установи, засоби зв'язку, сільськогосподарські і 
виробничі комплекси з безперервним технологічним циклом в районах, віддалених від 
енергомереж, а також для цілей силових відомств.  
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Итоги работы предприятий группы «КрАЗ» в первом полугодии 2016 г.  
очень обнадеживающие и оптимистичные 

13.07.2016 
Несмотря на то, что трудно сохранять устойчивые позиции в 

условиях, когда отрасль, рынок, экономику и саму страну штормит по 8-
бальной шкале, предприятия группы последовательно наращивают темпы 
продаж, что видно по положительной динамике результатов работы в 
первом и втором квартале текущего года.  

Так, головное предприятие группы -  Кременчугский автозавод, в 1,6 раза во втором 
квартале увеличил объем продаж продукции по сравнению с первым. При этом, роста 
реализации машин во втором квартале  оказалось недостаточно, чтобы выйти на 
аналогичный прошлогодний результат. Снижение на 33% , в сравнении с 1 полугодием 
2015 года, можно считать формальным показателем, так как с увеличением экспорта 
изменились контрактные обязательства, когда предприятие отправляет всю партию 
изготовленных машин, произведенных в оговоренный контрактом период, после чего 
получает оплату. КрАЗ рассчитывает по итогам года сравнять, а если удастся, то и 
превысить прошлогодний показатель. Всего же за январь-июнь ПАО «АвтоКрАЗ» 
реализовал своей продукции на сумму около 671 млн.грн., из которой 92% получено за 
автомобили. Динамику роста продаж во втором квартале, по сравнению с первым, показали 
и другие участники группы: Токмакский кузнечно-штамповочный завод увеличил 
реализацию на 6%,  Полтавский автоагрегатный завод -  на 8%, «Каменец-
Подольскавтоагрегат» - на 59%, «Авторадиатор» ( г. Мариуполь) -  на 80 %, ХЗКВ – в 2,4 
раза. По итогам полугодия рост продаж почти на 34,3%, по отношению к такому же периоду 
2015-го, задекларировал Токмакский кузнечно-штамповочный завод (ТКШЗ). С января по 
июнь предприятие продало товаров на сумму более 40,3 млн.грн., в которых более 95% 
составили поставки на украинский рынок. ПАО «Каменец-Подольскавтоагрегат» (КПАА) 
хоть и удалось во втором квартале значительно увеличить показатель по реализации, в 
сравнении с первым, но по итогам 6 месяцев предприятие практически вдвое, по 
сравнению с прошлым годом, снизило продажи – до 5,2 млн.грн.  При этом июнь стал самым 
результативным месяцем года – четырехкратный рост к маю. КПАА намерен сохранить 
положительную динамику до конца года, чтобы выйти на запланированные объемы. 
Полтавский автоагрегатный завод в первом полугодии 2016 года сохранил объем 
реализации продукции на прошлогоднем уровне, продав товаров на 54 млн.грн, в том числе 
тормозной аппаратуры – более чем на 44 млн.грн, товаров народного потребления – свыше 
7,5 млн.грн. 68,5% всех продаж – это экспорт: рост поставок почти вдвое в Беларусь, велись 
отгрузки в Узбекистан и Кыргызстан. И у ПААЗа июнь самый результативный по продажам, 
при чем относительно и аналогичного периода прошлого года,  и предыдущего месяца. 
Рост общих показателей реализации: по сравнению с июнем 2015 года – 6,5%, с маем 2016 
года – 43%. Херсонский завод карданных валов в первом полугодии реализовал продукции 
на 10,54 млн.грн., увеличив на 19,3% аналогичный прошлогодний показатель. В основном 
продукция, а это 82,5% , производилась для украинского потребителя. Следует отметить, 
что в первом полугодии текущего года в общем объеме реализации предприятий группы 
удельный вес поставок для ПАО «АвтоКрАЗ» составил: Мариупольского «Авторадиатора» - 
59%, ХЗКВ – 31%, КПАА – 84%, ТКШЗ -59 %, ПААЗ – 9,2 %. 
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 АВТОБУСИ & ТРОЛЕЙБУСИ  
 

Чернигов может закупить 10 белорусских  
троллейбусов за 39 млн грн   

15.07.2016 
КП "Черниговское троллейбусное управление" отобрало ООО 

"Совместное предприятие "Яникс" (Луцк) официального дилера 
управляющей компании холдинга "Белкоммунмаш" (Минск, Беларусь), 
для поставки 10 полностью низкопольных троллейбусов большой вместимости. 

Согласно объявлению на портале госзакупок, соответствующее предложение СП 
"Яникс" на сумму 38,99 млн грн акцептировано заказчиком 13 июля, срок подписания 
договора – не позднее 30 дней с даты акцепта. Заявки на участие в тендере, объявленном 
29 марта, подавали еще две компании – Торговый дом "Литан" (Днепр), цена предложения 
48,87 млн грн, и белорусское ООО "ВнешАгроГруп" (48 млн грн), однако предложение 
последнего было отклонено тендерной комиссией в связи с несоответствием 
квалификационным критериям. В то же время в тендере не принимали участие украинские 
производители троллейбусов, в том числе Черниговский завод корпорации "Эталон", 
который наладил выпуск троллейбусов. Завод подавал жалобу в Антимонопольный 
комитет Украины, считая дискриминационными условия конкурса. В частности, в нем 
могли участвовать компании, которые за год продали не менее 25 троллейбусов. Однако 
АМКУ оставил жалобу без рассмотрения из-за нарушения сроков подачи. Не участвовали в 
тендере также корпорация "Богдан" и ООО "ЛАЗ". Срок поставки троллейбусов – конец 
текущего года. Как сообщалось, на закупку троллейбусов Черниговским горсоветом было 
выделено 50 млн грн. Согласно тендерной документации, троллейбусы с низким уровнем 
пола должны быть производства 2016 года, длиной 11,9-12,2 м, пассажировместимостью не 
менее 100 чел. (в том числе не менее 25 сидячих мест), приспособленным для 
транспортировки пассажиров с ограниченными возможностями. По сообщениям местных 
СМИ, уставный капитал Черниговского троллейбусного управления был увеличен на 55 
млн грн с целью закупки нового транспорта и ремонта контактной сети. Кроме того, 
Чернигов рассчитывает на получение кредита ЕБРР на закупку троллейбусов 
(ориентировочно 40 ед.). Как сообщалось, ЕБРР в октябре 2015 года одобрил выделение 
EUR100 млн нескольким украинским городам (в том числе Чернигову) для улучшения 
инфраструктуры общественного транспорта с фокусированием на реновации и повышении 
эффективности транспорта. 
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 АВТОРИНОК (ДИСТРИБ’ЮТОРИ & ДИЛЕРИ) 

 
Бестселлеры крупнейших региональных рынков  

новых легковых авто Украины 
12.07.2016 

В первом полугодии украинский автопарк пополнился 27211 
новыми легковыми автомобилями. При этом, крупнейшим 
региональным рынком в Украине остается город Киев. 

На долю столицы пришлось более 30% продаж, в результате которых столичную 
прописку приобрели 8389 автомобилей. Следующий показатель – 9% национального 
рынка принадлежит Харьковской области, где регистрационные номера получили 2442 
новых легковых автомобиля. Замыкает тройку лидеров Днепропетровская область с 
результатом 1936 авто, что соответствует 7,1% в общеукраинских продажах. Эксперты 
“Укравтопром” выяснили, какие автомобили предпочитали жители этих регионов в 
отчетном периоде. Итак, в Киеве с января по июнь чаще всего регистрировались продажи 
Renault Logan, который выбрали 440 покупателей. Немного меньше автомобилистов 
остановили свой выбор на Volkswagen Polo, приобретя 367 автомобилей этой модели. На 
третьем месте Toyota Corolla – 296 продаж. Также в ТОП-5 Киева вошли такие модели как: 
Skoda Octavia – 295 шт. и Skoda Fabia – 254 проданных автомобиля. В то же время жители 
Харьковской области распределили свои предпочтения следующим образом. Toyota RAV-4 
выбрали 134 покупателя, с таким показателем эта модель стала бестселлером на рынке 
области. На втором месте Toyota Corolla – 114 проданных машин. Далее следуют: ВАЗ-2121 
(68 шт.) и KIA Sportage (67 шт.). Замыкает ТОП-5 Харьковщины с результатом 65 продаж – 
Volkswagen Jetta. На Днепропетровщине в борьбе за покупателя победу, как и в Харьковской 
области, одержала Toyota RAV-4, которая за шесть месяцев получила 77 днепропетровских 
регистрационных номеров. Второе место в рейтинге продаж области досталось Skoda 
Octavia, ее выбрали 69 покупателей. На третьем месте Toyota Corolla с результатом 64 
проданных авто. KIA Sportage с показателем 60 автомобилей заняла четвертую позицию, а 
замыкающим в днепропетровской пятерке моделей легковых авто стал киевский фаворит 
Renault Logan (58 шт.). 
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Директор "Пежо Ситроен Украина" Лоик Сибрак  
покинул пост после 7 лет работы 

   
14.07.2016 

Директором ООО "Пежо Ситроен Украина", филиала Группы PSA, 
назначен Виктор Кордилевский, ранее занимавший должность 
коммерческого директора компании. Об этом сообщает interfax.com.ua 

Согласно пресс-релизу "Пежо Ситроен Украина" в четверг, на этой должности 
В.Кордилевский сменил Лоика Сибрака, который работал в Украине с 2009 года: сначала в 
качестве руководителя представительства Citroёn, а с 2014 года - генерального директора 
филиала "Пежо Ситроен Украина". "Л.Сибрак посвятил работе в Группе PSA уже 24 года и 
продолжит работать в Группе PSA во Франции", - отмечается в пресс-релизе. 
В.Кордилевский, 43 года, начал работать в "Пежо Ситроен Украина" в 2012 году на 
должности директора по продажам Peugeot, а с 2015 года занимал позицию коммерческого 
директора, возглавив направление продаж автомобилей трех брендов: Peugeot, Citroёn и DS. 
Общий опыт его работы на авторынке превышает 20 лет. В частности, с 2007 года работал 
на руководящих позициях в одном из крупнейших дилерских предприятий Украины "ВиДи 
Групп". В пресс-релизе также сообщается, что на должность коммерческого директора 
"Пежо Ситроен Украина" назначен 30-летний Руслан Акимов, который с 2014 года 
возглавлял департамент логистики компании, отвечая за все три бренда. В свою очередь 
директором департамента по логистике назначен 37-летний Роман Жабин, занимавший, в 
частности, должность директора по логистике Citroёn. По информации информационно-
аналитической группы Auto-Consulting, в первом полугодии 2016 года продажи 
автомобилей Peugeot в Украине выросли на 28,8%, а автомобилей Citroёn – на 74,6% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года (рынок в целом вырос почти на 53%). 
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Импорт автомобилей в Украину  
вырос на 57% 

15.07.2016 
С января по апрель 2016 г. в Украину было ввезено 34 421 

автотранспортное средство, что на 57% больше чем за аналогичный 
период прошлого года, сообщает ассоциация Укравтопром. 

Стоимость ввезенного автотранспорта была оценена таможней в $539,4 млн. Больше 
всего валюты из этой суммы было потрачено импортерами на закупку легковых 
автомобилей - $410,5 млн, всего завезли 23 884 ед. Таким образом, рост импорта легковых 
авто составил 45%. При этом средняя стоимость ввозимой иномарки выросла на $2 тыс. по 
сравнению с прошлогодней, и составила $17,2 тыс. Коммерческих и спец. автомобилей 
импортировано 10 222 шт. на сумму $124,2 млн. Здесь рост составил 94% относительно 
первых четырех месяцев 2015 года, а средняя стоимость автомобиля увеличилась всего на 
3% и составила $12,2 тыс. Импорт автобусов вырос на 76% к аналогичному периоду 
прошлого года - до 315 шт. В то же время таможенная стоимость ввезенных автобусов 
увеличилась на 171%. В результате закупка автобусов на внешних рынках обошлась 
Украине в $4,7 млн, а средняя стоимость импортированного автобуса составила $15,1 тыс. 
(+53% к аппг). Наибольшее количество автотранспорта за отчетный период было ввезено в 
Украину из Евросоюза, который обеспечил 2/3 объема автоимпорта. В части импорта 
легковых автомобилей доля ЕС составила 56%, в поставках коммерческих и 
спецавтомобилей - 39%, а в автобусном сегменте - 67%.  

 

Читать полностью >>>  
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Названы крупнейшие налогоплательщики  
среди аграриев 

12.07.2016 
ГФС Украины составила список крупнейших налогоплательщиков 

среди аграрных предприятий по сумме уплаты налоговых платежей в 
сводный бюджет Украины по состоянию на 1 апреля 2016 г. 

Согласно данным ГФС Украины, в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков среди 
аграрных предприятий вошли следующие компании: «АТ Каргилл», «Аграрный фонд», 
«Гринтур-ЭКС», «Гленкор ГРЕЙН УКРАИНА», «Мироновская птицефабрика», «Мироновский 
хлебопродукт», «Научно-исследовательский, производственный агрокомбинат «Пуща-
Водица», «Агрофирма им. Довженко»  («Астарта-Киев»), «НИБУЛОН», «АПК-Инвест»,  
«Украинские аграрные инвестиции», «Згода», «Агротех-Гарантия», «Айдар», «Торговый дом 
«Насиння», «Энселко Агро» («Кернел Групп»), «Дружба-Нова» («Кернел Групп»), «Райз-
Максимко»  (UkrLandFarming), «Лимагрейн Украина», «Агротон». 

 

Читать полностью >>>                                                           ТОП-50 >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

 
У червні найбільше подорожчали алкогольні вироби  

і яйця, подешевшали - овочі 
13.07.2016 

В червні порівняно із травнем поточного року тютюнові вироби 
подорожчали на 3,1%, алкогольні - на 2%. Про це повідомляє 
Держстатистики, передає служба новин порталу agravery.com 

Крім того протягом зазначеного періоду зросли ціни на яйця (2,6%), соняшникову 
олію (на 0,9%), безалкогольні напої (на 0,8%) та хліб (на 0,4%). За даними Держстатистики, 
протягом червня найбільше подешевшали овочі - на 9,2%. Ззнизились ціни на молоко - на 
2,1%, цукор - на 2%, сир і м’який сир - на 0,8%, фрукти - на 0,8%, м'ясо та м'ясопродукти - на 
0,3%, макаронні вироби - на 0,1% та масло - на 0,1%. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Україна і ФАО підписали  
"аграрну" угоду 

15.07.2016 
Україна і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) 

підписали угоду про співробітництво на 4 роки. Про це повідомляє прес-
служба регіонального відділення ФАО для Європи та Центральної Азії. 

Метою угоди є сприяння у покращенні бізнес-клімату, розвитку агропродовольчих 
ланцюгів, розширенні доступу до ринків та підвищення рівня продовольчої безпеки. 
"Відповідно до умов підписаної угоди, ФАО працюватиме з Україною з метою сприяння 
країні у покращенні бізнес-клімату, розвитку агропродовольчих ланцюгів, розширенні 
доступу до ринків, підвищенні рівня продовольчої безпеки, проведенні земельної реформи, 
ефективному управлінні природними ресурсами і подоланні наслідків зміни клімату", - 
йдеться у повідомленні. Відповідно до угоди, головним пріоритетним напрямком 
діяльності є бізнес-клімат та створення стабільної нормативно-правової бази. Цей 
напрямок охоплює ринкову інтеграцію, розширення доступу до ринків, а також  підтримку 
сектора насінництва і розвиток потенціалу для боротьби з транскордонними хворобами 
тварин. Основний упор буде зроблений на розробці нормативно-правової бази для 
органічного виробництва та сертифікації. "Україна має високий потенціал для експорту 
органічної продукції через наявність родючого грунту. Але поки що кількість українських 
селянських господарств, сертифікованих відповідно до стандартів і норм, дійсних для 
органічного землеробства в країнах ЄС, залишається низькою", - сказав заступник 
Регіонального Представника ФАО і координатор регіональних стратегічних програм 
Раймунд Йеле. У рамках другого пріоритетного напрямку - земельна реформа і продовольча 
безпека - ФАО підтримає ініціативу консолідації земель України. Однією з цілей є підтримка 
дрібних землевласників у придбанні ними краще облаштованих ферм з невеликими 
наділами землі, що дозволяють підвищити їх конкурентоздатність. Третьою пріоритетною 
областю стане розвиток агропродовольчих ланцюгів і вихід на міжнародні ринки - це та 
сфера, в якій буде враховано поступове збільшення обсягу торгівлі сільськогосподарськими 
і продовольчими товарами. Четвертий пріоритетний напрямок, позначений в угоді, це 
довкілля і раціональне використання природних ресурсів. Цей пункт включає: земельні, 
водні, лісові, рибні й генетичні ресурси, а також біорізноманітність. Програма ФАО-Україна 
2016-2019 була підготовлена у співпраці з Міністерством аграрної політики і 
продовольства України, співробітниками ряду інших міністерств, представниками 
професійних бізнес-асоціацій, наукової спільноти і громадянського суспільства. Ця 
програма доповнює і підтримує програму "Стратегія розвитку сільського господарства і 
сільських територій 2015-2020" для України. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 

 
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 

 
В Україні створять найбільший в Європі  

«органічний агрохолдинг» 
13.07.2016 

Бізнес-група «Арніка» планує стати в Європі холдингом з 
виробництва органічної продукції. Про це в інтерв’ю Latifundist розповів 
головний виконавчий директор компанії Олег Максак. 

«Ставимо перед собою мету - стати найбільшим органічним холдингом в Україні і в 
Європі. Правда, вітчизняні компанії можуть становити нам конкуренцію, а ось в Європі 
немає таких великих органічних холдингів. Зараз у нас одне господарство, "Граніт-Агро", 
вже повністю органічне, два знаходяться в періоді конверсії, а в планах все перевести на 
органіку», - поділився планами Максак. З його слів, з органіки в цьому році найбільшим 
попитом користувалася соя: «Зараз на ринку Європи існує брак органічної сировини, в тому 
числі, якісних кормів для органічних ферм». Крім того, компанія планує збільшувати площі 
під органічною кукурудзою. «Європейським замовникам вона цікава. Ми успішно виконали 
перший експортний контракт з органічної сої та кукурудзи в Німеччину, після чого 
здійснили поставки до Швейцарії, зараз готуємо поставку кукурудзи в Нову Зеландію», - 
прокоментував він. В планах бізнес-групи - збільшення глибини переробки сої, 
виробництво органічних комбікормів та будівництво органічної птахофабрики. Бізнес-
група «Арніка», включає 11 сільськогосппідприємств (Полтавська обл.). Земельний банк 
компанії нараховує 20 тис. га. Одна з головних спеціалізацій - вирощування насіння сої. 

 

Читати повністю >>> 
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Компанії "Нібулону" у 2,5 рази збільшили  

кредитний ліміт 
13.07.2016 

АТ «ОТП Банк» уклав угоду з ТОВ СП «Нібулон» про збільшення 
обсягів фінансування, збільшивши кредитну лінію на суму 80 млн грн до 
190 млн грн з метою поповнення обігових коштів компанії.  

Термін дії ліміту - 3 роки. За словами члена Правління АТ «ОТП Банк» Алли 
Бініашвілі, співпраця з компаніями даного сектора є одним з пріоритетних напрямків 
діяльності ОТП Банку і ОТП Групи в цілому. Зокрема, в рамках партнерства з ТОВ СП 
«Нібулон» обсяг фінансування даної компанії «ОТП Банком» разом з компанією «ОТП 
Лізинг» (фінансовий лізинг буксира, самохідного плавучого крана і сільгосптехніки) 
досягнув 375 млн грн. «НІБУЛОН» - один з найбільших українських виробників і 
експортерів сільськогосподарської продукції. До складу підприємства входять 22 
виробничих філії (виробництво с/г продукції на 82,5 тис. га орендованих земель 
сільгосппризначення), 19 високотехнологічних елеваторних комплексів та 
перевантажувальних терміналів із загальним обсягом одноразового зберігання 1,77 млн 
??тонн, суднобудівний-судноремонтний завод і судноплавна компанія, до складу якої 
входить 48 суден. Генеральний директор компанії – Олексій Вадатурський. 

 

Читати повністю >>> 
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Антимонопольный комитет узнал имя собственника кипрской  
Novaagro от Службы внешней разведки 

13.07.2016 
Служба внешней разведки Украины установила собственника 

кипрской компании Novaagro Limited по запросу Антимонопольного 
комитета: им является бизнесмен Сергей Полумысный. 

Согласно сообщению на сайте АМКУ, комитет рассмотрел заявление компаний 
Renaisco B.V. и Novaagro Limited о предоставлении разрешения последней приобрести 
контроль над ООО “Борова-Агро” (Харьковская обл.), ООО “Троицкое-Агро”, ООО “Рубежное-
Агро” (оба Луганская обл.), ООО “Лебединское хлебоприемное предприятие” (Сумская обл.). 
Комитет предоставил разрешение на сделку, исходя из информации о деятельности 
участников концентрации, которые подавались компаниями Renaisco B.V. и Novaagro 
Limited. О принятии вышеупомянутых решений АМКУ уведомил Службу внешней разведки, 
которая в свою очередь сообщила, что активы Novaagro Limited могут принадлежать 
гражданину Украины Сергею Полумысному. Согласно предоставленной АМКУ информации 
компанией Novaagro Limited, ее собственником является гражданин Кипра Георгиос 
Теодору. После сообщения Службы внешней разведки, АМКУ повторно направил запрос 
Novaagro Limited с просьбой подтвердить связь с С.Полумысным, что компания и сделала. 
За предоставление недостоверной информации АМКУ оштрафовал Novaagro Limited на 3,48 
тыс. грн. Как сообщалось, в феврале 2016 г АМКУ разрешил Novaagro Limited купить 4 
агропредприятия (”Борова-Агро”, “Троицкое-Агро”, “Рубежное-Агро”, “Лебединское 
хлебоприемное предприятие”) у компании Renaisco B.V. — “дочки” швейцарского 
сырьевого трейдера Glencore International.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

"Аграрный фонд" планирует сформировать  
"госзаказ" на гречку в этом году 

16.07.2016 
В нынешнем году "Аграрный фонд" намерен выйти на рынок с закупкой 

не только пшеницы, но и других зерновых, например, гречки, сообщил глава 
госпредприятия Андрей Радченко в интервью ZN.UA.  

По его словам, закупка пшеницы и производство муки - это только одно из 
направлений, которые компания развивает сегодня. "Очень перспективны нишевые 
культуры - овес, рожь, гречка. Но чтобы работать с ними, нужно перестроить работу с 
сельхозпроизводителями, заранее договариваться о внесении их в севооборот. Буквально 
анализировать регионы, выбирать производителей, приходить к ним, кредитовать и 
делать такой заказ. Поскольку раньше никто этим не занимался, то когда вставал вопрос о 
закупке той же гречки, ее просто не оказывалось на рынке, так как не посеяли. В этом году 
мы такой "госзаказ" планируем сформировать", - сообщил Радченко. Он отметил, что 
"Аграрный фонд" сегодня закупаем 1 млн т пшеницы, или 20% от внутреннего 
потребления пшеницы, то есть заметный объем. В течение года запасы корректируются, 
исходя из фактических показателей качества законтрактованных партий и ценовой 
конъюнктуры на рынке. "Естественно, мы хотим заработать больше, а сделать это можно, 
только продавая продукт с большей добавленной стоимостью - муку. Поэтому мы 
отправляем зерно на мукомольные предприятия и продаем муку промышленными 
партиями пекарям", - рассказал Радченко, уточнив, что госпредприятие производит 35–40 
тыс. тонн муки в месяц и при этом "может легко увеличить объем до 60 тыс. тонн". По 
словам Радченко, нынешняя бизнес-модель "Аграрного фонда" "очень проста, понятна, 
прозрачна и эффективна". "Мы покупаем зерно, перерабатываем и продаем пекарям, а 
часть расфасовываем и реализуем через розницу". "Да, в прошлом году мы вышли в 
розницу с товаром для конечного потребителя - двухкилограммовой упаковкой муки. Это 
наша якорная продукция, цена которой одновременно является и индикатором для 
граждан. Таким образом, государство также косвенно влияет на цены на розничном 
рынке", - говорит он. Еще одно направление - выход в розницу с крупами, сахаром, мюсли 
под брендом "Аграрный фонд", чтобы это увидел конечный потребитель. 

 

Читать полностью >>>  
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 РОСЛИННИЦТВО 
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Мінагрополітики та учасники зернового ринку підписали  
Меморандум про взаєморозуміння 

12.07.2016 
Учасники зернового ринку разом з Мінагрополітики коригуватимуть 

експорт зерна на основі реальних прогнозів та показників врожаю. Про це 
повідомляє прес-служба Міністерства 

Відповідний Меморандум був підписаний між Міністерством аграрної політики та 
продовольства України і суб'єктами господарювання - експортерами зерна. «Значимість цієї 
події в тому, що всі учасники ринку зайняли позицію, що експортна діяльність буде 
обговорюватись з міністерством у контексті тих прогнозів та показників, які реально маємо 
щодо урожаю», - зазначив Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий,. 
Сторони погодились співпрацювати з питань узгодження балансових характеристик 
зернового ринку України, зокрема для розрахунку граничних обсягів експорту зерна та 
гарантування продовольчої безпеки та незастосування експортних обмежень. За словами 
Міністра, Меморандум для ринку - це стабільність ціноутворення. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Мінагрополітики 
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Названы крупнейшие экспортеры  
зерна из Украины 

12.07.2016 
Agrochart.com составил рейтинг крупнейших экспортеров зерна из 

Украины в 2015/2016 маркетинговом году (МГ). Об этом сообщает портал 
delo.ua, передает latifundist.com 

Отмечается, что Украина в 2015/2016 маркетинговом году (июль 2015-июнь 2016) 
обновила рекорд по экспорту зерна за рубеж. По данным Минагропрода, на внешние рынки 
было отгружено 39,415 млн т, что на 13% выше показателей предыдущего сезона. По 
подсчетам министерства, экспорт пшеницы составил 17,354 млн т, кукурузы - 17,396 млн т, 
ячменя - 4,409 млн т, других зерновых культур - 256 тыс. т. Согласно данным Agrochart.com, 
десятка крупнейших экспортеров зерновых выглядит следующим образом: 
«Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ), «Кернел 
Групп», «НИБУЛОН», «Каргилл», UkrLandFarming, «Луи Дрейфус Украина Лтд», «Бунге 
Украина», «Гранум Инвест», «Вторметэкспорт», COFCO Agri Ukraine. На десятку крупнейших 
экспортеров приходится порядка 41,5% всех поставок зерна. Отмечается, что пятерка 
крупнейших экспортеров существенно изменилась по сравнению с прошлым сезоном. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

Минсельхоз США улучшил прогноз урожая  
зерновых в Украине 

13.07.2016 
Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что в 

текущем маркетинговом году (МГ, июль’16 – июнь’17) урожай зерновых в 
Украине составит 61,3 млн тонн, что на 2,5% больше июньского прогноза 
(59,8 млн тонн). 

Согласно сообщению на сайте USDA, специалисты ведомства в июле увеличили 
прогноз производства пшеницы в 2016-2017 МГ на 1 млн тонн по сравнению с июньским 
прогнозом – до 24 млн тонн. Экспорт этой культуры ожидается на уровне 12,5 млн тонн 
против 11,5 млн тонн в июньском прогнозе. Прогноз производства кукурузы для Украины 
на 2016-2017 МГ не изменился и составляет 26 млн тонн. Поставки кукурузы из нашей 
страны за рубеж, как ожидают в USDA, должны составить 17 млн тонн, прогнозы экспорта 
также не изменились. В то же время повышен прогнозный объем производства фуражного 
зерна – до 36,2 млн тонн с 35,8 млн тонн, а экспорта – до 21,3 млн тонн с 21,1 млн тонн. По 
расчетам USDA, производство масличных в этом МГ в Украине составит 18,6 млн тонн, 
тогда как в июне специалисты ведомства прогнозировали 18,8 млн тонн. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам economics.unian.net 
 

Філії ДПЗКУ прийняли на зберігання перші  
150 тис тонн зернових 

13.07.2016 
З початку 2016/2017 маркетингового року на лінійні елеватори ПАТ 

«ДПЗКУ» вже надійшло 150 тис тонн зернових. Про це повідомив заступник 
голови правління корпорації Олександр Григорович. 

«Всього на філії корпорації надійшло 212 тис. т. збіжжя, зокрема лінійні елеватори та 
хлібоприймальні підприємства ДПЗКУ прийняли на зберігання 150 тис тонн зернових та 
олійних культур, що на 30% більше, ніж за відповідний період минулого маркетингового 
сезону. Відповідно, 62 тис. тонн надійшло на портові елеватори корпорації», - підкреслив 
заступник голови. За обсягами заготівлі лідирують: Білокриницький елеватор – 28 тис 
тонн, Братолюбівський елеватор – 17 тис тонн, Савинський елеватор – 16 тис тонн та 
Легендарненський елеватор – 13 тис тонн. Як повідомлялось раніше, у 2016/17 
маркетинговому році ДПЗКУ планує прийняти на зберігання 2,5 млн тонн зернових.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Прес-служби ПАТ "ДПЗКУ" 
 
 

 РИНОК ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 

 
В Agricom Group рассказали, сколько  

зарабатывают на льне 
12.07.2016 

Лен может приносить доход аграриям, несмотря на ограничение в 
виде 10% пошлины. Кроме того, культура полезна как предшественник 
зерновых. Такое мнение высказал исполнительный директор Agricom Group 
Петр Мельник. 

«Каждый год наши менеджеры по продаже хватаются за голову, когда видят, что я 
увеличиваю площади под этой культурой. Но проходит 2 месяца и получается, что льна 
недостаточно. Спрос на него есть, цена ниже €350 за тонну не опускается, а были годы, 
когда мы и по €460 за тонну его реализовали», - говорит Петр Мельник. Он рассказал, что 
Agricom Group выращивает порядка 10% украинского масличного льна. Компания ищет 
возможность зайти на эти рынки самой, а пока работает с партнерами, которые дочищают 
лен и продают кондитерам из ЕС и Америки. «Возможно, мы будем этим заниматься 
(доочищать лен - Ред.), но сначала нужен завод, где можно это делать. Поэтому в Чернигове 
такой завод по зернопереработке мы и строим. Сначала установим линии по переработке 
зерновых, потом будем добавлять остальные», - отметил Петр Мельник. Для справки: В 
1991 году лен вместе с другими масличными культурами попал под действие 10%-ной 
экспортной пошлины. В мае 2016 г. в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, 
который предлагает отменить действие экспортных ограничений для льна и рыжика  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Компанія «Арніка» збудує завод з 
 переробки коноплі 

13.07.2016 
Бізнес-група «Арніка» планує збудувати завод з переробки конопляної 

трести. Про це в інтерв’ю Latifundist розповів головний виконавчий 
директор компанії Олег Максак. 

«Наступного року плануємо запустити завод з переробки конопляної трести, зараз 
закупили обладнання і готуємо проект. Ми зацікавлені продавати не сировину, а 
напівфабрикат і готовий продукт, а з конопель їх виробляється велика кількість», - 
зазначив він. З його слів, ненаркотичні коноплі є цікавою нішевою культурою з точки зору 
маржинальності. «Наш перший досвід з вирощування конопель був в минулому році. Вона 
миттєво розлетілася по Україні як посівний матеріал. У цьому році ми посіяли 800 га 
конопель, 400 з яких - органіка. Такого в Україні не робить ніхто, ми зараз в пошуку 
інноваційних рішень по її переробці та експорту», - розповів Максак. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 
 
 

 
 РИНОК ФРУКТІВ & ЯГІД 

Рынок ягод Украины: 
обзор 2016 г. 

07.07.2016 
Последние несколько лет ягодный бизнес в Украине переживает 

настоящий бум. Площадь под ягодниками выросла в разы, расширился 
ассортимент, активизировалась внутренняя и внешняя торговля. 

Сравнительно небольшой срок окупаемости вложений сделал ягодный бизнес 
привлекательным для инвестиций. При закладке новых ягодных площадей необходимо 
учитывать глобальные тенденции рынка, чтобы успешно занять свою нишу и вовремя 
предлагать на рынок продукции при минимальной конкуренции со стороны других стран-
производителей. На сегодняшний день потребление ягод в Украине в 3-4 раза ниже, чем в 
европейских странах, что создает значительный потенциал для дальнейшего роста рынка - 
пишет УкрАгроКонсалт. По оценкам УкрАгроКонсалт, ежегодный рост рынка ягод в 
Украине составляет 2-4%, а его емкость  оценивается на уровне 190-200 тыс. т или более 
US$ 250-300 млн. Ключевым драйвером развития этого рынка остается фактор  цены на 
ягодную продукцию. В Украине из сезона в сезон сохраняется положительный ценовой 
тренд на основной ассортимент ягод. Во многом это определяется растущим спросом на 
украинскую продукцию со стороны европейских переработчиков. На формирование цены 
оказывают влияние также сроки поставки товара, качество, объемы предложения на 
рынке,  погодные условия и прочее. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам marketing.rbc.ua 
 

Ягідний експорт: Росыя –  
не панацея 

12.07.2016 
Представники вітчизняного ягідного бізнесу дивляться на нові 

ринки: азійський, європейський, внутрішній український, а російський 
вважають втраченим. Про це пише agrotimes.net 

«Російський ринок не відкриється не через стосунки між (нашими. – Ред.) країнами, а 
тому що російський бізнес активно вкладає у розвиток ягідників. Там чудово ростуть і 
малина, і смородина», – зауважує Ліліана Дмитрієва, директор ТОВ «Брусвяна». До того ж 
об’ємний російський ринок вимагає великих експортних партій ягід – по 10-12 тонн, які  
важко сформувати українським виробникам. «Це під силу або великим підприємствам, або 
кооперативам», – уточнює Тарас Баштанник, керівник проекту «Українська ягода». «Нам 
краще продати у десять рук такий обсяг постійним покупцям по 100-200-300 ящиків, ніж 
формувати фуру в 2,5 тис. ящиків», – додає Олександр Ткачук, директор ТОВ «Агрофірма 
«ВЕСНА-2011». Він вважає, що «Росія – не панацея, треба забувати про цей ринок». У цілому 
експорт ягідної продукції ускладнює відсутність післязбиральної доробки, інфраструктури 
по зберіганню й упаковці. На думку Тараса Баштанника, можливості розвитку ягідного 
бізнесу в Україні – це кліматична диверсифікація, коли можна вирощувати від 
ультраранньої до ульрапізньої продукції і бути цікавою європейському ринку, а також 
низька собівартість, зважаючи на девальвацію.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agrotimes.net 
 
 
 
 

 РИНОК ГОРІХІВ & САДОВОДСТВА  

 
Гектар горіхового саду дає до 130 тисяч грн. 

чистого прибутку 
12.07.2016 

Однією з причин, що спонукає займатися горіхівництвом, є 
порівняно низькі капітальні вкладення на 1 га. Про це заявив директор 
Українського інституту горіхоплідних культур Віталій Радько. 

За словами Радька, за розрахунками, які проводив Український Інститут 
горіхоплідних культур, витрати на виробництво продукції складають близько 10 тис. грн. 
Тобто на тому ж рівні, що і затрати на зернові культури. У той час як прибуток від реалізації 
горіхів складає близько 130 тис. грн/га. «Як ми порахували? Брали середню урожайність 3-4 
тис. кг/га (це більш-менш реально адаптовано до наших умов). Далі беремо відсоток 
чистого горіху, після очищення, - це у середньому близько 40%. 3 т на 40% - це 1,2 т вихід 
чистого ядра. 1,2 т помножили на середню ціну реалізації (узагальнено виходить 120 
грн/кг). 120 помножити 120 - виходить 144 тис. грн. Мінус 10 тис. грн на затрати і мінус 4-5 
тис. грн накладних затрат, таким чином виходить 130 тис. грн/га. Тобто це реальні 
об’єктивні розрахунки, які можна підтвердити і теорією, і практикою», - пояснює експерт.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

Украина в сезоне 2015/16 импортировала наименьший  
объем яблок за последние 10 лет. 

15.07.2016 
В частности, украинские компании с июля 2015 г. по июнь 2016 г. 

закупили на внешнем рынке 24,6 тыс. т яблок, в то время как за тот же 
период 2014-2015 гг. объем импорта был минимум в 3 раза больше.  

Основным поставщиком яблока в Украину в сезоне 2015/16 традиционно выступила 
Польша, на долю которой пришлось 85% импорта. Столь существенное сокращение 
объемов поставок яблока на украинский рынок отраслевые эксперты связывают с 
девальвацией гривни, ввиду чего импортная продукция в Украине заметно подорожала. В 
то же время на рынке присутствовали достаточно большие объемы местного яблока. 
Украинские садоводы в 2015 году собрали один из наибольших урожаев яблока за 
последние 6 лет, однако при этом объем экспорта данной продукции в сезоне-2015/16 
опустился до одного из самых низких показателей последнего десятилетия. Связано это в 
первую очередь с запретом на поставки украинской плодоовощной продукции в Россию, 
которая закупала подавляющую долю экспортированного из Украины яблока. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dsnews.ua 
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 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 

По данным на 1 июля 2016 г. поголовье КРС  
в Украине сократилось на 2,4% 

13.07.2016 
По данным Государственной службы статистики, на 1 июля 2016 г. 

поголовье крупного рогатого скота в Украине составило 4316,3 тыс. голов, 
что на 2,4% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. 

В том числе поголовье коров сократилось на 3,5% до 2191,8 тыс. Поголовье свиней 
по состоянию на отчетную дату сократилось на 3% до 7491,5 тыс., овец и коз - на 3,4%, до 
1704,5 тыс. Поголовье птицы сократилось на 4,5%, составив 234428,9 тыс. Вместе с тем, по 
итогам января-июня 2016 года объем производства мяса в живом весе составил 1559,1 тыс. 
т, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом 
производство молока за отчетный период сократилось на 1,3% - до 5106,5 тыс. т. Объем 
производства яиц в Украине составил 7903,2 млн шт., что на 3,8% меньше, чем за 
аналогичный период 2015 года. 
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Экспорт украинской баранины и 
козлятины вырос в 4 раза 

17.07.2016 
По данным таможенной службы за первую половину 2016 экспорт 

баранины и козлятины из Украины в стоимостном измерении вырос в 4 
раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $45 тыс.  

В натуральном объеме экспорт данной продукции уменьшился на 11%, составив 8 
тонн (за первое полугодие 2015 года - 9 тонн). Об этом сообщает Украинский клуб 
аграрного бизнеса. Подобная ситуация свидетельствует о росте цен на международном 
рынке, что спровоцировано основном ограниченным предложением говядины и баранины 
в странах Тихого океана. Основной страной-потребителем мяса мелкого рогатого скота 
была Иордания, с долей 82,2%, в стоимостном измерении $37 тыс. Экспорт живых овец и 
коз за первое полугодие 2016 также вырос в 3,6 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года и составил $93 тыс. Всех живых овец и коз Украина экспортирует в 
Турцию. По условиям ЗСТ с ЕС Украина имеет квоту на беспошлинный экспорт баранины в 
Европу в размере 1,5 тыс. тонн/год, однако за все время функционирования настоящего 
Соглашения в ее рамках не было совершено ни одной поставки баранины в ЕС. Основным 
препятствием к экспорту является высокая стоимость проведения сертификации 
предприятий мясной отрасли и как следствие отсутствие европейских сертификатов 
соответствия качества продукции. 
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 СВИНАРСТВО 

Експорт свинини скоротився  
в 11 разів 

12.07.2016 
За перше півріччя 2016-го року Україна експортувала 1,34 тис. т 

свіжої, охолодженої та мороженої свинини (УКТ ЗЕД 0203). Про це 
повідомляє Асоціація свинарів України. 

Це в 11 разів менше за обсяг свинини, вивезеної з країни, за першу половину 
минулого року. Такі дані оприлюднює Державна фіскальна служба України. Імпорт свинини 
у цей період зріс на 42%, сягнувши 2,16 тис. т. Хоча у порівнянні з обсягами надходження 
свинини з-за кордону протягом 2011-2014 рр. це незначні обсяги, проте вони перевищують 
обсяги експорту свинини як кількісно, так і за вартістю. Як наслідок, зовнішньоторговельне 
сальдо за цією товарною позицією складає ?1,11 млн дол. США. Зазначимо, що основними 
країнами-постачальниками свинини незмінно залишаються Німеччина (47% усієї завезеної 
продукції), Польща (20%) та Нідерланди (майже 18%). Із закриттям ринку РФ частина 
українських трейдерів переорієнтувалась на торгівлю з сусідніми Грузією (майже 21%) та 
Вірменією (44%), а також з віддаленішим, проте не менш переспективним Гонконгом (20% 
від загальних обсягів експорту). 

 

Читати повністю >>> 
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 БДЖІЛЬНИЦТВО 

Украина за полгода экспортировала  
15,1 тыс. тонн меда 

12.07.2016 
За первое полугодие 2016 году объем экспорта натурального меда 

составил 15,1 тыс. тонн, что на 13,1% превышает показатели аналогичного 
периода прошлого года. Об этом пишет a7d.com.ua 

В денежном эквиваленте экспорт уменьшился на 8,6% и составил $30 млн. 
Главными потребителями украинского меда как в прошлом году, так и в этом, являются 
страны ЕС - Германия и Польша. Их доли в экспорте меда существенно выросли - Германия 
увеличила закупки с 26,9% до 43,6%, а Польша - с 5,8% до 15,6%. Вместе с наращиванием 
объемов экспорта меда в Европу Украина начала экспортировать пчелиный воск. За первую 
половину 2016 заграницу было реализовано 194 тонн воска, что в 9,7 раз больше 
показателей прошлого года. В денежном эквиваленте продажи составили $1,1 млн. 
Интересно, что до 2015 года Украина не экспортировала воск вообще и только после начала 
действия соглашения об ассоциации постепенно начала наращивать объемы продаж 
пчелиного воска границу. За первую половину 2016 крупнейшим покупателем является 
Польша, с долей в 85,7% общего экспорта воска из Украины. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам a7d.com.ua 
 
 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Сколько Украина продает  
рыбы и куда 

08.07.2016 
Украина в первом полугодии импортировала мороженой рыбы на 

$138,7 млн. Об этом сообщает Государственная фискальная служба 
Украины, передает служба новостей портал delo.ua 

Крупнейшим поставщиком мороженой рыбы остается Норвегия. На эту 
скандинавскую страну пришлось 22,3% удельного веса импорта ($30,9 млн). Экспорт 
замороженной рыбы составил $394 тыс., из которых $200 тыс. (50,7%) - в Грузию. Импорт 
свежей и охлажденной рыбы в январе-мае 2016 составил $26,4 млн. Лидирует в поставках 
также Норвегия с долей в импорте 87,4% ($23,1 млн). На экспорт Украина поставила 
указанной продукции на $1,3 млн. 81% поставок пришлось на Ирак. Филе и прочего мяса 
рыбы Украина с начала года закупила на $20,7 млн. Тройку стран-импортеров составили 
Вьетнам ($6 млн, 29,2%), Исландия ($5,5 млн, 26,3%), Китай ($2,11 млн, 10,2%). Объем 
экспорта указанной продукции в январе-июне 2016 составил $3,5 млн. Крупнейшим 
импортером украинского мяса рыбы является Дания ($1,5 млн, 42,1%). 
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 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Український харчопром диверсифікує 
 ринки збуту 

08.07.2016 
Харчова промисловість без перебільшення - одна з провідних 

галузей промисловості України. Вітчизняний харчопром забезпечує понад 
8% ВВП країни. Виробництвом їжі займаються 5,5 тис. підприємств різної 
величини, на яких працює понад 350 тис. осіб. Проте минулого року в 
цьому сегменті стався рекордний спад виробництва. 

 

Лідер промвиробництва. Найдинамічніше зростання галузі припало на 2000-2007. 
За цей період виробництво продовольства в країні зросло у 2,3 раза. З 2008 року з початком 
різних криз позитивна динаміка харчового виробництва змінювалася негативною. 
Наприклад, у 2013 р. випуск продовольства зменшився на 5,1% у зв'язку зі скороченням 
виробництва підакцизної групи товарів, цукру та рослинної олії. Однак минулий рік був, 
напевно, найскладнішим для вітчизняного харчопрому. Падіння виробництва 
продовольства було рекордним за всі роки незалежності країни. 2015 р. українські 
підприємства виробили харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 11,2% менше, 
ніж 2014 р. Головна причина - скорочення експортних поставок продовольства до Росії, яка 
обмежила або повністю заборонила ввезення деяких товарів з України. І найбільше падіння 
виробництва спостерігалося саме в галузях, які значну частину продукції, що випускається, 
експортували. Зокрема, минулого року найбільше впало виробництво продукції в 
консервній і кондитерській галузях: на 26,3% і 17,4% відповідно. Незважаючи на зниження 
виробництва та реалізації харчових продуктів з 2012 року, харчова промисловість вийшла 
на перше місце за обсягами реалізованої промислової продукції серед усіх галузей 
промисловості України. І продовжує утримувати першість. Наприклад, офіційна статистика 
свідчить про те, що у січні - березні 2016 року реалізовано харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів майже на 83 млрд грн (без ПДВ та акцизу). І в загальній структурі 
промислового виробництва це найбільша частка - 21,1%. 

 

Структура галузі. Вітчизняна харчова промисловість об'єднує 22 спеціалізовані 
галузі, до яких входить понад 40 основних виробництв. Провідні галузі: м'ясна продукція, 
кондитерська, молочна, спиртова, борошномельна, цукрова. У загальній структурі 
виробництва продовольства найбільша частка, понад 20%, припадає на продукцію олійно-
жирової промисловості, 13% - м'ясо та м'ясна продукція, 11% - молочні продукти, 11% - 
напої. Вітчизняна олійно-жирова промисловість стала активно розвиватися з кінця 1990-х, 
коли вивезення насіння соняшнику з країни обмежили, увівши експортне мито 23%. У цій 
галузі «виріс» такий гігант, який став не лише потужним гравцем українського, а й 
міжнародного ринків - вертикально інтегрована компанія «Кернел», акції якої котируються 
на Варшавській фондовій біржі. У 2015 р. ця компанія, на підприємствах якої працює понад 
14 тис. співробітників, заплатила 434 млн грн податків. Олійно-жирова промисловість 
продовжує активно розвиватися. Буквально влітку минулого року в порту Південний 
Одеської області відкрився новий олійноекстракційний завод компанії Allseeds. На новому 
підприємстві створено 250 робочих місць. Загальна сума інвестицій у будівництво заводу та 
терміналу з інфраструктурою - $600 млн. Треба сказати, що це один із найбільших 
інвестиційних проектів в агропромисловому комплексі України за останні роки.  

 

Інвестиції та фінанси. Інвестиції залучаються не тільки в олійно-жирову галузь. У 
цілому за останні 5 років обсяг іноземних інвестицій у галузь зріс майже вдвічі. На розвиток 
вітчизняного харчопрому залучено майже $3 млрд іноземних інвестицій, що становить 
18,4% від обсягу прямих іноземних інвестицій у промисловість країни та майже 6% 
загального обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку України. Оператори 
продовольчого ринку досить активно модернізують виробництво, деякі зводять нові 
підприємства. Крім того, через загострення відносин з РФ міжнародні компанії, що 
імпортували деякі товари з Росії, стали організовувати локальні виробництва, інвестуючи в 
них значні кошти. Так, наприклад, цього року міжнародна компанія «Данон», один із 
найбільших молочних виробників в Україні, запустила нове виробництво дитячої молочної 
продукції (сирів і йогуртів) на своєму заводі «Кремез» (Полтавська обл.), інвестувавши 200 
млн грн у виробничу лінію. Також компанія Unilever у лютому цього року повідомила про 
будівництво чайної фабрики в Гостомелі. Компанія вже інвестувала в цей проект EUR8,3 
млн. Українські харчовики залучають кошти міжнародних фінансових компаній. Зокрема, 
повідомлялося, що 2016 року Міжнародна фінансова корпорація (IFC) планує надати $10 
млн томатному холдингу Agrofusion Group (виробничі потужності в Херсонській і 
Миколаївській областях) для фінансування оборотного капіталу. У цілому галузь ще 
потребує значних фінансових вливань. Зокрема, експерти кажуть, що для підготовки 
харчової індустрії відповідно до вимог Європейського союзу необхідно понад $10 млрд 
інвестицій для модернізації підприємств. Крім того, усі українські харчові підприємства 
відповідно до Закону України «Про основні засади та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» мають протягом 2017 - 2019 років запровадити систему управління 
безпечністю харчових продуктів НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points, аналіз 
ризиків і критичні точки контролю), яка забезпечує контроль на всіх етапах харчового 
ланцюжка, у будь-якій точці виробничого процесу, а також зберігання та реалізації 
продукції. Запровадження цієї системи також потребує певних фінансових витрат. За 
ситуації на кінець 2015 року поки тільки близько 300 підприємств харчової промисловості 
впровадили НАССР. Деякі експерти прогнозували, що у 2015 році половина харчових 
підприємств в Україні будуть збитковими через складну економічну ситуацію в країні, 
девальвацію гривні, падіння купівельної спроможності українців. Крім того, ускладнюють 
фінансовий стан підприємств тривалі терміни розрахунків великих торгових мереж 
(досягають 130 днів). У мережевого роздробу (у структурі реалізації якого частка 
українського продовольства становить 87%) перед підприємствами харчопрому великі 
суми заборгованостей, це ті кошти, які вимиваються з обігу виробників. Проте, за даними 
Держстату, кількість прибуткових підприємств у галузі перевищує кількість збиткових і 
становить 62% (з урахуванням фінансових результатів до оподаткування). Середній рівень 
рентабельності операційної діяльності підприємств харчової промисловості - 4,8%. 

 

Зовнішньоторговельна діяльність. Харчова продукція посідає значне місце в 
структурі українського експорту. У 2014 році продовольчі товари (де 47% - продукція 
харчової промисловості) вийшли на перше місце у вітчизняному експорті, потіснивши 
металургію. Щоправда, цей факт свідчить не стільки про розвиток зовнішньої торгівлі 
українським продовольством, скільки про проблеми у важкій індустрії. Хоча протягом усієї 
історії незалежної України динаміка зовнішньоторговельного сальдо харчової продукції 
залишається позитивною. У 2014 році Україна експортувала харчових продуктів на $8 млрд, 
а 2015 року реалізація продовольства за кордон склала $6,9 млрд. Як уже згадувалося, на 
скорочення експорту продовольства вплинули обмеження РФ. Крім того, знецінення 
гривні, що обмежило можливості виробників у придбанні імпортної сировини, обладнання 
та матеріалів, а також дія додаткового імпортного збору, що призвело до збільшення 
вартості продукції і, відповідно, зниження її конкурентоспроможності на міжнародних 
ринках. В умовах обмеженого банківського фінансування від отримання валютної виручки 
залежать можливості розширення та оновлення виробництва, тому, зрозуміло, компанії 
шукають нові ринки збуту, прагнуть нарощувати експорт. Як і очікувалося, відкриття 
європейського ринку не дало можливості українським експортерам харчової продукції 
компенсувати втрати від закриття російського ринку: 2015 року поставки продовольства в 
ЄС скоротилися на 30%. Багато підприємств ще не відповідають вимогам, які висувають 
європейці до виробництва та продукції, що випускається. … 
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ГП «Артемсоль» с 1 августа на 18%  
повысит заработную плату 

15.07.2016 
С целью повышения благосостояния сотрудников администрация ГП 

«Артемсоль» приняла решение с 1 августа 2016 г. повысить на 18% тарифные 
ставки и должностные оклады. 

«Благодаря положительным финансово-экономическим показателям за последний 
период и экономии затрат мы имеем возможность позаботиться о социальной защите 
работников предприятия. Нам удалось найти средства и второй раз за этот год 
проиндексировать зарплаты сотрудников» – отметил и.о. директора ГП «Артемсоль» 
Владимир Доля. Владимир Иванович подчеркнул, что с начала года на предприятии начата 
программа по реконструкции и модернизации всех рудников, которая позволит повысить 
эффективность работы предприятия. Также в ГП «Артемсоль» продолжится работа по 
оптимизации расходов. И, в зависимости от финансовых показателей деятельности 
предприятия, заработные платы работников снова могут быть увеличены. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ГП «Артемсоль» 
 

 

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Топ-10 найбільших експортерів цукру  
в 2015/2016 МР 

16.05.2016 

Трійка найбільших експортерів цукру залишається незмінною. Про 
це повідомляє прес-служба Національної асоціації цукровиків України на 
своєму сайті ukrsugar.com 

Найбільші обсяги цукру закордон в поточному сезоні (із червенем включно) 
поставила компанія ПрАТ «Продовольча компанія „Поділля“» - 15,77  тис. т на загальну суму 
7,7 млн дол. Саме «ПК „Поділля“» є лідером за поставками цукру на експорт у червені. Друге 
місце посідає компанія ТОВ «Агрофірма „ім.Довженка“» ВП «Яреськівський цукровий завод» 
(14,67 тис. т; 6,7 млн дол.). Замикає чільну трійку ТОВ «Хмільницьке» ВП «Жданівський 
цукровий завод» із 5,72 тис. т (2,8 млн дол.). Нагадаємо, експорт цукру зменшився на 8,7% 
за результатами 6-ти місяців поточного року. Основним ринком збуту для українського 
цукру залишається Румунія. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrsugar.com 
 

 

Азербайджанцы инвестируют в реконструкцию  
сахарного завода на Сумщине 

16.07.2016 
Азербайджанцы планируют инвестировать в реконструкцию 

сахарного завода в Белопольском районе Сумской области. Об этом 
сообщает пресс-служба Сумской ОГА. 

«Сегодня мы большое внимание уделяем инвестициям. И именно свеклосахарная 
промышленность нуждается в действенных мерах со стороны как властных, так и бизнес-
структур по привлечению инвестиционных средств на ее возрождение. Сейчас есть 
предварительные договоренности о возобновлении завода в Белопольском районе 
благодаря азербайджанским инвестициям», - сообщил председатель Сумской ОГА Николай 
Клочко. По его словам, речь идет о начале реконструкции. Планируется, что на территории 
завода будет два объекта. Один из них связан с сахарной отраслью, и отдельно цех по 
переработке сои. Отмечается, что одним из ключевых вопросов на совещании в ОГА был 
вопрос целесообразности расширения площадей посевов сахарной свеклы 
сельскохозяйственными предприятиями области под урожай 2017 г., как сырьевой базы 
для дальнейшей их переработки. .. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Споживання м'яса цього року зросте, а от з експортом 
поки що складно - експерти ФАО 

12.07.2016 
Українських виробникам свинини та яловичини радять брать 

приклад из птахівників, які давно знайшли шлях на іноземні ринки. Про це 
пише портал agronews.ua 

Імпорт м’яса в Україну зростає, хоча девальвація гривні первою мірою і захищає 
український ринок м’яса. Приміром може бути пташатина – те ж дешеве м’ясо птиці 
механічної обвалки з Польщі та Німеччини. Імпорт свинини та яловичини не такий 
значний, вважає експерт ФАО Андрій Панкратов. «Наразі ми маємо всі складові збільшення 
пропозиції, збільшення виробництва, збільшення імпорту та зменшення експорту», - 
пояснює експерт. Зокрема, за перше півріччя 2016 року розрахунковий фонд споживання 
яловичини порівняно із 2015 роком збільшився на 20%, свинини - на 4%, м’яса птиці - на 
7%. За даними виробників, покращення споживання м’яса не було зовсім. Але за 
розрахунками ФАО воно все ж мало місце, зазначає Панкратов. За його словами, розрахунки 
ґрунтуються на перших ознаках оздоровлення економічної ситуації в країні – зростанні 
ВВП у першому кварталі на 1,1%, реальної заробітної плати у травні порівняно з травнем 
минулого року – на 13%, зростанням обсягу роздрібної торгівлі майже на 2% та інших 
чинниках. «Завдяки позитивним ознакам цього року ми можемо очікувати зростання 
споживання. Хоча й не набагато - 1-2%», - каже експерт. А от суттєвого збільшення обсягів 
експорту свинини та яловичини від наших виробників очікувати не варто, вважає 
економіст департаменту технічного співробітництва ФАО Андрій Ярмак. На його думку, 
завдання загалом непросте, адже відкриття ринків збуту за цими видами м’яса знаходиться 
на початковому етапі. «Виробники свинини і яловичини мають пройти шлях, подоланий 
птахівниками. Дуже багато років вони працювали на відкриття ринків збуту. І теперь 
Україна може експортувати курятину до багатьох країн світу», - підкреслив Ярмак. Заважає 
розвитку експорту й тривала бюрократичну процедуру виходу на ринки, додає він. 
Приміром, у ветслужбі Південно-Африканської Республіки не вистачає фахівців, тому одна 
заявка на поставки розглядається більше року. Тим не менше, свинарям та виробникам 
яловичини варто активізуватися, співпрацювати з урядом, ветслужбою, галузевими 
асоціаціями, наполягає експерт. Ярмак вважає, що наша м’ясна галузь має усі шанси 
постачати продукцію в азійські та африканські країни.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agronews.ua 
 

 

 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
 

 
 

Кременчугский молокозавод уменьшил  
производство продукции 

12.07.2016 
Кременчугский гормолокозавод, входящий в группу "Данон", в 

январе-июне уменьшил производство продукции на 9,5%, или на 3,4 
тыс. тонн по сравнению с соответствующим периодом 2015 года - до 
33,011 тыс. тонн. 

В отчете предприятия, переданном в горисполком Кременчуга Отмечается, что в 
настоящее время завод работает в обычном режиме. Кременчугский гормолокозавод в 
2015 году получил 126,3 млн грн чистой прибыли после 27,3 млн грн убытка в 2014 году. 
Группа компаний Danonе - мировой лидер по производству молочных продуктов, работает 
в Украине с 1998 года. Компания в 2006 году приобрела молокозавод «Родич» в Херсоне, 
который был модернизирован и переименован в «Данон Днипро». В результате 
объединения в 2011 году компаний Danonе и «Юнимилк» к ее активам присоединились 
киевский гормолзавод «Галактон» и кременчугский гормолокозавод. В настоящее время 
компания реализует в Украине широкий спектр продуктов под марками: «Актимель», 
«Активия», «Растишка», «Даниссимо», «Живинка», «БиоБаланс», «Тема», «Простоквашино», 
«Галактон», «Смешарики». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

 

Крупный производитель сыра увеличит  
уставный фонд на 50 млн грн 

12.07.2016 
Акционеры Звенигородского сыродельного комбината  на 

внеочередном собрании решили увеличить уставный фонд предприятия 
путем дополнительного выпуска акций на 50 млн грн до 188,9 млн грн.. 

В частности, акционеры решили выпустить простые именные акции количеством 
500 млн шт. номинальной стоимостью 0,1 грн каждая. Привлеченные от дополнительного 
размещения акций средства компания планирует направить на приобретение и 
модернизацию основных средств (13 млн грн), погашение долга по кредитам (28 млн грн) и 
на закупку сырья (9 млн грн). Напомним, в 2015 г. Звенигородский сыродельный комбинат, 
согласно международным стандартам финотчетности, увеличил чистую прибыль в 2,8 раза, 
или на 6 млн грн до 9,5 млн грн по сравнению с 2014 годом, увеличив также чистый доход 
на 31,68%, или на 108,7 млн грн до 451,8 грн. Звенигородский сыродельный комбинат 
является публичным акционерным обществом, выпускает твердые и плавленые сыры, 
сливочное масло под торговой маркой "Звенигора". 99,95% акций комбината принадлежит 
компании Savensia fromage & dairy Europe (Франция). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Кооператив продаватиме Рожищенському сир заводу 
молоко й отримуватиме дотацію з бюджету 

13.07.2016 
Рожищенський сирзавод та сільськогосподарський обслуговуючий 

кооператив (СОК) «Благовіст» з Маневицького району Волинської області 
досягли домовленостей про співпрацю і готуються підписати договір 
продажу-купівлі молока.  

Сирзавод, за словами його керівника Ігоря Полторака, має потужності для переробки 
250 тонн молока на день, проте на теренах Волинської області заготовляє понад 60 тонн 
молока. Підприємство зацікавлено у заготівлі більшої кількості молока в області. Ігор 
Полторак висловив готовність співпрацювати із «Благовістом», закупляти молоко і навіть 
надати кооперативу холодильне та інше обладнання, необхідне для гарантії якості молока. 
Переробні підприємства відмовлялися від співпраці з СОК «Благовіст» через зобов’язання 
укладати договір про купівлю-продаж молока, що є додатковою відповідальністю для обох 
сторін, розповів голова кооперативу Олександр Махновець. У разі підписання договору із 
Рожищенським сирзаводом члени кооперативу «Благовіст» отримають дотацію із 
районного бюджету в розрахунку до 1,5 гривні за 1 кг зданого молока. Як зазначив 
начальник управління регіонального розвитку Маневицької райдержадміністрації 
Олександр Турик, така дотація передбачена Комплексною програмою розвитку основних 
галузей агропромислового комплексу району на 2016-2020 роки. «Це буде революційним 
кроком у розвитку молочної галузі на Волині, оскільки аналогів такої співпраці в Україні не 
існує», – підкреслив Юрій Юрченко, заступник директора департаменту агропромислового 
розвитку Волинської ОДА. Нагадаємо, Рожищенський сир завод планує виробляти білі сири, 
на які зростає попит у світі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agrotimes.net 
 

Производитель «Глобино» представил новый  
зонтичный бренд молочной продукции 

13.07.2016 
Компания «Глобино» решила обратить свой взор еще и на 

продукты из молока. В частности, разработан новый зонтичный бренд 
для молочной продукции торговой марки «Глобино». 

Как ообщили TradeMaster.UA в пресс-службе компании, под новой ТМ будут 
выпускаться плавленые сырки, сливочное масло и твердые сыры. В качестве 
позиционирования выбрана идея о натуральности ингредиентов и качественном 
производстве. Слоган линейки сыров – «Молока більше, ніж у молоці». В новом дизайне 
использован европейский стиль, основанный на минимализме, т.н. Flat стиль, который был 
перенесен на все форматы упаковки: прямоугольную, квадратную и круглую. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

"Молочному Альянсу"  
возместили НДС   

13.07.2016 
Группа компаний "Молочный Альянс" получила возмещение налога 

на добавленную стоимость (НДС), написал на своей странице в соцсети 
Facebook совладелец Александр Деркач. 

"Компании за два дня перечислили весь "зависший" НДС", - сообщил он. В ходе 
заседания Кабинета министров в среду премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что 
поручил бизнес-омбудсмену Альгирдасу Шемете до 24 августа решить проблемы с 
возмещением НДС и переплатой в таможне. "Вчера подошел предприниматель, он 
производит молочную продукцию и экспортирует ее, и сказал: с конца прошлого года не 
получает возмещение НДС, потому что для него создавали реальные барьеры. Насколько я 
понимаю, требовали взятку или откат за то, чтобы вернуть НДС. Это дикость, за это нужно 
сажать, мягко говоря", - заявил премьер, комментируя итоги встречи с бизнесом. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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На Черкащині виготовлятимуть молочну продукцію  
європейського зразка 

13.07.2016 
Торік у с. Сатанівка Монастирищинського району створено 

багатофункціональний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
"Віліс-Молоко" у рамках європейського проекту.  

Головною умовою була співфінансування кооперативу громадянами та місцевою 
владою і міжнародними структурами. Тепер кооператив має сучану лінію обробки молока, 
для того щоб створювати натуральну продукцію без домішок та підняти попит своєї 
продукції на ринку. За словами керівника кооперативу Леоніда Вовка, багато місцевих 
жителів мають корів, із молока яких можна виготовляти різноманітну молочну продукцію, 
а це приносить більше прибутку, ніж продаж необробленого молока. Тому, відтепер "Віліс-
Молоко" виготовлятиме пастеризоване молоко, сири, сметану і постачатиме продукцію у 
місцеві дитячі садочки, школи та лікарні. Загалом на проект було витрачено 756 тисяч 900 
гривень, 529 тисяч гривень з яких – це кошти ЄС та програми розвитку ООН "Місцевий 
розвиток орієнтований на громаду-ІІІ". 

 

Читати повністю >>> 
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Сколько мороженого купили украинцы  
в первом квартале 2016 года 

13.07.2016 
В І квартале 2016 г. производители мороженого продали 10,7 тыс. 

тонн своей продукции, что на 25,9% больше чем за аналогичный период 
прошлого года. Об этом говорится в исследовании рынка мороженого 

В предыдущие годы продажи мороженого постоянно уменьшалось. В 2013 году 
емкость рынка составила 100,86 тыс. тонн, но уже в 2014-м емкость рынка сократилась на 
7,1% и объемы упали до 93,67 тыс. тонн. Тенденция усилилась и в 2015 году: -14,1% и 80,5 
тыс. тонн. Говоря об основных тенденциях на рынке, аналитики отмечают, что из-за 
скачков курса валют продавать импортные товары стало нецелесообразно, а потому на 
рынке начало происходить замещение импортных товаров отечественными. При этом 
конкуренция во всех ценовых сегментах возросла, и это привело к тому, что различные 
торговые марки начали конкурировать за снижение стоимости продукта. Как и прежде, 
рынок мороженого имеет ярко выраженную сезонность. "В жаркое время года продажи 
мороженого увеличиваются во много раз, тогда как холодной осенью и зимой рынок 
практически уходит в "спячку", - говорят аналитики компании Pro-Consulting. Кроме того, 
все более популярными становятся точки продажи мороженого на улице. Обретает 
популярность и мороженое для детей. 

 

Читать полностью (инфографика) >>>  
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Імпорт молочки зріс 
13.07.2016 

На 13,6% у січні-травні 2016 зріс імпорт молочних продуктів з 
України, порівняно з аналогічним періодом торік. Про це йдеться в 
аналітичному дослідженні українського ринку молока Продовольчої та 
сільськогосподарської організації ООН (FAO). 

«Що стосується імпорту молока і молочних продуктів, його було набагато менше за 
обсягами, ніж експорту, але у відносному вимірі він значно виріс», - констатують у FAO. 
Всього за п'ять місяців 2016 року поставки імпортних молочних товарів склали 5,2 тис. т, 
що на 13,6% вище, ніж минулого року. Торгівельний баланс позитивний - 33,6 тис. т. Імпорт 
незбираного молока і вершків склав 0,16 тис т, що на 45% більше, ніж минулого року. У 
грошовому вираженні імпорт збільшився на 20%, до 0,262 млн дол. США. Основними 
постачальниками були Німеччина (0,077 млн дол., 29,4%) та Бельгія (0,056 млн; 21,37%). 
Імпорт згущеного молока і вершків збільшився з 0,212 до 0,4 тис. т (+88%); у грошовому 
вимірі зростання склало 62% (до 0,784 млн дол.). Основними постачальниками були 
Білорусь (0,443 млн; 56,6%) і Російська Федерація (0,124 млн; 15,84%). Імпорт вершкового 
масла збільшився більш ніж в 5 разів: 0,128 до 0,658 тис. т (в грошовому вимірі - з 0,563 до 
2,1 млн дол.). Основними постачальниками були Нова Зеландія (0,392 млн дол.; 18,33%), 
Молдова (0,34 млн; 15,9%) і Нідерланди (0,336 млн; 15,72%). Імпорт сиру зріс на 20%, до 2,2 
тис. т. Найбільшими постачальниками були Польща і Німеччина. Імпорт молочної 
сироватки знизився на 34%, до 0,274 тис. т, а кисломолочних продуктів - майже на третину, 
до 1,07 тис. т. Нагадаймо, загальний обсяг виробництво молока в Україні в січні-травні 2016 
склав 4,005 млн т, що на 0,9% або на 35,4 тис. т менше, ніж у відповідному періоді 2015.  

 

Читати повністю >>> 
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 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

За первое полугодие Украина экспортировала  
шоколада на $50,6 млн 

10.07.2016 
В июня 2016 г. Украина экспортировала шоколада на общую сумму в 

$8,2 млн, тогда как импорт составил $4,2. Об этом говорится в таможенной 
статистике Государственной фискальной службы. 

За период январь-июнь 2016 Украина экспортировала сладкого продукта на сумму 
$50,6 млн - 23,3 тыс. тонн, общая сумма импорта составляет $28,3 млн - 6,2 тыс. тонн, 
положительное сальдо составило $22,3 млн. Одним из главных импортеров украинского 
шоколада в I полугодии стали Казахстан ( $8 млн), Грузия ( $4,3 млн) и Беларусь ( $4,2 млн). 
А Украина импортировала его в основном из Польши, Германии и Нидерландов. Напомним, 
в 2015 году Украина экспортировала шоколада на общую сумму в $158,9 млн, тогда как 
импорт составил $70,5 млн. 
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Фонд гарантирования выставляет на продажу действующую  
кондитерскую фабрику на Львовщине 

 12.07.2016 
ФГВФЛ выставляет на продажу права требования по кредитным 

договорам с банком "Форум", в обеспечение по которым предоставлена 
действующая кондитерская фабрика (Львовская обл.) по стартовой цене 
54,99 млн грн. 

Как сообщается на веб-сайте Фонда, общая задолженность по кредитным договорам 
в настоящее время превышает 74,78 млн грн. При этом в обеспечение кредитов переданы 
помещения и оборудование фабрики, ассортимент которой включает более 40 позиций 
кондитерских изделий, в том числе печенье, вафельные трубочки, торты и пирожные. 
Обеспечением по кредитам также выступают права интеллектуальной собственности на 
известные торговые марки, принадлежащие залогодателю, а также корпоративные права в 
размере 100% уставного капитала. Аукцион состоится 10 августа на площадке СЭТАИ. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Кременчуцька фабрика Roshen скоротила  
виробництво продукції на 9,8% 

12.07.2016 
Кременчуцька кондитерська фабрика, яка входить до складу 

корпорації Roshen, в січні-червні зменшила виробництво продукції на 
9,8%, або на 2,9 тис. тонн у порівнянні з відповідним періодом 2015 року - 
до 27,176 тис . т. 

Про це згідно з повідомленням підприємства пише «Кременчуцька газета». За 
даними компанії, наразі підприємство працює в звичайному режимі. Нагадаємо, у 2015 році 
Кременчуцька кондитерська фабрика отримала 2,2 млн грн чистого прибутку проти 5,4 
млн грн чистого збитку в 2014 році. Roshen - один з найбільших в Україні виробників 
кондитерських виробів. До складу Roshen входять українські фабрики в Києві, Вінниці та 
Кременчуці; два виробничі майданчики Липецької кондитерської фабрики (Росія), 
Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а 
також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації 
молочною сировиною. Корпорація належить президенту України Петру Порошенкові. 
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В алкогольній галузі конкуренція  
посилюється 

08.07.2016 
Алкогольна галузь в Україні демонструє непогані результати роботи. 

Статистика свідчить, що виробники алкогольної продукції активно 
нарощують виробництво, повідомляє портал visnyk.ua 

Наприклад, за даними асоціації «Виноградарі та винороби України», у січні - березні 
цього року вироблено на 38% більше тихого та ігристого вина порівняно з аналогічним 
періодом минулого року - 3,1 млн декалітрів. Горілки та бренді, за інформацією Державної 
служби статистики України, за цей самий період випущено на 26,5% та 30,8% більше, 
відповідно - до 5,2 млн та 852 тис. декалітрів. Менш активними виявилися пивні компанії. У 
І кварталі вони виробили 34,6 млн декалітрів хмільного напою, що лише на 1,4% більше 
порівняно з аналогічним періодом минулого року. «Однак ці показники не свідчать про 
вихід виноробної галузі з кризи. Потрібно розглядати не відсоток приросту, а фактичні 
показники, які, на жаль, підтверджують той факт, що і виробництво, і ринок перебувають 
на рівні дна. Позитивна динаміка формується тільки завдяки порівнянню з 
найпровальнішими роками в історії виноробства незалежної України. 2014 року обсяг 
виготовленої продукції становив усього 9,97 млн дал, 2015 року - 11,1 млн дал», - зазначає 
директор асоціації «Виноградарі та винороби України» Сергій Михайлечко. Чому 
виробництво алкогольних напоїв зростає? Одна з причин - це часткова переорієнтація 
споживачів з імпортних напоїв, що зросли в ціні через девальвацію гривні майже вдвічі, на 
українські аналоги. «Через кризу покупці зараз орієнтуються на найдешевшу продукцію», - 
пояснює поведінку споживачів співвласник продовольчих мереж «Таврія-В» та «Космос» 
Борис Музальов. Аналогічна ситуація спостерігається й на ресторанному ринку. 
Генеральний директор компанії «Ресторанний консалтинг» Ольга Насонова розповідає, що 
зростання цін на імпортні продукти поставило управляючих закладами харчування перед 
вибором: збільшувати ціни на страви та напої чи шукати можливість для зменшення 
собівартості. «Добре почуваються ті, хто замінив дорогий імпорт на українські аналоги. 
Насамперед це стосується алкогольних напоїв», - говорить Ольга Насонова. Ще одна 
причина зростання виробництва - завершення процесу перенесення кримськими 
виробниками своїх підприємств з півострова, що був анексований у 2014 році, на материк. 
Місцеві компанії не захотіли втрачати українських споживачів, а вивозити алкогольну 
продукцію з Криму місцеві чиновники фактично заборонили ще 2014 року. Проблема 
полягала й у тому, що кримські підприємства були відключені від української податкової 
системи, тож не могли отримати українську акцизну марку. Наприклад, на материковій 
частині зараз розливається вино Inkerman, горілка Medoff, коньяки «Бахчисарай», Lionel, 
«Марсель» тощо. Перереєстровано й торгові марки. Усі напої розливаються на потужностях 
конкурентів. 
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Теневой оборот водки до конца 2016 г  

может составить 60%   
13.07.2016 

ООО "Истерн Беверидж Трейдинг" (ИБТ), производитель водки под 
ТМ Medoff, прогнозирует теневой оборот водки к концу 2016 года в размере 
60%. Ою этом сообщает interfax.com.ua 

"В 2016 году в результате агрессивного повышения ставок акцизного сбора прогноз 
падения легального рынка составляет от 25% до 30%. И если "пресечение случаев 
нелегального производства" будет продолжаться так же, как сейчас, доля теневого оборота 
водки на конец года составит более 60%", - сообщила в интервью агентству "Интерфакс-
Украина" гендиректор компании Ольга Ивушкина. По ее словам, исторически рынок водки 
в Украине составляет около 40 млн дал в год, но по итогам 2015 года этот показатель 
сократился до 18 млн дал. "Потребление крепкого алкоголя в нашей стране – условно-
постоянная величина и тот факт, что легальное производство снижается, прямо указывает 
на рост теневого рынка. По нашим оценкам, рынок нелегальной водки на текущий момент 
составляет не менее 50%", - добавила она. О.Ивушкина отметила, что потери госбюджета от 
роста теневого рынка очевидны и заключаются в отсутствии обложения налогами оборота 
в размере 20-25 млн декалитров водки.  

http://zmi.ck.ua/oblast/naturalna-ta-bez-shkdlivih-domshok-na-cherkaschin-vigotovlyatimut-molochnu-produktsyu-vropeyskogo-zrazka.html
http://delo.ua/business/skolko-morozhennogo-kupili-ukraincy-v-pervom-kvartale-2016-goda-319833/?supdated_new=1468426758
http://a7d.com.ua/novini/27878-mport-molochki-zrs.html
http://delo.ua/business/za-pervoe-polugodie-ukraina-eksportirovala-shokolada-na-506-mln-319653/
http://interfax.com.ua/news/economic/356520.html
http://agravery.com/uk/posts/show/kremencucka-fabrika-roshen-skorotila-virobnictvo-produkcii-na-98
http://visnyk.ua/uk/news/15-v-alkogolniy-galuzi-konkurentsiya-posilyuyetsya
http://ubcl.co.uk/?lang=ua
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/40011180/
http://roshen.com/
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По расчетам аналитиков "Истерн Беверидж Трейдинг", в 2016 году сумма потерь от 
неуплаты основных налогов с теневого обращения алкоголя составит более 10 млрд грн. 
Решить проблему теневого оборота водки можно только при наличии политической воли, 
считает представитель алкогольной отрасли. Руководитель "Истерн Беверидж Трейдинг" 
сообщила, что частично решить эту проблему также может повышение минимальных 
розничных цен на продукцию. "Чем скорее пересматривается минимальная розничная цена 
после увеличения ставок акцизного сбора, тем меньше шансов у нелегального 
производителя расширить реализацию своей продукции", - уточнила гендиректор 
компании. В настоящее время уровень минимальных цен на алкогольные напитки 
составляет 39,9 грн за одну бутылку водки 0,5 л, при этом величина налогов с одной 
бутылки составляет 30 грн. О.Ивушкина считает, что в перспективе необходимо 
законодательно предусмотреть обязательный пересмотр правительством минимальных 
цен в течение месяца с момента повышения ставок акцизного сбора. По ее мнению, 
учитывая текущий уровень цен на спирт и энергоресурсы, а также размер акцизного налога 
минимальные розничные цены не могут быть ниже 70 грн за 1 бутылку водки 0,5 л. Как 
сообщалось, Высший административный суд Украины 30 июня удовлетворил иск ЧАО 
"Люботинский завод "Продтовары" (Харьковская обл.) к Кабинету министров и признал 
недействительным постановление №426 о минимальных розничных ценах на алкоголь.  
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Компания "Истерн Беверидж Трейдинг" начал поставки  
коньяка "Коктебель" в Израиль   

13.07.2016 
Первые партии коньяка "Коктебель" были экспортированы ООО 

"Истерн Беверидж Трейдинг" (ИБТ) в Израиль летом 2016 г. Об этом 
сообщает служба новостей портала interfax.com.ua 

"Сейчас мы экспортировали первую партию коньяка "Коктебель" в Израиль, ведем 
переговоры о поставках вин и шампанского "Коктебель", - сообщила в интервью агентству 
"Интерфакс-Украина" гендиректор компании Ольга Ивушкина. По ее словам, любая 
экспортированная бутылка вина – это хороший вклад в развитие компании. Руководитель 
компании сообщила, что после аннексии Крыма "Истерн Беверидж Трейдинг" перенесла 
разлив вин "Коктебель" в Одесскую область. "Мы работаем только с качественным сырьем, 
поэтому покупаем виноматериалы не только в Украине, но и в Молдове", - сообщила она. 
О.Ивушкина отметила, по вину у ТМ "Коктебель" сейчас небольшая доля на рынке - около 
1,3%, что связано со сложностями переноса производства на материковую часть Украины. 
Однако компания намерена возобновить свои продажи и нарастить долю на рынке. Сейчас 
"Истерн Беверидж Трейдинг" использует несколько площадок для производства 
алкогольной продукции: водка разливается в Запорожье на производственных мощностях 
холдинга Global Spirits; вина, коньяки, шампанское и слабоалкогольные напитки в 
стеклянной бутылке - в Одесском регионе, слабоалкогольные напитки в жестяной банке - в 
Черкассах. "До недавнего времени экспортные продажи нашей водки ориентировались на 
страны СНГ, меньшая часть шла в страны ЕС и на азиатские рынки. Сейчас, поскольку в 
странах СНГ произошли такие же девальвационные процессы, как и в Украине, этот рынок 
сузился", - прокомментировала О.Ивушкина. … 

 

Читать полностью >>>  
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KOBLEVO Reserve: продолжение истории  
коньячного региона 

14.07.2016 

В июне крупнейший алкогольный холдинг «Баядера Групп» 
выпустил новый эксклюзивный коньяк KOBLEVO Reserve, который был 
создан в честь основателя винодельческого края на юге Украины - 
Томаса Кобле.  

KOBLEVO Reserve - это особенные коньячные купажи, которые совершенствуются 
добавлением марочных коньячных спиртов, выдержанных 6-7 лет в дубовых бочках. 
Изысканность марочных коньячных спиртов дарит коньяку KOBLEVO Reserve яркие тона 
выдержки, придающие напитку мягкую роскошь и подчеркивающие благородство 
происхождения. Современная бутылка коньяка KOBLEVO Reserve была разработана 
законодателями мод промышленного дизайна – британским агентством  LBC (London Brand 
Consulting). В дизайне учтена каждая деталь, пропорции выверены максимально точно, 
кроме того, впервые на коньячном рынке используется элегантная «опаясывающая» 
этикетка. Новый дизайн не имеет аналогов на европейском и украинском рынках, это 
своеобразный вызов обществу и новый тренд в мире современной упаковки. Руководитель 
винно-коньячного направления «Баядера Групп» Дмитрий Пилипишин: «Продолжая 
традиции мастера – Томаса Кобле, компания поставила для себя задачу создавать лучшие 
образцы коньячного искусства. Именно поэтому мы уделили особое внимание самому 
продукту, а также его уникальной подаче. Бутылка коньяка KOBLEVO Reserve  точно будет 
выделяться на полке своим ярким запоминающимся дизайном, а сам коньяк будет по 
достоинству оценен ценителями». Коньяки KOBLEVO Reserve на данный момент 
представлены двумя позициями: KOBLEVO Reserve VS и KOBLEVO Reserve VSOP, а в октябре 
2016 года линейка будет дополнена KOBLEVO Reserve ХО. Цена на полке стартует от 109,9 
грн на KOBLEVO Reserve VS и от 119,9 грн на KOBLEVO Reserve VSOP соответственно.  

 

Читать полностью >>>  
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 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 РИНОК СОЛОДУ 
 РИНОК ПИВА 

Про дерегуляцію пивної галузі 
13.07.2016 

У пивоварної галузі спостерігається поступове, і постійне падіння 
виробництва. Про це пише Євген Шевченко, генеральний директор 
Carlsberg Україна на порталі biz.nv.ua 

 

І ось чому! Почнемо по порядку. З 2008 року у пивоварній галузі спостерігається 
поступове, але постійне падіння виробництва. Так, за даними компанії "Укрпиво", за останні 
8 років ринок пива скоротився на 40%, з 3,2 млрд. літрів виробленого пива в 2008 році до 
1,94 млрд. літрів у 2015 році. У 2015 році падіння відносно 2014 року, згідно з розрахунками 
"Укрпиво", склало 18%. При цьому не варто забувати про те, що пивоварна галузь, як будь-
яка інша, існує не у вакуумі, а в тісному взаємозв'язку з іншими суміжними галузями. І 
падіння обсягів виробництва пива тягне за собою втрати і в інших галузях. Наприклад, з 
2008 року майже вдвічі скоротилося і виробництво солоду, одного з головних компонентів 
пива. Крім того, завантаження потужностей пивоварних заводів в Україні досягло свого 
історичного мінімуму і зараз у середньому становить 48,5% від проектної потужності 
заводів. Подальше падіння виробництва може привести до закриття частини існуючих, але 
недовантажених пивоварних заводів. 

 

Регулювання галузі. Опоненти скажуть, що в загальній ситуації економічної кризи, 
а також з тимчасовою втратою контролю над деякими територіями України, виробництво 
скоротили більшість компаній. Це дійсно так, і ми не можемо ігнорувати цей фактор при 
розрахунку впливу зовнішніх факторів на падіння пивоварної галузі. Тим не менш, 
цілеспрямоване посилення регулювання галузі, а також наростаючий з кожним роком 
фіскальний тиск у вигляді збільшення акцизу і введення нового 5% збору з роздрібної 

торгівлі алкогольними напоями, не міг не позначитися на стані пивоварної галузі. Так, в 
липні 2015 р. набули чинності зміни в Податковому Кодексі, згідно з якими докорінно було 
змінено регулювання пивоварної галузі. Дійсно, пиво, як напій, має відноситися до 
алкогольних напоїв, як це прийнято в країнах ЄС. Проте в силу специфіки виробництва 
(лікеро-горілчані вироби – це спиртова суміш, в той час як пиво – продукт бродіння), 
особливості виробництва і обігу цих продуктів значно відрізняються, що не було враховано 
при зміні регулювання пива. Крім змін у регулюванні, галузь відчула і фіскальний тиск – 
2016 році була збільшена ставка акцизного податку на пиво на 100% (удвічі більше, ніж на 
міцний алкоголь). Таке різке і нерівномірне підвищення ставки акцизу на пиво призведе до 
поглиблення кризи галузі та подальшого скорочення виробництва пива і робочих місць. 
Більш того, за високої еластичності ринку, нерівномірне підвищення ставок акцизу на пиво 
і на міцний алкоголь також позначиться на перетіканні споживання у бік більш міцного і 
дешевого алкоголю. 

 

Спроби дерегуляції. При цьому несправедливо буде сказати, що Уряд не зробив 
кроків з дерегуляції галузі. У травні 2015 року Кабінет Міністрів України зареєстрував 
законопроект №2971 про дерегуляцію пивоварної галузі після внесення пива в категорію 
алкогольних напоїв, тим самим визнавши, що нове регулювання є надмірним і вимагає 
"коригування". Законопроектом пропонувалося вирішити безліч технічних питань, 
зокрема, вимоги щодо ліцензування та сертифікації галузі, які ніяк не впливають на 
контроль ринку, в якому немає "тіні". Після доопрацювання законопроекту у профільному 
Комітеті ВРУ з питань податкової та митної політики, у липні був зареєстрований 
законопроект №2971-д, який був прийнятий у першому читанні. Але, на жаль, 
законопроект так і не був прийнятий остаточно, через численні дискусії та популізм. 
Другою спробою частково спростити регулювання став законопроект Мінекономіки 
№2498а, який пропонував скасувати ліцензії на імпорт та експорт алкогольної продукції 
вартістю 780 гривень. Але законопроект не набрав потрібної кількості голосів у Раді, в силу 
все тієї ж популістської аргументації. Деякі з депутатів-опонентів ініціативи припустили, 
що скасування ліцензії призведе до здешевлення продукції. Але, на мій погляд, складно 
припустити, що 780 гривень для оптового імпортера або виробника можуть вплинути на 
ціноутворення. Інші ж послалися на невідповідність європейській практиці, хоча аналіз 
показав, що в дійсності ліцензування експортно-імпортних операцій в переважній 
більшості країн ЄС відсутнє. Більш того, дане регулювання приносить збитки державі – за 
підрахунками фахівців Мінекономіки, різниця у витратах на зарплату фахівцям Відомства і 
сумою надходжень до бюджету від ліцензування складає всього 26 тисяч гривень, і це без 
урахування інших адміністративних витрат на видачу ліцензії. Ми вдячні 
Мінекономрозвитку, за те, що вони не здаються і продовжують виконувати свою основну 
функцію – правильне регулювання ринків або їх дерегуляція, як у нашому випадку. Так, 
вчора МЕРТ спільно з низкою депутатів повторно зареєстрували законопроект №2498а у 
ВРУ, під новим номером №4958 "Про спрощення процедур ліцензування у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності", співавторами якого є народні депутати – голови 
профільних комітетів, Ніна Южаніна і Віктор Галасюк. Новий законопроект, крім 
скасування ліцензій на експорт та імпорт алкогольних напоїв, також пропонує спростити 
звітність за обсягами виробленого і реалізованого алкоголю. Так як в сфері торгівлі в 
основному задіяні представники малого і середнього бізнесу, спрощення нової звітності, 
яка займає велику кількість людських ресурсів і передбачає штраф у розмірі 17 тисяч 
гривень за допущену помилку або неточність, це крок у вірному напрямку. Я сподіваюся, що 
повторна спроба ухвалення законопроекту буде успішною. 
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 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Тютюнова галузь залишається джерелом  
поповнення скарбниці 

08.07.2016 
Ринок тютюнових виробів в Україні є одним з найдинамічніших і 

висококонкурентних та одночасно одним з найбільш зарегульованих. Про 
це пише visnyk.ua 

Галузь не має усталених тенденцій, і кожне бізнес-рішення того чи іншого гравця 
досить швидко відображається на частці ринку та фінансових показниках тієї чи іншої 
компанії. Також це пов’язано з тим, що ринок тютюнових виробів контролюють чотири 
глобальних виробники: «Філіп Морріс Україна», JTI, «Імперіал Табакко Україна» і «BAT 
Україна». Їхня сумарна частка ринку становить, за даними Антимонопольного комітету 
України 98%. Наразі ринок тютюнових виробів характеризується поступовим спадом в 
абсолютних показниках (штуках), зумовленим як збільшенням податкового навантаження 
на сигарети, так і зміною споживчих звичок населення. За оцінками виробників, ринок 
цигарок в Україні скоротився з 82,9 млрд штук у 2012 р. до 70,2 млрд штук у 2015-му. Проте 
тютюнову галузь уже декілька років позаочі називають одним з найефективніших резервів 
наповнення державної скарбниці. Які саме проблеми нині констатують виробники? 
Останнім часом декілька разів на рік держава піднімала ставки акцизів, пояснюючи це тим, 
що завдяки дорожнечі в Україні знизиться рівень тютюнопаління. І одночасно скоротиться 
частка нелегальної продукції. В Україні ставка акцизного податку наразі становить 14 євро, 
що в 6 разів нижче ніж мінімальний європейський рівень. Проте виробники розуміють, що 
після підписання Угоди про Асоціацію з ЄС Україна рухатиметься в напрямку вирівнювання 
ставок з європейськими. Індустрія категорично проти стрімкого підвищення акцизу - 
виробники просять перехідний період, протягом якого ставка акцизу гармонізувалася б 
поступово. «З огляду на розміри ринку та важливість стабільного наповнення державного 
бюджету, будь-яке підвищення акцизів має бути обдуманим, прозорим, прогнозованим та 
обґрунтованим. Саме тому, наприклад, ми вважаємо помилкою введення у 2015 р. 
додаткового податку на роздріб. До речі, аналогів цього додаткового роздрібного акцизу 
немає в європейській практиці», - зазначає директор з корпоративних зв’язків компанії 
Philip Morris Ukraine Наталя Бондаренко. Як розповідає Наталя Бондаренко, значне 
підвищення акцизу на безфільтрові сигарети - на 128% - призвело до певних 
трансформацій на ринку. «Акцизні перетворення практично зрівняли ціну на фільтрові та 
безфільтрові сигарети. У результаті сегмент безфільтрових сигарет звузився, за нашими 
даними, з 13% у грудні 2014 року до 5 - 6% на сьогодні», - говорить вона. За словами Юрія 
Рилача, начальника відділу по роботі з державними органами «Бритіш Американ Тобакко 
Україна» (BAT «Україна»), найчастіше податкова політика держави непослідовна і 
спрямована на вирішення тактичних проблем за рахунок тієї чи іншої галузі. Наприклад, 
незважаючи на те, що з 1 січня 2016 року акцизний податок на тютюнові вироби було 
збільшено на 40%, на розгляді Верховної Ради України зараз перебуває законопроект 
№4619 про додаткове збільшення адвалорної складової акцизного податку з 12% до 15%. 
«Отже, законодавець вкотре проігнорував положення пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 Податкового 
кодексу України, згідно з яким податки і збори, їхні ставки не можуть змінюватися 
протягом бюджетного року», - зазначає Юрій Рилач. Така непослідовність, зазначають 
представники компаній, негативно позначається на інвестиційній привабливості України в 
цілому. Інвестори не готові вкладати в розвиток економіки країни, у якій неможливо навіть 
прогнозувати податкові зобов'язання протягом того чи іншого року. 
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На Житомирщині СБУ викрила фірму- 
експортера нелегального лісу 

12.07.2016 

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили у 
Коростені на Житомирщині комерційну структуру, яка експортувала до 
однієї з країн Азії незаконно вирубану та необліковану деревину. 

Для її легалізації підприємці надавали до житомирського обласного управління 
лісового та мисливського господарства фіктивні документи про походження деревини. 
Вони були нібито видані двома столичними державними лісокористувачами. Після 
отримання на підставі підроблених документів сертифікатів про легальне походження 
деревини, бізнесмени оформлювали на митниці дозвіл на експорт лісоматеріалів. 
Співробітники спецслужби під час перевірки документації комерційної структури 
задокументували вже десять фактів експорту за кордон партій лісоматеріалів. Тільки 
упродовж одного з кварталів підприємці вивезли до Азії за фіктивними документами 
майже 900 кубометрів деревини мінімальною вартістю 1,6 мільйона гривень. Відкрито 
кримінальне провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України…. 

 

Читати повністю >>> 
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Незаконна вирубка лісу зупиниться, щойно подолаємо 

тіньовий ринок деревини 
13.07.2016 

Для того, щоб зупинити незаконну вирубку лісів, потрібно, в першу 
чергу, зупинити тіньовий обіг деревини, наголосила т.в.о. Голови 
Держлісагентства України Христина Юшкевич під час ефіру на одному з 
телеканалів. 

«Необхідно створити умови, за яких не буде можливості збути нелегальну деревину. 
Відповідно зменшиться кількість незаконних рубок. Для цього необхідно запровадити 
єдиний електронний облік для всіх лісокористувачів», - зазначила вона. Христина Юшкевич 
наголосила на підтримці відомством ініціативи щодо збільшення відповідальності за 
незаконну вирубку лісу. «Відповідні напрацювання обговорювалися з експертами 
представництва Світового банку в Україні. Відповідальність має поширюватися на 
спеціаліста, який розробляє документацію для здійснення вирубки, осіб, які її здійснюють, і 
однозначно – на підприємців, які скуповують нелегально заготовлену деревину. Тільки 
такий ланцюг відповідальності зможе дати результат», - наголосила т.в.о. Голови відомства. 
Окрім того, за її словами, необхідно збільшувати кількість рейдів у лісах з одночасним 
посиленням лісової охорони працівниками поліції, адже зараз на одного працівника лісової 
охорони припадає 1200 га лісу. «Також ведеться робота щодо забезпечення лісгоспів 
вежами і камерами відеоспостереження. Ними уже обладнано 286 спостережних веж. Такі 
заходи допомагають оперативно виявляти загоряння у лісових масивах, а також слідкувати 
наживо за всім, що відбувається у лісі», - повідомила Христина Юшкевич. Відзначимо, 
Державне агентство лісових ресурсів України за допомогою рейдових бригад оперативно 
виявлятиме та запобігатиме здійсненню незаконних рубок у лісах України. Про це 
повідомила т.в.о. Голови відомства Христина Юшкевич. «Останнім часом у лісах 
безчинствують злочинні угрупування з відповідним оснащенням, таким як прилади 
нічного бачення, радіостанції, вантажні автомобілі з гідроманіпуляторами тощо. Ці групи 
діють зухвало, переважно в нічний період, заготовляючи виключно крупномірні дерева», - 
повідомила Христина Юшкевич. За її словами, для боротьби з «лісовою мафією» державна 
лісова охорона спільно з представниками поліції, природоохоронних органів, громадських 
організацій активізує проведення рейдів у лісах щодо виявлення місць здійснення 
незаконних рубок. Відповідне доручення вже надано начальникам обласних управлінь 
лісового та мисливського господарства. 

 

Читати повністю >>> 
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АМКУ перерулив Матіосу кляузу на монополію  
«Таланлегпрому» на берці для армії 

12.07.2016 
Колегія АМКУ відмовилась розглядати скаргу львівського 

підприємця Олександра Божагори щодо тендеру Міноборони на 
постачання взуття для військових на очікувану суму 203 млн грн. Однак 
колегія вирішила звернутись до Військової прокуратури обставин закупівлі. 

Про це у фейсбуку повідомила Державний уповноважений Антимонопольного 
комітету України Агія Загребельська, яка входить до Колегії зі скарг про порушення 
законодавства у сфері публічних закупівель. Підприємець скаржився на дискримінаційні 
вимоги щодо берців для армії. Однак пропустив строки оскарження. Відтак Колегія АМКУ 
відмовилась розглядати його скаргу. «При цьому, приймаючи до уваги те, що в самій скарзі 
ФОП Божагора зазначав, що «такі» вимоги до предмету закупівлі з’явились «під можливості 
і за сприянням службових осіб ТОВ «Таланлегпром», «було організовано умови для 
здійснення закупівлі взуття військовослужбовців за неконкурентною процедурою у одного 
учасника, що очевидно завдало державі збитків в особливо великих розмірах» колегія 
прийняла рішення звернутись до Військової прокуратури щодо зазначених вище обставин 
для того, щоб останні, в межах компетенції, перевірили наведену в скарзі інформацію та, за 
умови підтвердження, вжили передбачених законом заходів», – повідомила Загребельська. 
Підприємець скаржиться на технічні умови на берці, які вступили в дію у квітні 2016 року. 
«Основне антиконкурентне обмеження, що міститься в ТУ 15.2-072-00034022:2016, це 
безальтернативна вимога використання під час виробництва військового взуття виключно 
литтєвого методу кріплення двохкомпонентної підошви (поліуретан + гума) із 
обов’язковою реалізацією конструктивного елементу у вигляді напливу частини підошви 
на фрагмент шкіри носка черевика над пальцями ноги. Примітка: наплив підошви такого 
типу не використовується в жодній армії світу», – вказав Божагора. За даними підприємця, 
із світових виробників такий конструктивний елемент має тільки взуття торгової марки 
LOWA. «До речі, «реформатор» з «Волонтерського десанту» громадянин Леснік К.О. 
(«розробник» ТУ 2015 р.) активно реалізує взуття марки LOWA на території України через 
афільовані з ним торговельні підприємства, і чи не під них, часом, саме такий наплив!?», – 
вказав Божагора. Також підприємець у своїй заяві до АМКУ вказав, що «з початку 2016 року 
активну діяльність із продовження справи створення дискримінаційних антиконкурентних 
умов для виробників військового взуття здійснювали вже представники Центру розвитку 
та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України (керівник Марченко 
Д.), ідеологами створення якого була група осіб – Бірюков Ю., Леснік К., Гусев Ю.». 
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Текстильные предприятия из Украины  

выходят на венскую биржу 
13.07.2016 

Акционерное общество Dr. Bock Industries AG, имеющее дочерние 
предприятия в Украине, с 14 июля 2016 года приступает к листингу акций 
на Венской фондовой бирже. Об этом Forbes сообщила пресс-служба 
инвестора Грегора Розингера (Rosinger Group, Австрия), активно 
участвовавшего в выводе холдинга на IPO. 

Dr. Bock Industries AG, насчитывающий более 1800 сотрудников, является ведущим 
поставщиком услуг для премиальных брендов швейной промышленности и в основном 
специализируется на производстве высококачественных брюк. Большая часть продукции 
поступает с собственных предприятий украинского дочернего предприятия RGT Ukraine, 
мощности которого находятся в Житомирской области, а также с заводов румынской 
дочерней компании RGT Romania. Помимо этого, дочерними структурами холдинга 
являются RGT Italia (Италия) и RGT Deutschland GmbH (Германия). Основные клиенты Dr. 
Бок Industries AG –  это ведущие премиальные бренды, такие как Hugo Boss, Brax, Zegna, 
Marc Cain, Marco Polo, Gant, Drykorn, Windsor, Bogner, Strellson, Rene Lezard и т.д. Rosinger 
Group, финансовый концерн Грегора Розингера, в течении многих лет входит в число 
значимых игроков в своем сегменте европейского рынка капитала. … 

 

Читать полностью >>>  
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В Олешковском «Дунапак Украина»  
обновления 

12.07.2016 
Австрийский завод по производству гофрокартонной упаковки 

«Дунапак Украина» в Олешках установил и ввел в эксплуатацию 
новую производственную линию. 

Оборудование стоимостью больше 80 млн. грн. поставлено ведущим швейцарским 
производителем. Установку и наладку выполнили швейцарские специалисты с 
техническим персоналом предприятия. Перед запуском линии 8 операторов в течение 3-х 
месяцев проходили подготовку на заводе группы «Дунапак» в Болгарии. Создано 
дополнительно 12 высококвалифицированных рабочих мест. Новое оборудования является 
уникальным для украинской отрасли по производству гофрокартона, сообщает издание. 
Оно позволяет делать многофункциональную упаковку с многоцветной печатью 
непосредственно на гофрокартоне. 

 

Читать полностью >>>  
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Киевский картонный комбинат за 6 мес. ускорил темп  
прироста объемов производства до 16%   

13.07.2016 
ККБК в январе-июне 2016 г. увеличил объем производства (в 

денежном выражении) на 15,7% по сравнению с тем же периодом 2015 года - 
до 2 млрд 027,3 млн грн, сообщает ассоциация "УкрПапир". 

Таким образом, по итогам полугодия комбинат несколько ускорил темп прироста 
производства (в январе-мае он составил 14,3%). Согласно статистическим данным 
ассоциации, в натуральных показателях Киевский КБК по-прежнему демонстрирует 
прирост выпуска гофротары и бумаги-основы для санитарно-гигиенической продукции, 
тогда как в выпуске картона отмечается падение на 7,7% - до 93,24 тыс. тонн, темп 
которого замедлился (за пять месяцев отставание составляло 12,6%). Сокращение выпуска 
картона обусловлено снижением производства как тарного картона (включая бумагу для 
гофрирования) на 8,6% - до 56,7 тыс. тонн, так и коробочного - на 6,3%, до 36,54 тыс. тонн. 
Производство гофротары выросло на 5,4% - до 98,14 млн кв. м. Комбинат остается лидером 
по производству этой продукции в Украине. Выпуск бумаги-основы на ККБК за шесть 
месяцев вырос на 13,3%, составив 37,5 тыс. тонн. При этом производство туалетной бумаги, 
в выпуске которой комбинат лидирует с существенным отрывом от остальных 
производителей, выросло на 2,6% - до 193,79 млн рулончиков. По данным ассоциации, в 
первом полугодии в Украине в целом производство картонной тары (с учетом 
непрофильных производителей) увеличилось на 6,6% - до 377,63 млн кв. м, тогда как 
бумаги и картона оно сохранилось почти на прошлогоднем уровне – 383,3 тыс. тонн. 
Киевский КБК - одно из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной 
продукции. На нем работает почти 2,2 тыс. чел. Продукция реализуется почти 700 
компаниям Украины, ряда стран СНГ и дальнего зарубежья. Основным сырьем для 
производства служит макулатура. Мощности по переработке вторичного сырья превышают 
850 тонн в сутки. В мае 2016 года комбинат сообщил о полной независимости от 
российской макулатуры, использует альтернативное сырье с украинского и европейского 
рынков. ККБК в 2015 году увеличил чистый доход на 51,2% – до 3,876 млрд грн, чистая 
прибыль составила 123,5 млн грн против 270,6 млн грн чистого убытка годом ранее.  

 

Читать полностью >>>  
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"Славянские обои-КФТБ" за 6 мес. еще немного замедлили 
темп падения выпуска обоев   

13.07.2016 
"Славянские обои - КФТБ" (ранее - Корюковская фабрика 

технических бумаг, Черниговская обл.), один из ведущих в СНГ 
производителей обоев, в январе-июне 2016 года сократили выпуск 
обоев на 46,8% по сравнению с тем же периодом 2015 года – до 13,87 млн усл. кусков. 

Согласно данным профильной ассоциации "УкрПапир", таким образом, фабрика еще 
немного замедлила темп падения выпуска этой продукции к прошлому году (по итогам 
января-мая оно составило 52,8%, а в первом квартале отмечалось почти трехкратное 
падение). При этом во втором квартале их выпуск вырос в 3,4 раза к первому кварталу 
текущего года - до 10,7 млн усл. кусков. В общем выпуске обоев в Украине фабрика 
сохраняет почти 50%-ную долю, поскольку их общий выпуск в стране также сократился на 
42% - до 28,62 млн усл.кусков. При этом в июне их производство в стране незначительно 
(на 0,7%) превысило показатель июня-2015 и выросло на 18% к маю текущего – до 7,12 млн 
усл. кусков. "Славянские обои - КФТБ" выпускает бумажные гофрированные, моющиеся, 
дуплексные, акриловые, виниловые обои, на флизелиновой основе, обои горячего 
тиснения, производит более 2500 дизайнов продукции. Как сообщалось, в 2015 году 
фабрика сократила выпуск обоев на 55% к 2014 году - до 39,25 млн усл. кусков, а в декабре 
выпустила только немногим более 1 тыс. усл. кусков. При этом в начале прошлого года 
отставание от января-2014 было минимальным -1,7%, а в течение года темп падения 
стабильно ускорялся. В денежном выражении объем производства в 2015 году снизился на 
22,7% - до 1 млрд 406 млн грн. Ранее около двух третей производимой продукции КФТБ 
поставляла в Россию (до введения торговых ограничений на продукцию из Украины), 
продукция также поставляется в страны СНГ и Европы.  
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Полиция накрыла янтарный "клондайк": 
изъята бронетехника 

13.07.2016 
Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил о 

спецоперации Национальной полиции в Ровенской области, в результате 
которой был обнаружен незаконный "клондайк" добытчиков янтаря. 

По его словам, незаконных старателей обнаружили при патрулировании 
беспилотниками спецподразделения "Днепр-1". "Беспилотники обстреляли. Два из трех 
были сбиты.. это не фронт.. на сьемках было видно много вооруженных людей, ужасающая 
картина разорения природы заповедника и... бронетехника", – пишет Аваков. В среду 
спецподразделения Нацполиции зашли на дальние острова в Ровенском заповеднике и 
задержали группу незаконных старателей, оказавших сопротивление спецназу. 
"Бронемашина МТЛБ изьята, задержаны несколько человек", – отчитывается глава МВД. Он 
предостерег местных жителей от попыток "отбить" задержанных старателей: "При 
необходимости к месту беспорядков будут направлены дополнительные подразделения 
Нацгвардии и полиции. Операции по наведению порядка будут продолжаться!", – пишет 
Аваков. Как известно, в последнее время на Ровенщине произошло несколько громких 
задержаний в сфере правоохранительных органов. В частности по подозрению в 
причастности к организации незаконной добычи янтаря суд арестовал заместителя 
прокурора Ровенской области Андрея Боровика и еще 4-х фигурантов дела. Луценко также 
уволил Анатолия Ковальчука с должности прокурора Ровенской области. О 
катастрофической ситуации для экологии Ровенской области, связанной с незаконной 
добычей янтаря "Украинская правда" писала в марте. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам pravda.com.ua 
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Правительство утвердило концепцию Фонда  
энергоэффективности   

13.07.2016 
Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил 

концепцию планируемого к созданию Фонда энергоэффективности. Об 
этом сообщает interfax.com.ua 

"Создание Фонда энергоэффективности позволит сделать очень простые вещи, в 
первую очередь, повысить эффективность потребления энергии…У нас (в стране – ИФ) 
около 100 тыс. многоэтажных жилых домов, 7,5 млн индивидуальных домохозяйств. Нам 
нужно не делать пилотные проекты, а внедрять это массово, эффективно, в каждом городе, 
в каждом населенном пункте. Именно сегодня масштабирование энергоэффективности 
касается всей страны", – сказал на заседании правительства вице-премьер-министр – 
министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Геннадий Зубко. Как отметил Г.Зубко, доноры от Европейского Союза и немецкого 
правительства уже близки к согласованию своего участия в совместном финансировании 
Фонда со следующего года. По оценкам главы Минрегиона, успешная работа Фонда 
позволит экономить 1,5 млрд куб. м газа ежегодно, обеспечит создание 75 тыс. новых 
рабочих мест с вовлечением малого и среднего бизнеса на рынок термомодернизации, 
проведения энергоэффективных мероприятий и энергоаудита в жилом секторе, а также 
поможет ежегодно экономить около 5 млрд грн средств государственного бюджета, 
предназначенных для выплаты по субсидиям на жилищно-коммунальные услуги. 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам interfax.com.ua 
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Гранітний щебінь ПБГ «Ковальська» сертифіковано  
за євростандартом 

 

06.07.2016 
Гранітний щебінь, фракцій 2/4, 4/8, 8/16, що виробляється на 

ТОВ «Омелянівський кар'єр», сертифікований за європейським 
стандартом EN 12620:2008. Про це повідомляє прес-служба компанії 

Схвальні висновки, зроблені Європейською комісією та Європейською асоціацією 
вільної торгівлі, відповідають основним вимогам директив ЄС. Отриманий сертифікат 
підтверджує високу якість продукції ПБГ «Ковальська», що використовується у зведенні 
житла та об'єктів комерційного і муніципального призначення. Він дозволяє компанії 
експортувати щебінь на ринок країн Євросоюзу з маркуванням «CE», що гарантує його 
відмінні властивості і безпечність для здоров'я людини і навколишнього середовища. 
Наявність сертифікату EN 12620 дає Групі додаткові конкурентні переваги у співпраці з 
представництвами іноземних компаній на українському ринку. В рамках аудиту 
європейські експерти відвідали «Омелянівський кар'єр», вивчили технологічну 
документацію, ознайомилися із результатами якісних випробувань щебеню, 
проаналізували інтегровану систему менеджменту. Спеціалісти центру стандартизації 
відмітили сучасність і технологічність видобутку та виробництва, трудову дисципліну, 
високу якість та екологічність продукції. 

 

Читати повністю >>> 
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 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

Украинская "дочка" польского PBG будет реорганизована  
в ООО "ПБГ-Украина"   

13.07.2016 
ПАО "ПБГ-Украина" (Киев), украинская дочерняя компания 

концерна PBG S.A. (Польша) будет реорганизовано в ООО. Такое решение 
принял единственный акционер компании 12 июля 2016 года. 

Как отмечается в сообщении, целью реорганизации является минимизация 
расходов, сокращение количества мероприятий, предусмотренных организационно-
правовой формой ПАО. Все имущественные права компании, ее денежные средства, другие 
права и обязательства перейдут к правопреемнику – ООО "ПБГ-Украина". Таким образом, 
размер уставного капитала капитала "ПГБ-Украина" после реорганизации в ООО составит 
0,889 млн грн. При этом акции ООО "ПГБ-Украина" будут распределены среди его 
участников с коэфициентом 1:1 с сохранением соотношения их количества, 
существовавшего в уставном капитале ПАО. Согласно годовой отчетности компании в 
системе НКЦБФР, составленной в соответствии с стандартами международной финансовой 
отчетности (МФО), по результатам деятельности в 2015 году чистый убыток ПАО "ПБГ-
Украина" сократился на 964 тыс. грн, или в 3,3 раза, по сравнению с 2014 годом – до 415 
тыс. грн. При этом убыток от операционной деятельности возрос в 1,8 раза – до 414 тыс. 
грн. Согласно примечаниям к финотчетности за 2015 год, "ПБГ-Украина" в 2014 году 
завершила строительство первой очереди жилищно-офисного комплекса "Министерский". 
Однако в настоящее время основную деятельность (строительство) компания не 
осуществляет, а лишь предоставляет в аренду строительное оборудование. Польский 
строительный концерн PBG S.A. основан в 2004 году на базе компании Piecobiogaz s.c., 
которая с 1994 года занималась строительством газо- и нефтепроводов и сопутствующей 
инфраструктуры. PBG S.A. вышел на украинский рынок в октябре 2009 года, открыв 
представительство и дочернюю компанию ПАО "ПБГ-Украина" (PBG Ukraina P.S.A.). В 2009 
году польский строительный концерн также приобрел через компанию Wschodnі Іnvest 
(Польша, на 100% принадлежит PBG S.A.) 51% в АОЗТ "Энергополь-Украина" (Киев), 
специализирующемся на промышленном строительстве.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ГПУ вручила підозру скандальному забудовнику 
Войцехівському 

15.07.2016 
Генеральна прокуратура України вручила підозру забудовнику 

Анатолію Войцехівскому, який підозрюється в ухиленні від сплати податків 
на суму 12,5 млн грн, створенні організованої злочинної групи та інших 
злочинах. 

"Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у 
кримінальному провадженні за ч. ч. 3, 4 ст. 190 , ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 
364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 та іншими КК України за фактами організації та керівництва 
А.Войцехівським організованою групою для самовільного зайняття земельних ділянок у 
місті Києві, використання їх у 2004-2016 роках для незаконного будівництва житлових та 
офісних комплексів, привласнення коштів інвесторів в будівництво, ухилення від сплати 
податків", - йдеться у повідомлені ГПУ. Як зазначається, у вказаному провадженні ГПУ у 
2015-2016 роках з метою об'єктивності розслідування об'єднала всі 46 проваджень, 
зареєстровані з 26 листопада 2012 року щодо діяльності Войцехівського. У Генпрокуратурі 
установили, що він разом з учасниками злочинного угруповання у 2004-2013 роках 
придбав частки у статутних капіталах 12 підприємств (у 2014 році ці частки переоформлені 
на підставних осіб). "За допомогою зазначених підприємств злочинне угруповання 
самовільно захопило земельні ділянки під будівництво 40 об'єктів, яке продовжується без 
дозвільних документів та поєднане з привласненням коштів інвесторів. Окремі з цих 
об'єктів введені в експлуатацію на підставі підроблених рішень судів, незаконно 
реєструються в Державному реєстрі нерухомого майна", - наголосили у відомстві. У 
кримінальному провадженні за дорученням процесуального керівника накладено арешт на 
самовільні будівництва та самовільно захоплені земельні ділянки, на майно Войцехівського 
всього на суму понад 200 млн грн. Цього ж дня йому вручено повідомлення про підозру та 
затримано на підставі ст. 208 КПК України. Крім того, як зазначили в ГПУ, у зазначеному 
кримінальному провадженні триває розслідування фактів самовільного захоплення ще 40 
земельних ділянок в м. Києві та самовільного будівництва на них. 

 

Читати повністю >>> 
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 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЖИТЛОВА 

Столичные застройщики уменьшают 
 метраж квартир 

11.07.2016 
Столичный регион остается лидером по объемам строительства 

жилья в Украине. При этом ближайший пригород Киева показывает 
наилучшие результаты. Об этом сообщает delo.ua  

Так, по данным Государственной службы статистики, в 2015 году тут ввели в 
эксплуатацию 1,7 млн кв. м жилья, тогда как в столице - 1,4 млн кв. м. Вместе с тем одной из 
основных тенденций последних месяцев стало проектирование и закладка малометражных 
квартир. Так, по данным компании "Альянс Новобуд", показатель минимальной заявленной 
площади квартир за последние несколько лет снизился для однокомнатных квартир с 39,9 
кв. м для новостроек со сроком ввода в эксплуатацию в 2015 году до 36,9 кв. м для 
новостроек со сроком ввода в эксплуатацию в 2017 году. Соответственно, за два года этот 
показатель сократился на 7,5%. Для двухкомнатных квартир снижение составило 7,2%, а 
для трехкомнатных - 3,7%. "Таким образом рынок реагирует на изменение 
потребительских предпочтений и покупательной способности. Снижение метража, 
безусловно, отражается на стоимости квартиры, делая ее более доступной для 
покупателей", - поясняет Юрий Мавродиев, директор компании "Алекса Групп", 
являющегося генподрядчиком "Альянс Новобуд". 

 

Динамика изменения площади квартир >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 

 
 
 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/07/13/7114592/
http://interfax.com.ua/news/economic/356850.html
http://kovalska.com/ua/news/granitniy-shchebin-pbg-kovalska-sertifikovano-za-ievrostandartom
http://interfax.com.ua/news/economic/356831.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2050901-gpu-vrucila-pidozru-skandalnomu-zabudovniku-vojcehivskomu.html
http://delo.ua/business/stolichnye-zastrojschiki-umenshajut-metrazh-kvartir-319707/
http://kovalska.com/
http://fortrent.com.ua/
http://www.poslygi.com.ua/planning/
http://www.kievgolfclub.com/
http://kovalska.com/ua/tov-omelyanivskiy-karier
http://www.pbg-ua.com/


 

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

 

 КОМЕРЦІЙНА 
 ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ 

 
Семь индустриальных парков в Украине претендуют  

на включение в реестр   
12.07.2016 

Еще семь индустриальных парков (ИП) в Украине претендуют на 
включение в реестр ИП в дополнение к уже зарегистрированным 13 
паркам, сообщило Министерство экономического развития и торговли 
(МЭРТ). 

Согласно презентации "Индустриальные парки в Украине" на сайте министерства, 
по состоянию на 20 июня т.г. для включения в реестр предложены во Львовской области 
парк "Яворивский" (площадь 40 га), в Ивано-Франковской области - Новораздольский ИП 
(46,4 га) и "Бурштын" (32,45 га), "ИП Ривненской области" (145,13 га). Кроме того, в реестр 
предлагается включить ИП "Фастиндастри" (Киевская обл., 15 га), "Винницкий ИП" (60 га), 
а также парк "Павлоград" (Запорожская обл., 250 га). По состоянию на 20 июня в реестр ИП 
Украины внесены парки "Свема" (Шостка Сумской обл.), "Соломоново" (Закарпатская обл.), 
"Львовский индустриальный парк "Рясне-2", "Долина" (Ивано-Франковская обл.), "Славута" 
(Хмельницкая обл.), "Центральный" (Кременчук Полтавской обл.), "Коростень" 
(Житомирская обл.) и "Первый украинский индустриальный парк (пгт Большая Дымерка 
Киевской обл.), "Тростянец" (Сумская обл.), "Кривбас" (Днепропетровская обл.), "iPark" 
(Одесская обл.), Bionic Hill (Киев), "Мироцкое" (Киевская обл.). Кроме того, в Украине 
функционирую четыре частных ИП, не включенных в реестр – парк "Чексил" (Черниговская 
обл.), "Патриот" (Сумская обл.), "Малиновка" (Харьковская обл.) и KhersonIndustrial Park 
(Херсонкая обл.). Согласно презентации, местными органами власти и частными 
компаниями отрабатываются вопросы создания новых ИП в Запорожской, Ивано-
Франковской, Житомирской, Николаевской, Ривненской, Херсонской, Черниговской, 
Черновицкой, Кировоградской областях и в Киеве. Согласно законодательству, 
индустриальный парк может размещаться на одной или нескольких смежных земельных 
участках, его площадь должна быть от 15 до 700 га. Парк создается не менее, чем на 30 лет. 
Господдержка создания и функционирования ИП включает выделение средств из госфонда 
регионального развития при условии софинансирования из местных бюджетов в размере 
10% их сметной стоимости, освобождение от долевого участия в развитии местной 
инфраструктуры в случае строительства объектов в пределах ИП, а также освобождение от 
уплаты ввозной пошлины при ввозе оборудования и комплектующих, не производимых в 
Украине. В соответствии с проектом Плана приоритетных действий Кабинета министров 
Украины на 2016 год, предусматривается увеличение количества индустриальных парков, 
включенных в реестр, на 30% (к концу года – пять парков). Госинвестпроект включает 
индустриальный парк в реестр в двухдневный срок со дня поступления сообщения МЭРТ о 
соответствующем решении комиссии.  

 

Читать полностью >>>  
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Омелян думає запустити платні дороги  
навколо Києва і до моря 

11.07.2016 
Міністерство інфраструктури розглядає можливість будівництва 

приватних доріг навколо Києва та в Одесу. Про це заявив Міністр 
інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю Bloomberg, передає прес-
служба Міністерства. 

За його словами, Україна планує запропонувати концесійні проекти і ввести платні 
шосе, щоб привернути інтерес приватних інвесторів. "Новий маршрут навколо столиці 
Києва і той, що зв'язує Київ з портовим містом Одеса на Чорному морі, можуть бути серед 
найбільш цікавих для інвесторів областей розвитку", - сказав він. Омелян очікує, що 
Парламент схвалить закон про концесії і що стратегія дорожньої мережі буде підготовлена 
спільно зі Світовим Банком до кінця року або на початку 2017 року. Він також повідомив, 
що Європейський Банк Реконструкції та Розвитку надає грошову допомогу Україні для 
підготовки закону про концесії. За словами Міністра, Україна шукає джерела інвестицій і 
запросила Світовий Банк допомогти розробити плани щодо поліпшення 170 000 кілометрів 
автошляхів, з яких 90 відсотків не оновлювалися протягом більш ніж 30 років.  

 

Читати повністю >>> 
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Добудову Подільсько-Воскресенського мосту обговорили  

з німецькими експертами 
11.07.2016 

Мер Києва Віталій Кличко обговорив з делегацією німецьких 
експертів перспективи завершення будівництва Подільсько-
Воскресенського мосту. Про це повідомили в прес-службі Київського 
міського голови. 

За словами Кличка, міст готовий наполовину. Для завершення будівництва 
необхідне фінансування, яке місто сьогодні з бюджету забезпечити не може. Тому 
важливим питанням є пошук та залучення інвестора, який би міг дофінансувати 
будівництво. Держсекретар федерального міністерства транспорту та цифрової 
інфраструктури Німеччини Райнеро Бомба зазначив, що транспортне сполученням у Києві 
потребує вдосконалення, і запуск Подільсько-Воскресенського мосту є абсолютно 
необхідним. «Те, що він стоїть недобудованим і не робить пересування киян комфортнішим 
- не на користь місту. Сьогодні є відповідні технології, які допоможуть забезпечити 
добудову сучасного мосту», - підкреслив держсекретар. Бомба та Кличко домовилися у 
вересні зібрати спільну робочу групу, у яку ввійдуть українські та німецькі фахівці, та 
окреслити подальші кроки. «Я пропоную всім спеціалістам, які зацікавлені в будівництві, 
зустрітися або в Німеччині, або тут, у Києві, і в широкому колі обговорити питання 
добудови Подільсько-Вокресенського мосту. Також я пропоную мерові зустрітися в Берліні 
з усіма фахівцями з обох сторін та обговорити, що необхідно для завершення будівництва, 
які фінансові ресурси потрібні та де знайти інвесторів. Я думаю, що цей проект буде цікавий 
міжнародним інвесторам», - зазначив Бомба. 

 

Читати повністю >>> 
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Турки, одесити і «приватівці» розділили півмільярда  
на дороги Львівщини 

14.07.2016 
Служба автомобільних доріг у Львівській обл. з 17 червня по 7 

липня уклала низку угод про поточний середній ремонт автодоріг 
державного і місцевого значення на загальну суму 494,54 млн грн.  

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». ТОВ «Онур Конструкціон 
Інтернешнл» отримало найбільше замовлень на суму 378,47 млн грн. Додаткові послуги з 
ремонту траси Н-17 Львів-Радехів-Луцьк на ділянці км 0+000 – 69+600 коштують 232,33 
млн грн., або близько 3 млн грн. за кілометр. Основні роботи фірмі замовили в травні за 
234,03 млн грн. Решта розподілена між ділянками доріг С141203 Львів-Сухоріччя, С141205 
Пустомити-Поршна, С141208 Пустомити-Оброшине, С141210 Муроване-Новий Яричів, 
С141215 Наварія-Милятичі, С141220 ст. Зимна Вода-Зимна Вода, С141227 Ставчани-Щирець 
та С141238 Поршна-Липники. ТОВ «Автомагістраль-Південь» дадуть 78,10 млн грн. на 
ремонт доріг С141211 Старе Село-Коцурів-Затемне, С141212 Давидів-Товщів-Бібрка та 
С141217 Шоломинь-(Старе Село-Коцурів-Затемне) вартістю 2-3 млн грн./км. ТОВ «ПБС» 
отримає 37,97 млн грн. на ремонт ділянок доріг С141222 (Львів-Тернопіль)-Під’ярків і 
С141232 Журавники-Тарасівка вартістю 3 млн грн./км. Переможці змагалися лише між 
собою. ТОВ «Будмонтажсервіс 1» пропонувало ремонт траси Н-17 на чверть дешевше. 
Заявку відхилили через відсутність технічної специфікації та аналогічних договорів за 2015 
рік. Власниками фірми «Онур Конструкціон Інтернешнл» є Онур Четінджевіз, Ісхан 
Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній досі не був засновником 
жодного підприємства, але з 2011 року до сьогодні керує ПП «Глоріо», яке управляє 
рестораном в Брюховичах. Торік проти «Онуру» порушили кримінальне провадження за 
заволодіння бюджетними коштами при реконструкції вулиць у Києві в 2011-2012 роках. 
Водночас із 2011 року «Онур» виграв тендерів на 4,16 млрд грн. «Автомагістраль-Південь» 
належить одеситам Валерію Короткову та Олегу Наливанному. Фірму «ПБС» контролює 
нардеп Олександр Шевченко, який обрався від «Блоку Петра Порошенка», а потім вийшов із 
фракції. Раніше він керував курортом «Буковель», який належить Геннадію Боголюбову та 
Ігорю Коломойському. Нагадаємо, у травні Івано-Франківська САД замовила фірмі ремонт 
траси Н-10 Стрий-Мамалига за 717,70 млн грн. 
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Компанія "АЛЬТКОМ" контратакує Промінвестбанк -  
вимагає 523 млн грн. 

17.07.2016  
В середу, 06 липня ц.р. Господарський суд м. Києва повернув без 

розгляду позовну заяву ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» до 
Промінвестбанку щодо стягнення 522,98 млн грн. 

Компанія просила стягнути з банку вказану суму «як неправомірно/безпідставно 
отримане майно», а також визнати 40 договорів забезпечення (іпотеки, застави, поруки), 
які були підписані у межах кредитного договору №15-93/02-3/09 від 27.01.2009, такими, 
що є припиненими. Ці договори укладалися між Промінвестбанком та Корпорацією 
“Будівельники автомобільних доріг та транспортних споруд “Альтком”, ТОВ “Восток”, ТОВ 
“Фиона”, ТОВ “Альтех ТМ-Сервіс”, ТОВ “Альтком-Бетон”, ТОВ “Альтком “Інвест-Строй”, ТОВ 
“Альткомтрансмеханізація”, ТОВ “Завод КБМ”, ТОВ “Будкомплект”, ТОВ “Донспецмонтаж”, 
ТОВ “Донецька будівельна компанія”, ТОВ “ДЖС-Сервіс”, ТОВ “ДонбассЖилСтрой”, ТОВ 
“ДАЭМ”, ТОВ “Дорстрой” (код ЄДРПОУ 30645523), ТОВ “Дорстрой” (код ЄДРПОУ 31660851), 
ТОВ “Гранд”, ТОВ “Домант”, ТОВ “Альткомавтотранс”, ТОВ “Укрстройінвест”. Разом з тим, як 
зауважив суд, заявлені позовні вимоги не є однорідними, оскільки виникають з різних 
підстав (договорів) – забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором 
здійснювалось за різними за правовою природою договорами (іпотеки, поруки, застави). 
«За таких обставин, встановлення фактів за 40 договорами забезпечення (іпотеки, застави, 
поруки), підписаними у межах кредитного договору № 15-93/02-3/09 від 27.01.2009 р., 
зокрема, може бути утруднено в зв’язку з об’єднанням в одній позовній заяві різних 
позовних вимог, які ґрунтуються на різних доказах. Таким чином, позивачем не дотримано 
правил поєднання позовних вимог до одного відповідача в одній позовній заяві, у зв’язку з 
чим дані вимоги не можуть розглядатися судом в одному провадженні. Суд звертає увагу 
позивача, що ухвалою суду від 24.06.2016 № 910/11622/16 позовну заяву йому вже було 
повернуто з тих же підстав і з тими ж недоліками. Позивач виявлені судом недоліки не 
усунув, повторно звернувся з позовною заявою до суду. Ухвала суду від 24.06.2016 № 
910/11622/16 є чинною, не скасованою, у встановленому законом порядку не 
оскаржувалась і є обов"язковою до виконання», - йдеться в ухвалі Госпсуду м. Києва … 
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Украина потеряла 19 позиций в мировом  
рейтинге логистики 

12.07.2016 
Украина спустилась на 80-е место в рейтинге логистической 

эффективности, потеряв 19 позиций за два года. Об этом свидетельствует 
рейтинг Logistics Performance Index 2016, опубликованный на сайте 
Всемирного банка. 

Согласно рейтингу Всемирного банка, включающему 160 стран, Украина заняла 80-е 
место, опустившись на 19 пунктов по сравнению с предыдущим исследованием за 2014 год.  
Общий балл составляет 2,74 по сравнению с 2,98 в 2014 году. В то же время с этим 
результатом украинское государство вошло в десятку лидеров по логистической 
эффективности среди стран с уровнем дохода ниже среднего. В тройку лидеров в этом году 
вошли Нидерланды с индексом 4,23, Люксембург, чей показатель оказался чуть меньше, - 
4,22 и Швеция с индексом 4,20. 
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Через обмеження транзиту Росією на кордоні стоять 

 майже українських 130 вагонів 
14.07.2016 

Майже 130 вагонів з товарами з України, призначеними для 
Казахстану і Киргизстану, простоюють на українсько-білоруській ділянці 
державного кордону. Про це повідомила прес-служба ПАТ «Укрзалізниця». 

Їх не пропускають через запровадження Росією з 1 липня нових обмежень 
українського транзиту. «На прикордонних передавальних станціях України і Білорусі через 
запровадження додаткових обмежень щодо транзиту через територію Росії товарів 
походженням з України, які прямують до Республіки Казахстан і Киргизької Республіки, 
вже затримано майже 130 вагонів призначенням для цих республік», - сказано в 
повідомленні. У зв'язку з цим «Укрзалізниця» пропонує перевізникам везти вантажі за 
альтернативними маршрутами в обхід Росії, зокрема, за маршрутом, який проходить 
територією України, Грузії й Азербайджану і пролягає через Чорне і Каспійське моря. «За 
таким маршрутом вже здійснюється доставка українських і європейських вантажів на 
адресу одержувачів країн Середньої Азії», - додали в прес-службі. Крім того, «Укрзалізниця» 
просить вантажовідправників прискорити надання вказівок перевізникам щодо подальших 
дій з вантажем. Відповідно до Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення, 
неприйняття вантажів Російською Федерацією є перешкодою для здійснення перевезення. 
У такому разі за повідомленням перевізника вантажовідправник зобов'язаний надати 
вказівки щодо подальших дій з вантажем (зміна маршруту або переадресація). До 
отримання вказівок вантажовідправника перевізник здійснює нарахування, які, згідно з 
цією угодою, повинні бути відшкодовані перевізнику. Нагадаємо, за даними 
Мінекономрозвитку, станом на ранок 13 липня на кордоні України з РФ було затримано 72 
залізничних вагони, які прямували до Казахстану і Киргизії, 13 з цих вагонів було 
відправлено за зміненим маршрутом, решта 59 залишалися на російсько-українському 
кордоні. 1 липня Росія запровадила додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту 
українських товарів по своїй території. Зокрема, вони передбачають продовження терміну 
дії продуктового ембарго щодо ряду українських товарів, включаючи продовольство і 
промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів до 
Казахстану і Киргизстану, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію 
ембарго або передбачають стягнення мита. 
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Україна залучатиме морських перевізників з Азії до Балтії,  

вдосконалюючи свої порти 
14.07.2016 

Україна, чиї торговельні зв'язки з Росією були розірвані через 
збройний конфлікт у східних регіонах, намагатиметься компенсувати цю 
втрату, ставши транзитним хабом для поставок з країн Перської затоки, 
Азії, Китаю до скандинавських країн і країн Балтії. 

Уряд хоче створити "комфорт і впевненість" для бізнесу і щосили намагається 
змінити громіздку митну політику, зменшити  високі портові збори і покращити складну 
логістику, сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю Bloomberg у Києві. 
Кабмін веде переговори з декількома міжнародними компаніями, шукаючи інвесторів для 
модернізації чорноморських портів, залізниці та річкового транспорту. "Я хотів би привести 
переговори з China Shipping і Портом Dubai до успішного завершення", – сказав Володимир 
Омелян, додавши, що Адміністрація Порту Dubai розглядає можливість інвестицій в 
Одеський порт. "Ми почали обговорювати попередні можливості з Hutchison Port Holdings 
Ltd. Існує чітке розуміння того, що логістика в портах України не відповідає сучасним 
вимогам. Багато портів повинні бути перебудовані". Найбільша країна Європи за площею 
після Росії розраховує на іноземні інвестиції, щоб пришвидшити відновлення після 18-
місячного спаду. Крім протистояння на Сході і взаємних з Росією торговельних санкцій, 
Кабмін і його західні донори борються з бюрократією та корупцією, якаі відлякують 
інвесторів. Парламент досі не затвердив нові закони про приватизацію, концесію, про 
стратегії залізничного і річкового транспорту для підвищення потенціалу країни в якості 
глобальної транзитної країни. "Інвестори з Азії, Європи і США знаходяться в контакті з 
нами," – сказав Володимир Омелян, - "Вони зацікавлені в портовій інфраструктурі, 
стивідорних компаніях, приватизації та концесії». 
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 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 

Одесский аэропорт может  
остановить работу 

12.07.2016 
Аэропорт “Одесса” может остановить работу в связи с плохим 

состоянием взлетно-посадочной полосы. Об этом заявил глава Одесской 
ОГА М.Саакашвили в ходе презентации рейса Киев – Одесса авиакомпании 
“Браво”. 

Он полагает, что Министерство инфраструктуры должно определиться, что делать с 
ВПП аэропорта – реконструировать или строить новую. “Они предупреждены. У них есть 
деньги и пусть мне потом не говорят из Киева, что они не знают об этой проблеме”- заявил 
М.Саакашвили. Говоря о новом терминале аэропорта, он добавил, что его открытие, скорее 
всего, произойдет весной 2017 г. Основные сооружения аэропорта были возведены в 1960-
1961 гг. В 1982-м был построен грузовой терминал. Предприятие обеспечивает полеты 
воздушных судов около 20 отечественных и зарубежных авиакомпаний в 60 стран мира.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finance.ua 
 

МА «Львів» ім. Д. Галицького завершив І півріччя 2016  
з кращим результатом за останні три роки 

12.07.2016 
За перше півріччя 2016 р. приріст пасажиропотоку ДП «МА «Львів» 

ім. Данила Галицького» став кращим за останні три роки. Про це 
повідомляє прес-служба аеропорту «Львів» 

За результатами діяльності підприємства впродовж січня-червня 2016 р. авіапереве-
зеннями з/до Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького скористалися 
282,4 тис.пасажирів, що на 20,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року (234,9 
тис.пас.) Кількість виконаних рейсів у порівнянні з першим півріччям 2015 зросла на 19,3% 
(з 3151 до 3760 рейсів). У червні 2016 р., як і в попередні місяці року, також спостерігалася 
позитивна динаміка пасажиропотоку, що склав 75,7 тис. пасажирів. У порівнянні з 
показником аналогічного періоду 2015 (57,8 тис.пас.) пасажиропотік зріс на 31%. Кількість 
рейсів, виконаних у червні 2016 р. становила 901, що на 23,4% більше, ніж у червні 2015 р. 
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 ПЕРЕВІЗНИКИ  

Украинские авиакомпании увеличили  
пассажироперевозки на 19% 

13.07.2016 
Украинские авиакомпании в январе-июне 2016 г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 г. увеличили перевозку пассажиров на 19,1% 
- до 3,253 млн чел. Об этом сообщила пресс-служба Госавиалужбы. 

По оперативным данным, в этот период пассажироперевозки выполняли 17 
украинских авиакомпаний.В то же время, пассажиропоток через украинские аэропорты в 
первом полугодии вырос на 13,1% - до 5,326 млн человек. Обслуживание пассажиров 
выполняли 18 аэропортов. Как сообщалось, украинские авиакомпании в I квартале 
увеличили пассажироперевозки на 11,3%, до 1,2 млн человек, а аэропорты - на 9%, до 2,186 
млн человек.По данным Госавиаслужбы, украинские авиакомпании по итогам 2015 года 
сократили перевозку пассажиров на 2,7% - до 6,302 млн человек. 
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 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 

Инфраструктура морских портов  
изношена на 70-90% 

15.07.2016 
Инфраструктура морских портов изношена на 70-90%. Об этом заявил 

министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью Bloomberg, 
сообщает пресс-служба ведомства, передает Новое время. 

“Власть сократила портовые сборы для грузовых судов на 50%”, - сказал Омелян, 
добавив, что политика упрощения логистики для транзитных грузов продлится. “Украина 
имеет 13 морских портов, за исключением пяти портов в аннексированном Крыму. По 
данным Фонда госимущества, инфраструктура порта на 70-90% изношена”, - сообщил 
министр. Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший арабский портовый холдинг DP 
World рассматривает возможность инвестирования в развитие Одесского морского порта. 
Также в украинский порт инвестировала транснациональная компания Bunge. Она вложила 
$280 млн в строительство производственно-перегрузочного комплекса в Николаевском 
морском порту. Проект оценивают, как одну из крупнейших американских инвестиций в 
агросектор экономики Украины.  
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 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 

 
НАБУ викрило схему розкрадання бюджетних  

коштів філією «Укрзалізниці» 
12.07.2016 

Детективами НАБУ спільно з прокурорами Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури викрито схему заволодіння державними 
коштами під час проведення держзакупівель ДП «Укрзалізничпостач». 

Відповідно до вказаної схеми, в 2015 р. службові особи ДП спільно з представниками 
суб’єктів господарювання штучно завищували вартість предметів закупівлі на суму понад 
20 млн грн (при ціні договору поставки близько 55 млн грн), забезпечували оплату, 
легалізували одержані кошти. Наразі детективи НАБУ у порядку ст.208 Кримінального 
процесуального кодексу України затримали трьох осіб: заступника директора ДП – голову 
комітету з конкурсних торгів і начальника профільного відділу ДП – члена комітету з 
конкурсних торгів за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України 
(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем), а також куратора учасників торгів – за підозрою у вчиненні злочинів, 
передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом) КК України. Готуються клопотання про обрання підозрюваним 
запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Нагадуємо, кримінальне провадження 
за фактом заволодіння державними коштами під час проведення державних закупівель ДП 
«Укрзалізничпостач» було розпочато детективами Бюро у січні 2016 року.  
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Fitch отозвало рейтинги  
«Лемтранса» 

14.07.2016 
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента 

(РДЭ) в иностранной и национальной валютах компании «Лемтранс» на 
уровне «CCC» и одновременно отозвало их по коммерческим причинам. 

Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинги компании учитывают ее 
лидирующую позицию как крупнейшего частного железнодорожного грузового оператора 
в Украине с долей рынка около 20% по грузоперевозкам полувагонами. Рейтинги также 
отражают риски «Лемтранса», связанные с операционной средой в стране и финансово 
слабыми клиентами, в частности, холдингами «ДТЭК» и «Метинвест», которые обеспечили 
около 90% выручки компании в 2015 году и в настоящее время находятся в процессе 
реструктуризации своих обязательств. В то же время последний фактор частично 
компенсируется тем, что «Лемтранс» ведет деятельность на условиях предоплаты, его 
транспортные услуги являются ключевыми для деятельности «ДТЭК» и «Метинвеста», все 
они – крупнейшие промышленные компании Украины и являются частью одной 
холдинговой группы «СКМ». ООО «Лемтранс» – крупнейшая в Украине частная 
транспортно-экспедиторская компания, предоставляющая полный комплекс услуг по 
перевозке грузов железнодорожным транспортом. Основными направлениями 
деятельности являются: транспортно-экспедиторское обслуживание внутренних и 
экспортно-импортных грузоперевозок, а также ремонт подвижного состава. 100% 
уставного капитала компании «Лемтранс» принадлежит группе СКМ Рината Ахметова. 
Компания в январе-марте 2016 года перевезла 14,6 млн тонн грузов различной 
номенклатуры, что на 6,7% превышает показатели аналогичного периода 2015 года. Объем 
перевозок угля снизился на 7,49% – до 6,3 млн тонн, перевозка железорудного сырья 
увеличилась на 10,3% – до 4,7 млн тонн. Объемы перевозки черных металлов в январе-
марте составили 1,6 млн тонн, флюсов – 1,07 млн тонн, кокса – 0,74 млн тонн. 
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Глава Укрзализныци сообщил о первых  
кадровых решениях 

14.07.2016 
Павел Ярчевский назначен руководителем Центра обеспечения 

производства ПАО Укрзализныця. Об этом написал глава ПАО 
"Укрзализныця" Войцех Балчун в Фейсбук, передает biz.liga.net 

"Есть первые принципиальные, основополагающие для меня решения. Формирую в 
правлении жесткую оппозицию к коррупционным схемам, работающих в УЗ", - сообщил 
Балчун. Он отметил, что настоящие реформы в Укрзализныци невозможны без изменений 
в Центре обеспечения производства. Глава УЗ считает, что обновление центра ключевым в 
модернизации компании. "Горжусь тем, что убедил взяться за это дело человека с 
безупречной репутацией, одного из лучших европейских менеджеров, имеющих огромный 
опыт руководства крупными компаниями. Павла Ярчевского ждет экстремально сложная 
миссия реформировать ЦОП", - написал Балчун. Также он заявляет об очевидных 
нарушениях в процедурах госзакупок. "Будут служебные расследования, выговоры, 
увольнения. До уголовных дел", - отметил Балчун. Поляк Павел Ярчевский раньше работал 
в польской транспортной компании CTL Logistics SA, на химическом предприятии Zakłady 
Azotowe Puławy и в материнской компании Grupa Azoty.  
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ПАО "Укрзализныця" должна закончить реструктуризацию  
долгов к средине августа 

15.07.2016 
ПАО "Укрзализныця" к середине августа т.г. необходимо завершить 

реструктуризацию большинства кредитных обязательств. Об этом 
сообщается в консолидированном финансовом отчете "Укрзализныци" за 
2015 год. 

Согласно документу, в апреле 2015 правительство Украины включило долг 
компании по еврооблигациям в список внешних долгов, подлежащих реструктуризации с 
участием Кабмина. С марте 2016 г. "Укрзализныця" провела реструктуризацию 
еврооблигаций номиналом в $500 млн. "Во избежание нарушения условий договора 
реструктуризации еврооблигаций, группа должна завершить реструктуризацию 
большинства кредитных обязательств до середины августа 2016 года", - отмечаетс яв 
документе. Согласно отчетности, руководство предприятия ожидает, что переговоры с 
внутренними и внешними кредиторами будут успешно завершены в ближайшее время, 
поскольку кредиторы не заинтересованы в долгосрочном погашении обязательств, а также 
благодаря поддержке Кабмина. "Правительство продолжит поддерживать "Укрзализныцю" 
путем повышения тарифов на перевозки или другими способами", - отмечено в документе. 
В то же время "Укрзализниця" сообщает, что она способна генерировать достаточные 
денежные потоки от операционной деятельности для финансирования чистого дефицита 
оборотного капитала путем сокращения расходов. Предприятие также может, при 
необходимости, временно сократить капитальные инвестиции, без создания в 
краткосрочном периоде неблагоприятных условий для операционной деятельности. 
Однако, как отмечается в документе, успех запланированных мер по достижению 
дальнейшей прибыльной деятельности с достаточным объемом денежных средств, а также 
успех реструктуризации долга в настоящее время неясен. Как сообщалось, держатели 
еврооблигаций ПАО "Укрзализныця" на сумму $500 млн в феврале 2016 года одобрили 
реструктуризацию ценных бумаг, предполагающую повышение ставки купона по ценным 
бумагам до 9,875% с 9,5% (расчет начинается 21 ноября 2015 года) и продление срока их 
погашения до 15 сентября 2021 года с 21 мая 2018 года. 
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По итогам прошлого года “Укрзализныця” получила  
более 16 млрд грн убытков 

15.07.2016 
Согласно консолидированной финансовой отчетности, составленной 

по международным стандартам, ПАО “Укрзализныця” закончило 2015 год с 
убытком более 16 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ПАО “УЗ”. 

Как пояснили в компании, убыток по итогам прошлого года сформировался в 
основном за счет курсовых разниц, ущерб по которым составил почти 14 млрд грн из-за 
падения официального курса гривни по отношению к основным иностранным валютам. 
При этом доходы от реализации компанией в 2015 году увеличились по сравнению с 2014 
годом на 10,7 млрд грн или 21,6% и составили 60,1 млрд грн. Согласно отчетности, доходы 
от перевозок грузов увеличились по сравнению с 2014 годом выросли на 9,8 млрд грн (на 
25%) и составили 49 млрд грн, от перевозок пассажиров и багажа - выросли на 0,7 млрд грн 
(на 14,1%) и составили 6 млрд грн. В то же время расходы от операционной деятельности 
“Укрзализныци” в прошлом году увеличились на 17,5% и составили 54,3 млрд грн. Прибыль 
от операционной деятельности по сравнению с 2014 годом увеличилась на 2,6 млрд грн (на 
80%) и составила 5,8 млрд грн. “В условиях роста инфляции, удорожания запасных частей и 
материалов ПАО “Укрзализныця” в своей финансово-хозяйственной деятельности 
выполнило свои финансовые обязательства по заимствованиям, отчислениям в 
государственный бюджет и своевременной выплате работникам заработной платы”, - 
отмечается в сообщении компании. Как сообщалось, финансовый план “Укрзализныци” на 
2016 год предусматривает получение чистой прибыли по итогам года в сумме 96,8 млн грн. 
Доходы от деятельности общества запланированы в сумме 78,42 млрд грн. Чистый доход от 
реализации продукции планируется в сумме 74,71 млрд грн, в котором доходы от 
перевозки грузов и пассажиров - 66,59 млрд грн, доходы от вспомогательного производства 
- 7,83 млрд грн. Расходы ПАО “Украинская железная дорога” на 2016 год запланированы в 
сумме 78,33 млрд грн. Расходы на осуществление перевозок, которые составляют 76,7% 
расходной части финансового плана, на 2016 год запланированы в сумме 60,09 млрд грн. 
Валовая прибыль ожидается в объеме 79,23 млрд грн, финансовый результат от 
операционной деятельности - 3,3 млрд грн, EBITDA - 26 млрд грн, рентабельность EBITDA - 
35%. По данным компании, ПАО “Украинская железная дорога” обеспечивает 82% грузовых 
и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По 
объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на 
Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.  
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 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА 
 3PL ОПЕРАТОР 
 

Смилянский допускает приватизацию "Укрпочты"  
для привлечения инвестиций 

15.07.2016 
Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский рассматривает 

возможность приватизации "Укрпочты" с целью привлечения 
инвестиций в инфраструктуру. Об этом со ссылкой на Українські новини 
сообщает БизнесЦензор. 

"Поймите, приватизация - это не самоцель. Хотя, безусловно, наличие частных 
акционеров даже минимально в совете директоров, в набсовете, в совете акционеров, 
придаст прозрачность государственной компании. Это дополнительный контроль за тем, 
чтоб менеджмент занимался правильными вещами, поэтому я на это смотрю 
исключительно как на инструмент, который может позволить "Укрпочте" развиваться", - 
сказал он. Смилянский заявил, что в случае, если предприятие не сможет выплачивать 
кредитную нагрузку, он будет искать другие источники финансирования работы и 
развития "Укрпочты". "Текущую прибыль будем направлять на зарплаты и обновление IT. 
Для каких-то значительных изменений нужно финансирование. Я хочу построить реальную 
финансовую модель, чтобы понять, могу ли я выплачивать кредитную нагрузку, если 
увеличу сейчас долю посылок. Если нет - нужно искать другие варианты. Или это будет 
финансирование за счет государства, или от каких-то международных фондов, или это 
действительно вопрос приватизации - мы продадим эти акции какому-то стратегическому 
инвестору, и он вложится в создание инфраструктуры", - заявил Смилянский. При этом он 
подчеркнул, что никому из украинских инвесторов этот вариант не интересен.  
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Радиочастоты для Ахметова и Литовченко  
могут подорожать в 500 раз 

13.07.2016 
Национальная комиссия регулирования связи предлагает поднять 

ренту в диапазонах радиочастот 2300-2400 МГц и 2500-2700 МГц в 488 раз - 
с 40,92 гривни до 20 тысяч гривен за 1 МГц полосы в месяц. 

Телеком-регулятор огласил свои предложения по стимулированию развития новых 
технологий. В документе содержатся инициативы внести изменения в Налоговый кодекс и 
план использования радиочастотного ресурса. Ряд новшеств эксперты жестко 
раскритиковали. НКРСИ предлагает поднять рентную плату в диапазонах радиочастот 
2300-2400 МГц и 2500-2700 МГц в 488 раз - с 40,92 грн до 20 тысяч грн за 1 МГц полосы в 
месяц. Эту норму регулятор хочет внести в статью 254 Налогового Кодекса. По мнению 
экспертов, это очередная попытка НКРСИ расчистить перспективные частоты для 
проведения тендера на 4G. Также в Налоговый кодекс предлагается внести норму, которая 
позволит НКРСИ ежегодно и по собственному усмотрению пересматривать рентную плату 
за пользование РЧР. Как отмечают эксперты, если норма будет принята, участники рынка 
смогут «забыть» о долгосрочном планировании бизнеса и каждый год ждать 
«избирательного правосудия»: милости или наказания от телеком-регулятора. Как 
отмечается, лицензии на этот спектр имеют компании Интелеком (Giraffe, принадлежит 
Игорю Литовченко, основателю Киевстара), Эс-Лайн (принадлежит российскому 
бизнесмену Евгению Ройтману), а также ММДС Украина (принадлежит СКМ Рината 
Ахметова). Эти компании собираются использовать свои частоты под сети 4G. 
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 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ  

 
Компания "Укртелеком" планирует до конца года вложить  

в модернизацию сети $50 млн   
13.07.2016 

ПАО "Укртелеком" планирует до конца 2016 г. с помощью кредитной 
линии China Development Bank вложить в программу модернизации своей 
фиксированной телекоммуникационной сети до $50 млн. 

Компания уже заказала 389 активных распределительных шкафов Huawei, которые 
заменят 46 старых автоматических телефонных станций и будут обслуживать около 170 
тыс. абонентов. Заказанное оборудование будет обеспечивать предоставление услуг 
доступа к интернет для абонентов на скорости до 20 Мбит/с по технологии ADSL, до 50 
Мбит/с по технологии VDSL и до 1 Гбит/с по технологии GPON. Новая инфраструктура 
"Укртелекома" в перспективе позволит внедрять сервисы Smart City ("Умного города"). 
Аналогичные шкафы Huawei уже обслуживают 12,5 тыс. абонентов в одесском районе 
Аркадия, они были установлены вместо трех устаревших АТС во время пилотного проекта 
по модернизации. "Укртелеком" является крупнейшим оператором фиксированной связи в 
стране. Его конечным владельцем является группа "СКМ" бизнесмена Рината Ахметова. 
Компания в 2015 году увеличила чистую прибыль на 3,54% – до 445 млн грн при росте 
чистого дохода на 9,4% - до 6,773 млрд грн. 
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Менеджер из McKinsey сменил Кардакова  
на посту директора Датагруп 

15.07.2016 
Акционер телеком-компании Датагруп Александр Кардаков покинул 

пост ее генерального директора. Об этом говорится в сообщении 
компании, которым располагает ЛІГА.net. 

С 16 июля новым главой компании станет Михаил Шелемба. Его назначили до 16 
ноября. Последние пять лет Шелемба работал в МакКензи Украина на должности 
консультанта (2011 - 2014 гг) и в МакКензи ближний Восток на должности менеджера по 
проектам с 2014 по 2016 годы. Кардаков был назначен руководителем компании в декабре 
прошлого года по согласованию с фондом Horizon Capital. Новое назначение также 
согласовывал фонд. Как ранее сообщала ЛІГА.net со ссылкой на три независимых друг от 
друга собеседника (один - близкий к компании телеком-менеджер, второй - собеседник в 
Кабмине, третий - представитель компании-конкурента), Horizon готовится к частичному 
выкупу у ВТБ проблемного долга Кардакова. Залогом по кредиту выступили акции 
Датагруп. По информации собеседников редакции, Horizon готовится стать мажоритарным 

акционером компании. … 
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 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ & КОМПАНІЇ 
 GSM & CDMA 

Компания "Киевстар" выполнит 
рекомендации АМКУ 

13.07.2016 
“Киевстар” будет выполнять рекомендации Антимонопольного 

комитета Украины о снижении тарифов компании для абонентов 
фиксированной связи, сообщил президент компании Петр Чернышев. 

“Я думаю, что оригиналы документов мы еще не получили, но это не принципиально. 
Мы знаем, что такие рекомендации были даны, и мы, как законопослушная компания, будем 
их выполнять”, – сказал он. Ранее комитет сообщил, что доля компании “Киевстар” на 
рынке услуг по осуществлению абонентами своей сети исходящих звонков на номера 
абонентов фиксированной связи Украины превышает 35% и компания не смогла доказать, 
что испытывает на этом рынке значительную конкуренцию. “Действия АО “Киевстар” по 
установлению на экономически необоснованном уровне тарифов на услугу по 
осуществлению исходящих звонков на номера абонентов фиксированной связи Украины в 
размерах 1,75 грн/мин. и 1,50 грн/мин. содержат признаки нарушения ... в виде 
злоупотребления монопольным положением на рынке услуг по осуществлению исходящих 
звонков на номера абонентов фиксированной связи Украины”, - указано в рекомендации 
АМКУ для “Киевстар”, полностью опубликованной на сайте ведомства. Комитет указал, что 
“Киевстар” не предоставил размеров плановых расходов, непосредственно связанных 
именно с предоставлением услуги по осуществлению исходящих звонков на номера 
операторов фиксированной связи Украины. АМКУ также отметил, что тарифы на 
соответствующую услугу у других компаний-операторов значительно ниже: тарифы ООО 
“Лайфселл” составляют до 0,60 грн/мин. с учетом НДС и сбора в Пенсионный фонд, а тариф 
ПрАО “МТС Украина” - 0,50 грн с НДС и сбором в Пенсионный фонд. “То есть, такие услуги 
чрезвычайно похожи как по перечню технических средств, которые участвуют в 
технологическом процессе, так и по их себестоимости. Действия “Киевстар” в виде 
применения цен на звонки абонентов на сети фиксированной телефонной связи, более чем 
вдвое превышающих уровень цен на сети подвижной связи, могут привести к ущемлению 
интересов потребителей”, - подчеркнул АМКУ. Рекомендации Комитета подлежат 
обязательному рассмотрению, о результатах которого “Киевстар” должен сообщить АМКУ в 
30-дневный срок со дня их получения. 
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Российский бизнесмен отсудил в Украине  
частоты под 4G 

14.07.2016 
Киевский апелляционный административный суд отказал в 

удовлетворении апелляции Национальной комиссии по вопросам 
регулирования связи и информатизации в деле против телеком-оператора 
Эс-лайн. Об этом говорится в его определении от 30 июня. 

16 февраля НКРСИ во второй раз отказала Эс-Лайн в продлении общенациональной 
лицензии в диапазоне 2,3-2,345 ГГц в связи с невыполнением требований лицензионных 
условий (неполное освоение радиочастот). Срок действия лицензии компании истек апреле 
в этого года. О том, какие услуги предоставляет компания, информации в открытых 
источниках нет. Суды первой и второй инстанций указали на то, что Нацкомиссия была не 
вправе отказать компании в продлении срока действия лицензии при наличии одного из 
следующих обстоятельств: 1) лицензиатом выполняются все условия, указанные в 
лицензии; 2) условия, указанные в лицензии, не выполнены по причинам, не зависящим от 
пользователя. Суд ссылается на письмо Украинского государственного центра радиочастот 
от 3 марта 2016 г., в котором говорится, что Генштаб не согласовал использование спектра 
радиочастот компании в коммерческих целях. Из этого суд сделал вывод, что сроки 
освоения лицензии нарушены компанией не по ее вине. При этом коллегия судей не 
приняла во внимание доводы НКРСИ о том, что Эс-Лайн обратилась в УГЦР с заявлениями о 
выдаче заключений по электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств на 
неосвоенные полосы радиочастот только в феврале 2016 г. Ведь срок освоения лицензии 
закончился еще в декабре 2008 г. И Генштаб мог предоставить необходимые согласования 
еще в период с 2006 по 2008 гг. "Такие утверждения основываются исключительно на 
предположениях", - говорится в определении суда. Эс-Лайн раньше принадлежала 
украинскому Beeline. После объединения Beeline с Киевстаром компания оказалась в 
собственности российского бизнесмена Евгения Ройтмана. В конце 2015 г. НКРСИ начала 
подготовку к конкурсам 4G. В марте НКРСИ уже зарезервировала под конкурс на связь 
четвертого поколения (4G, LTE) первую порцию радиочастот, в т.ч. частоты Эс-Лайна. К 
середине 2017 года телевизионные каналы должны будут освободить под мобильную 
связь еще одну порцию частот в диапазоне 700-800 МГц. А до начала 2018 г. должны быть 
завершены все процедуры подготовки к тендерам. Напомним также, что НКРСИ в феврале 
не позволила компании Эс-Лайн начать досрочное внедрение радиотехнологии 3GPP LTE 
(4G) на всей территории Украины. Соответствующее решение было принято на заседании 
23 февраля. Недавно стало известно, что НКРСИ почти в 500 раз собирается повысить 
ежемесячную плату за радиочастоты, которые использует в том числе и Эс-Лайн.   
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Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал "Триолан"  
на 72,5 тыс. грн за услуги без договора   

14.07.2016 
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещанию 

оштрафовал компанию ООО "Юникаст-Инвест" (Киев), работающую под 
брендом "Триолан", на 72,5 тыс. грн за предоставление услуг без заключения 
договоров и дал компании две недели на исправление нарушения. 

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение 
регулятор принял на заседании в четверг по результатам внеплановой проверки ООО 
"Юникаст Инвест". Ранее по результатам внеплановой проверки Нацсовет объявил 
компании предупреждение в связи, в частности, с отсутствием у провайдера договоров с 
абонентами, а также фактического отсутствия деятельности по лицензии. Чистый доход 
"Юникаст-Инвест" в 2014 г. упал до 3,34 млн грн с 9,11 млн грн в 2013 г., 26,76 млн грн в 
2012 г. и 42,61 млн грн в 2011 г. Чистый убыток в 2014 году уменьшился до 2,87 млн грн с 
3,83 млн грн в 2013 г., 4,4 млн грн в 2012 г. и 4,34 млн грн в 2011 г. Данные за 2015 г. пока 
отсутствуют. Напомним, в феврале 2016 г. Генеральный директор ООО "Юникаст Инвест" 
Вадим Сидоренко заявляет о проведении обыска сотрудниками налоговой милиции 
Государственной фискальной службы Украины у него дома. "Регулярное прохождение 
заказных проверок это уже давно серые будни нашей работы, но в этот раз низость 
конкурентов и цинизм грабителей в погонах превзошел все ожидания. Вломилась с 
обыском налоговая милиция ко мне домой, естественно не нашли и не изъяли там ни 
единого документа или печати", - говорится в сообщении топ-менеджера. Отметим, 17 
декабря 2015 Национальный совет по телевидению и радиовещанию указал ООО 
"Юникаст-Инвест" (ТМ "Триолан") на нарушения в лицензионных условиях. … 
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Суд разрешил провести выемку  
документов в НБУ 

12.07.2016 
Детективам разрешено ознакомиться с документами, которые 

содержат банковскую тайну, и сделать копии с них, говорится в решении 
суда по делу 760/8683/16-к. Об этом Как сообщил FinClub. 

Национальное антикоррупционное бюро подозревает НБУ в умышленной растрате 
рефинансирования на 12 млрд грн, которое в 2014-2015 гг. было выдано шести банкам, в 
том числе и Дельта Банку (см. "Нацбанк подозревается в рекордных растратах"). Уголовное 
производство № 52016000000000119 НАБУ начало 27 апреля по ч.5 ст.191 Уголовного 
кодекса. Следователи НАБУ считают, что руководство НБУ вступило в предварительный 
сговор со служебными лицами банков, которые получали рефинансирование. Это 
Пивденкомбанк, банк «Киевская Русь», Городской коммерческий банк, АвтоКрАЗбанк, 
Терра Банк, Дельта Банк. При этом в НАБУ опасались «реальной угрозы изменения или 
уничтожения вещей или документов». Поэтому еще 16 мая суд в первый раз разрешил 
детективам НАБУ временный доступ – в течение месяца – к документам банков, которые 
находятся в помещении Нацбанка на ул. Институтской, 9. Детективам разрешили сделать 
копии документов. При этом в связи с недостатком улик НАБУ было отказано в доступе к 
материалам по рефинансированию банков «Хрещатик» и «Финансы и Кредит». В новом 
судебном решении также говорится, что в 2014-2015 годах служебные лица семи 
названных банков (в списке нет Городского коммерческого банка) и НБУ, действуя по 
предварительному сговору с использованием корсчетов этих банков, открытых в Meinl 
Bank Aktiengeselschaft, совершили финансовые операции со средствами на 12 млрд грн, 
которые предварительно были растрачены в качестве кредитов рефинансирования 
указанным банкам, путем погашения кредиторской задолженности предприятий, 
подконтрольных банкам. В связи с этим детективам потребовались дополнительные 
документы, ознакомление с которыми разрешил Соломенский районный суд Киева.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finclub.net 
 

 

Двох екс-чиновників Нацбанку арештували  
на два місяці 

14.07.2016 
Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід двом екс-

чиновникам Національного банку України, про затримання яких 
напередодні повідомляв генпрокурор Юрій Луценко. 

Колишньому заступнику голови НБУ Олексію Ткаченку присудили 60 діб ув'язнення 
або 20 млн гривень застави. Колишньому керівнику генерального департаменту 
банківського нагляду НБУ Роману Яковлеву присудили 60 діб ув'язнення або 10 млн 
гривень застави, повідомляє ТСН. Обвинувачення вимагало призначити застави обом по 
400 млн грн. Захист обох підозрюваних збирається оскаржити рішення. Головний 
військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що генпрокурор Луценко особисто керував 
проведенням цієї операції спільно з головою Служби безпеки. А у затриманні допоміг 
підрозділ «Котики». Один з затриманих постійно перебував за межами України і приїхав 
лише на декілька днів на переоформлення візи. «Доведено слідством, що за попередньою 
змовою з Курченком вони ввели в оману весь склад наглядової ради НБУ, підтвердивши, що 
основного майна банку «Реал» вистачає, щоб дати рефінансування і стабілізаційний кредит 
- майже 788 млн грн. А його було на 200 з гаком мільйонів. А вони дописали що заставного 
майна 1 млрд 300 грн», - пояснив деталі афери Матіос. Військовий прокурор зазначив, що 
всім членам злочинної організації буде інкриміновано, крім економічних злочинів, 
співучасть у складі злочинної організації у державній зраді.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами glavcom.ua 
 

 БАНКИ 

Укрексімбанк достроково повернув  
запозичення від НБУ 

11.07.2016 
У липні 2016 року Укрексімбанк достроково у повному обсязі 

розрахувався за кредитами перед Національним банком України з 
кінцевою датою погашення у червні 2020 року. 

Слід зазначити, що з 1 січня 2010 року Укрексімбанк загалом повернув запозичення 
НБУ у розмірі 8 млрд 143 млн гривень, з яких останню частину заборгованості у розмірі 
близько 3 млрд гривень було повернено протягом поточного року. Всі зобов’язання 
Укрексімбанку перед вкладниками та проведення клієнтських платежів виконуються 
вчасно та в повному обсязі. Банк забезпечує високу якість обслуговування клієнтів та 
перебуває у трійці лідерів банківського сектору Україні за розміром активів, кредитів 
суб’єктам господарювання, зобов’язань, статутного капіталу тощо.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру "Укрексімбанку" 
 

"МЕГАБАНК" підбив підсумки роботи  
за перше півріччя 2016 р. 

11.07.2016 
Кредитний портфель банку станом на 1 липня склав 7 942 млн. 

грн., що на 426 млн. грн., або 6%, більше, ніж на початку 2016 року. Про 
це повідомляє прес-служба банку 

Обсяг строкових коштів клієнтів банку досяг 4 102 млн. грн. З початку року вони 
зросли на 1 236 млн. грн., або 52%. При цьому строкові кошти юридичних осіб склали 2 121 
млн. грн., приріст з початку року – 920 млн. грн., або 77%. Депозити населення станом на 1 
липня склали 1 981 млн. грн., що на 317 млн. грн., або 19%, більше, ніж на початку року. 
Капітал банку на звітну дату досяг 841 млн. грн. Збільшення капіталу з початку року склало 
12 млн. грн. і забезпечено отриманим банком в першому півріччі прибутком. Прибуток за 
січень – червень склав 12 683 тис. грн., що на 8 080 тис. грн., або майже вдвічі, перевищує 
результат аналогічного періоду минулого року.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ПАТ "МЕГАБАНК" 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 
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UniCredit достались сразу два  
столичных завода 

12.07.2016 
16 июня Хозяйственный суд Киева признал право собственности 

банка UniCredit на территории авторемонтного завода на ул. 
Константиновская 73 и завода стройматериалов на ул. Жмеринская 22, 
пишет Минфин. 

В первом случае заводские корпуса на Подоле общей площадью более 21 900 кв.м. 
перешли финучреждению от структур основателя телекоммуникационной компании 
“Датагруп”, владельца группы компаний “Октава” Александра Кардакова. В мае 2008 года 
подконтрольное ему ЧАО “Информационные компьютерные системы”, которое сейчас 
пребывает в процессе ликвидации, заключило кредитный договор с банком. Как рассказали 
“Минфину” в пресс-службе ГК “Октава”, кредит фирма брала под девелоперские проекты, но 
долг не обслуживала “в связи с кризисом”. Сегодня задолженность по нему у структуры 
Кардакова превышает 306 млн. грн. Здания советского авторемонтного завода не 
покрывают и половину этой суммы - по данным оценочного агентства “Энергомакс”, 
стоимость залога составляет 54,3 млн. грн. Поэтому, по информации ГК “Октава”, с банком 
ведутся переговоры о реструктуризации остальной части долга. В UniCredit ситуацию с 
этим должником предпочли не комментировать. Второй промышленный объект - завод 
стройматериалов, входил в структуру строительной компании “Т.М.М.” харьковского 
предпринимателя Николая Толмачева. По оценке ЧП “Энергомакс”, рыночная стоимость его 
площадей на 8 500 м. составляет 35,9 млн. грн. История этого долга еще более “бородатая” 
чем с фирмой Кардакова. Еще в 2004 году именовавшийся тогда банк “ХФБ - Украина”, 
правопреемником которого выступает сегодня UniCredit, выдал “Т.М.М.” под залог 
заводского имущества 3,2 млн. евро. Сегодня претензии банка по этому кредиту “Т.М.М.” 
превышают стоимость недвижимости более чем в десять раз. По состоянию на конец 
апреля, долг “Т.М.М.” составлял 17,17 млн. евро или более 490 млн. грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Проминвестбанк продадут  
за год 

12.07.2016 

(ВЭБ ведет переговоры о возможной продаже Проминвестбанка с 
несколькими покупателями и рассчитывает до середины 2017 г. выйти с 
банковского рынка Украины, заявил глава ВЭБа Сергей Горьков. 

"Вопрос сроков реализации и передачи зависит от конкретной ситуации на рынке и 
конкретной ситуации с возможными покупателями. Мы ведем по Украине переговоры о 
возможной продаже, пока рано говорить о сроках, но мы надеемся, что в начале 
следующего года - до середины следующего года нам удастся с украинского рынка выйти", 
- отметил он, передает агентство "РИА Новости". По его словам, спрос на их актив есть. 
"Появились у нас интересанты, но мы пока на первичной стадии переговоров. Они разного 
типа интересанты, но их несколько", - заключил он. ВЭБ в феврале докапитализировал 
Проминвестбанк на 56,2 млрд руб., в июне – еще на 4,2 млрд руб. В конце июня Сергей 
Горьков говорил, что госкорпорация осенью активизирует переговоры по продаже 
украинского банка. Глава ВЭБа напомнил, что у госкорпорации четыре коммерческих банка 
- два в России ("Глобэкс" и Связь-банк), один - в Украине, и еще один - в Белоруссии 
("БелВЭБ"). Согласно новой стратегии госкорпорации, эти банки отнесены к числу 
непрофильных активов, от которых ВЭБ планирует постепенно избавиться. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 

ФГВФЛ выявил злоупотребления на 2 млрд грн 
в банке "Михайловский" 

13.07.2016 
ФГВФЛ заявляет о неправдивости информации о расчетах банка 

"Михайловский" с кредиторами. Об этом сообщает пресс-служба фонда, 
передает служба новостей rbcua.com 

По результатам проверки установлен факт осуществления ряда незаконных 
операций, в результате чего в системе "операционного дня банка", была искажена 
отчетность банка и информация о состоянии счетов клиентов банка, в том числе по 
расчетам по договорам займа с ООО "Инвестиционно-расчетный центр" и ООО "Кредитно-
инвестиционный центр". С учетом вышесказанного, Фонд гарантирования заявляет, что 
информация, распространяемая бывшими владельцами и руководством ПАО "Банк 
"Михайловский", ООО "ИРЦ" и ООО "КИЦ" о проведении полного расчета с клиентами - 
физическими лицами по договорам займа не соответствует действительности, поскольку в 
связи с отсутствием средств на счетах указанных обществ расчеты с физическими лицами 
не состоялись. По результатам выявления незаконных операций, проведенных бывшим 
руководством ОАО "Банк "Михайловский" Фонд гарантирования вкладов физических лиц 
уже подал в правоохранительные органы четыре заявления о совершении уголовных 
правонарушений на общую сумму около 2 млрд гривен.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbcua.com 
 

Компания "Статум Рос" купила 27,8% 
Поликомбанка 

13.07.2016 
Компания "Статум Рос" купила 27,847% акций Поликомбанка (все - 

Чернигов). Об этом говорится в сообщении финучреждения в системе 
раскрытия информации НКЦБФР. 

Основателем компании "Статум Рос" является Александр Тарасовец, 
контролирующий Поликомбанк, ему принадлежит 1,5% акций банка. Кроме того, компания 
"Элита" уменьшила долю в уставном фонде банка с 48,57% до 32,42%. Контролируется 
"Элита" Николаем Тарасовцом. огласно данным НКЦБФР Николай Тарасовец владеет 0,4% 
акций Поликомбанка и является его конечным бенефициаром. Также физическое лицо, 
владеющее 6,95% акций финучреждения увеличило долю до 10,04%.По данным НКЦБФР, 
6,95% акций банка владеет член наблюдательного совета Юрий Тарасовец. Как сообщали 
Українські Новини, контроллерами банка являются Николай, Юрий и Александр Тарасовец. 
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 72-е место (558,9 гривен) 
среди 109 действующих банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Дойче Банк ДБУ" направил на выплату  
дивидендов 136,567 млн грн   

13.07.2016 
"Дойче Банк ДБУ" (Киев) по результатам работы финучреждения в 

2014-2015 годах направил на выплату дивидендов акционерам 136,567 млн 
грн. Об этом сообщает interfax.com.ua 

Как сообщил банк в системе раскрытия информации Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), решение о выплате дивидендов принял 
акционер банка 11 июля. Размер дивидендов на одну простую именную акцию составит 
около 0,5972 грн. Выплата дивидендов будет проводиться в период с 28 июля 2016 года до 
11 января 2017 года. "Дойче Банк ДБУ" основан в 2009 году. По данным банка, его 
единственным акционером является Deutsche Bank AG. Согласно данным НБУ, на 1 апреля 
2016 года по размеру общих активов банк занимал 46-е место (1,769 млрд грн) среди 109 
действовавших в стране финучреждений. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Прибыль Укргазбанка в первом полугодии  
достигла свыше 91 млн грн   

13.07.2016 
Прибыль подконтрольного правительству Укргазбанка составила 

91,299 млн грн, тогда как за аналогичный период прошлого года его 
убыток зафиксирован в размере 314,307 млн грн, сообщили в банке. 

"За шесть месяцев 2016 г. положительный финансовый результат государственного 
Укргазбанка составил 91,299 млн грн, что на 33,771 млн грн больше запланированного 
показателя", - указывается в сообщении кредитно-финансового учреждения. В банке также 
напомнили, что в первом квартале текущего года его прибыль составила 28,925 млн грн. По 
данным банка, его активы за январь-июнь выросли более чем на 23,6%, до 51,427 млрд грн. 
"Клиентский ресурсный портфель по состоянию на 1 июля 2016 года составил 42,762 млрд 
грн, кредитный портфель – 17,191 млрд грн. С начала года количество клиентов 
Укргазбанка (физических и юридических лиц) увеличилось на 73 тыс. 256 и по состоянию 
на отчетную дату достигло показателя в 943 тыс. 577", - отмечается в сообщении. АБ 
"Укргазбанк" создан в 1993 году. К январю-2016 государство владело 94,9409% его акций. 
Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2016 года Укргазбанк по размеру активов занимал 7 
место (48,903 млрд грн) среди 109 действовавших в стране банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

АМКУ завершит к осени рассмотрение дела о концентрации в связи  
с покупкой "Укрсоцбанка" владельцем "Альфа-Банка" 

13.07.2016 
АМКУ завершит рассмотрение дела о концентрации в виде 

приобретения холдинговой компанией Альфа-Групп ABH Holdings S.A. 
(ABHH), опосредованно владеющей Альфа-Банком, 100% акций ПАО 
“Укрсоцбанк” (оба – Киев), до 10 сентября т.г., сообщили в пресс-службе ведомства. 

Как отметил представитель пресс-службы, общий срок рассмотрения дела о 
концентрации не может превышать 135 дней с даты направления уведомления о начале 
дела о концентрации. По его словам, с целью получения информации о состоянии 
конкуренции на рынке банковских услуг после осуществления данной концентрации АМКУ 
направил письма в НБУ, отраслевым ассоциациями и в СНБО. Кроме того, комитет провел 
опрос о концентрации на банковском рынке в связи с покупкой Укрсоцбанка владельцем 
Альфа-Банка. Как сообщил руководитель дивизиона Центральной и Восточной Европы 
группы UniCredit Карло Вивальди, группа UniCredit по-прежнему рассчитывает, что сделка 
по вливанию Укрсоцбанка в Альфа-Груп в скором времени завершится с позитивным 
результатом. “Что касается обязательных согласований, то группа UniCredit ожидает 
одобрения сделки со стороны Антимонопольного комитета: это занимает больше времени, 
чем первоначально ожидалось, ввиду беспрецедентного объема сделки для украинского 
банковского сектора. Тем не менее, для нас крайне важно получить одобрение АМКУ в 
кратчайшие сроки, чтобы перейти к финальному шагу в сделке – получению согласия НБУ”, 
– добавил Вивальди. Альфа-Банк (до января 2001 года – Киевский инвестиционный банк) 
основан в 1993 году. В ABH Holding входят также Альфа-Банки в Украине, Беларуси, 
Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V. Дочерние компании ABHH также 
осуществляют деятельность на Кипре и в Великобритании. Владельцами ABH Holdings SA 
являются рожденный во Львове Михаил Фридман – 36,47% и рожденный в Киеве Герман 
Хан – 23,27%, являющиеся в настоящее время гражданами Израиля и проживающие в 
Лондоне, а также Алексей Кузмичев – 18,12%, Петр Авен -13,76%, Андрей Косогов – 4,08% 
(все – граждане РФ, проживающие в Москве), а также The Mark Foundation for Cancer 
Research – 4,03%. Укрсоцбанк основан в 1990 году. По данным Нацбанка Украины, UniCredit 
Bank Austria AG на 23 мая 2015 года совокупно владел 99,8756% акций банка. По данным 
Нацбанка Украины, на 1 апреля 2016 по размеру активов Укрсоцбанк занимал пятое место 
(52,041 млрд грн), Альфа-Банк – 10-е место (39,304 млрд грн) среди 109 действовавших 
финучреждений. 
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Китайцы заинтересовались  
госбанком 

15.07.2016 
Китайская компания заинтересована в приобретении 

Украинского банка реконструкции и развития (УБРР), который Фонд 
госимущества готовит к приватизации. Об этом ЭП сообщил источник в 
Национальном банке. 

"В пятницу состоялась встреча китайских инвесторов с руководством 
Национального банка. Уже подготовили все необходимые документы (для участия в 
приватизации, - ред.)", - заявил собеседник. Он отказался называть потенциального 
инвестора, но уточнил, что это "очень мощный игрок". Напомним, 21 июня ФГИУ начал 
новый процесс подготовки к приватизации УБРР в связи с истекшим сроком действия 
предыдущей оценки. Напомним, что в прошлый раз аукцион по продаже этого пакета был 
запланирован на 22 апреля 2016 года, а стартовая цена его составляла 118,9 млн грн. 
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей. Пакет акций УБРР в размере 99,9945% 
Министерство финансов передало ФГИУ в конце июля 2015 года. В мае правительство 
приняло решение о включении банка в перечень объектов государственной собственности, 
подлежащих приватизации в 2015 году. УБРР был основан в 2004 году для развития как 
корпоративного, так и малого и среднего бизнеса путем средне- и долгосрочного 
кредитования. Его владельцем сначала была Государственное инновационное финансово-
кредитное учреждение, затем - Государственная инвестиционная компания. 
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Укрінбанк за одну ніч перейменували і переписали  
на колишнього власника 

15.07.2016 
За одну ніч приватний нотаріус перейменував ПАТ "Укрінбанк", 

перереєстрував на колишнього власника та перевів у Сєверодонецьк. Фонд 
гарантування подав заяви до ГПУ та СБУ про вчинення кримінального 
правопорушення.  

"13 липня до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань (ЄДР) внесено зміни, якими юридичну особу ПАТ 
"Укрінбанк" не тільки перереєстровано на нового керівника та за новою юрадресою, а 
навіть - перейменовано. Так, згідно витягу з ЄДР, 13 липня приватним нотаріусом було 
внесено зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ "Укрінбанк": змінено повне та 
скорочене найменування, місцезнаходження і відомості про керівника юридичної особи. 
Відтак, новою назвою банку є ПАТ "Укрінком", а адресою місцезнаходження - Луганська 
область, м. Сєверодонецьк, вул. Сметаніна, буд 3-А. Головою ж правління юрособи від 13 
липня 2016 року значиться Алла Миколаївна Ільюченко. Кінцевим бенефіціарним 
власником є Клименко Володимир Олександрович, у минулому - голова Спостережної ради, 
один із акціонерів ПАТ "Укрінбанк", - зазначається в повідомленні ФГВФО. У Фонді 
підкреслюють, що невстановлені особи вже почали чинити тиск та намагаються заволодіти 
активами банку і перевести їх на третю компанію. Йдеться, зокрема, і про рахунки великих 
вкладників банку. При цьому, не здійснюються спроби відновити банківську ліцензію НБУ. 
Зважаючи на це, є всі підстави стверджувати, що нові керівники ПАТ "Укрінком" не 
зацікавлені у відновленні роботи банку та задоволенні вимог його кредиторів. Натомість, 
перереєстрація юрособи дозволить великим позичальникам, серед яких чимало 
афілійованих із акціонерами банку осіб, уникнути погашення своїх кредитів. Відтак, Фонд 
гарантування закликає вкладників та кредиторів "Укрінбанку" бути пильними та 
повідомляти про усі протиправні дії до правоохоронних органів. Фонд оскаржить усі 
вищенаведені противоправні дії. Однак нині існує загроза заволодіння третіми особами 
активами банку. Таким чином, органам досудового розслідування необхідно негайно вжити 
заходів реагування з метою уникнення невідворотних наслідків, втрати належного державі  
нерухомого майна, припинити незаконні дії представників зацікавленої сторони, зважаючи 
на те, що у таких діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 
191, 3652, 366 Кримінального кодексу України.  
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 ОБМІН ВАЛЮТ 

Оточенню Турчинова належить половина  
валютних обмінників України 

14.07.2016 

ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют фінанс» володіє половиною 
позабанкових пунктів обміну валют в Україні – їй належить 1223 
«обмінника». Про це пише Юрій Винничук на «Бізнес.Цензор». 

Засновниками ТОВ «Фінанансова компанія «Абсолют фінанс» є Григорій Пронько, 
Ілона Бродовська та її мати – Оксана Бродовські, вчителька економіки та географії в 
київській школі №304, вона є власницею найбільшої частки в статутному фонді фірми. 
Оксана Бродовська багато років була помічником народного депутат Руслана Лук’янчука. 
Помічником цього ж депутата був і її чоловік – Валентин Бродовський, який до 2012 року 
також був співзасновником ФК «Абсолют фінанс». В свою чергу, Руслан Лук’янчук в 2002-
2005 був помічником народного депутата від БЮТ Олександра Турчинова, який зараз 
займає посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони. Від «Наших грошей»:  
дружина Лук’янчука Мирослава є бізнес-партнеркою матері Турчинова Валентини, його 
дружини Ганни Турчинової та тещі секретаря РНБОУ Тамари Белиби по ТОВ «Інститут 
економіки і права». Колишня помічниця нардепа Лук’янчука Алла Козак є співзасновницею 
ТОВ «МЦ-офіс» разом з литовським ЗАТ «Економікос Інститутас», кінцевим бенефіціаром 
якого у ЄДРЮО вказано тещу Турчинова. У свою чергу «Ekonomikos Institutas» Тамари 
Белиби володіє ще однією литовською фірмою «IT Fort», яка причетна до будівництва у 
Каунасі одного з найбільших дата-центрів у Східній Європі. Також відомо, що сестра 
дружини Олександра Турчинова Раїса Вишневська володіє маєтком у селі Лісники поряд з 
будинком Оксани Чеботар, доньки Сергія Чеботара, колишнього заступника міністра МВС 
Арсена Авакова. 
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 РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 
 СТРАХОВІ КОМПАНІЇ 

Кипрская компания выкупила у Тигипко  
страховую компанию ТАС 

15.07.2016 
Нацкомфинуслуг 12 июля распоряжением № 1667 разрешила 

кипрской компании Bailican Ltd. опосредованно купить 99,9559% 
уставного капитала ЧАО Страховая группа ТАС, пишет Finclub. 

Вторым распоряжением (№1668) этой же кипрской компании разрешено получить 
опосредованный контроль над 99,9764% акций ЧАО Страховая компания ТАС. 
Собственником обеих компаний является предприниматель Сергей Тигипко, который 
также возглавляет принадлежащий ему ТАСкомбанк. Уставный капитал Страховой 
компании ТАС сформирован в размере 46,306 млн грн. Свыше 99% капитала принадлежит 
кипрской компании TAS Overseas Investments Ltd., миноритарная доля у кипрской Alkemi 
Ltd. (владеет 99,7404% акций ТАСкомбанка). Бенефициаром первой компании является 
Сергей Тигипко, второй - Devisal Ltd. По данным ТАСкомбанка, Bailican Ltd. на 1 января 2016 
года владела 49% капитала Alkemi Ltd. Крупнейшим владельцем Страховой группы ТАС 
(капитал 102 млн грн) является TAS Overseas Investments Ltd. (порядка 99% акций), 
миноритариями - ЧАО Страховая компания Индустриальная и Alkemi Ltd. 
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В нынешнем году страховая компания Порошенко и Кононенко 
 увеличила сбор премий на 54% 

15.07.2016 
В период с января по конец июня ПАО "СК Краина", собрала 127 

млн 166 тыс грн страховых платежей, превзойдя результат аналогичного 
периода прошлого года на 54%. 

Как сообщает пресс-служба компании, бенефициарами которой СМИ называют 
президента Украины Петра Порошенко и зампредседателя фракции БПП в парламенте 
Игоря Кононенко, за отчетный период привлеченные премии по личным видам 
страхования возросли на 92%, составив 48 млн 29 тыс. грн. Премии по обязательному 
страхованию автогражданской ответственности за отчетный период выросли на 36%, 
составив 44 млн 398 тыс грн. Показатель роста премий по КАСКО составляет 11%, за 
отчетный период компания привлекла по нему 21 млн 414 тыс. грн. Результат работы 
"Краины" в июне составил 21 млн 866 тысяч грн. Из данной суммы 8 млн 738 тыс. грн 
приходится на личные виды страхования (включая ДМС), 7 млн 900 тыс грн – премии по 
автогражданской ответственности, и еще 3 млн 754 тыс. грн. – платежи по КАСКО. 
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 НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ 

 
Арбузов і Гонтарева вийняли з пенсійного фонду НБУ  

майже сто мільйонів доларів 
12.07.2016 

Публікація «Главкому» про те, що компанія Валерії Гонтаревої 
«Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) 2013-го року надавала допомогу 
оточенню Віктора Януковича, викликала широкий резонанс.  

В ICU намагаються робити вигляд, що купівля ОВДП (облігації внутрішньої 
державної позики) більш ніж на 10,7 млрд грн (1,3 млрд доларів за курсом 8 грн/долар) в 
інтересах «пулу» кіпрських фірм Сергія Арбузова була звичайною брокерською операцією. 
Однак стає все очевиднішим, що участь компанії, яку пов'язують із Гонтаревою, у сумнівних 
операціях у даному випадку була аж ніяк не випадковістю. Валерія Гонтарева і її партнери 
відігравали роль «придворних брокерів» Януковича, супроводжуючи операції на сотні 
мільйонів доларів. Прикладів тому й раніше було достатньо. Але лише історія з 
арбузівськими ОВДП, заарештованими в «Ощадбанку», дала можливість переконатися в 
тому, наскільки системними й щільними були стосунки нинішньої голови НБУ з 
«гаманцями» минулого режиму. Нині, до прикладу, уже практично ніхто не згадує справу 
про розкрадання коштів із корпоративного Пенсійного фонду Нацбанку за допомогою 
купівлі «сміттєвих» цінних паперів. Пенсійний фонд НБУ є найбільшим серед 72 
недержавних пенсійних фондів України. На початок минулого року його активи становили 
65% від загального обсягу активів вітчизняних недержавних пенсійних фондів. Близько 
десяти тисяч співробітників Нацбанку роками перераховували до нього частину своїх 
зарплат, щоб отримувати добавку до пенсії. Загалом у Фонді було накопичено понад 1,7 
мільярда гривень активів. Пройти повз такої суми команда «молодих реформаторів» 
Януковича, безумовно, не могла. Уже в перші місяці після Майдану були викриті 
розкрадання з Фонду на сотні мільйонів гривень. У квітні 2014-го р. член ради НБУ Віталій 
Ломакович написав доповідну на ім'я голови спостережної ради НБУ Станіслава 
Буковинського й голови НБУ, на той момент Степана Кубіва, про високі ризики 
інвестування, які має НПФ Нацбанку. Отже, керівництво Нацбанку попередили, що гроші 
Фонду вкладено в цінні папери, за які неможливо буде нічого отримати. З'ясувалося, що на 
біржі «Перспектива» було вибудовано схему для штучного завищення цін на акції та 
облігації. Протягом місяця їх проводили між двома пов'язаними структурами – продавцем і 
покупцем, і в такий спосіб формувалася «ринкова» ціна на фантики, які насправді мало що 
коштували. Прийнято вважати, що край «схемам» поклала Гонтарева, яка начебто вимагала 
від директора дирекції з управління НПФ НБУ Олега Макаренка змінити напрямки 
вкладення грошей, розпродати активи, вивести депозити з комерційних банків і 
перекласти все в «короткі» ОВДП Мінфіну терміном до трьох років і на депозити до 
державних банків. А у вересні 2014 року з'явився звіт НКЦПФР (Національної комісія з 
цінних паперів та фондового ринку), згідно з яким близько третини вкладень Фонду нібито 
були ризикованими. «Ці емітенти, більша частина активів яких складається з фінансових 
інвестицій та дебіторської заборгованості, мають ризик невиконання зобов'язань за 
емітованими ними цінними паперами», - констатується в листі ДНКЦПФР від 30 жовтня 
2014 року за підписом голови Дмитра Тевелєва. У результаті НБУ списав цінних паперів на 
300 мільйонів гривень. А на початку 2015 р. за розтрату та легалізацію грошей колишніми 
службовими особами Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного 
банку України взялося СБУ. «Чиновники фонду розробили незаконну схему розтрати 
коштів установи, перевівши на рахунки комерційних структур понад 600 млн грн», - 
повідомила прес-служба СБУ. Правоохоронці підтвердили, що гроші спрямовувалися на 
придбання цінних паперів емітентів, які мають всі ознаки фіктивності. Приміром, упродовж 
2013-2014 рр. співробітники пенсійного фонду придбали на фондовій біржі «Перспектива» 
облігації ТОВ «Ековіте» на загальну суму понад 77 мільйонів гривень. «Зловмисники 
вірогідно знали про неліквідність цих цінних паперів, адже особисто контролювали 
діяльність «Ековіте». У подальшому отримані кошти було легалізовано через низку 
підконтрольних шахраям приватних підприємств», - повідомили в СБУ. … 
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Фигурантам дела о растрате имущества "Украгролизинга"  

грозит до 12 лет тюрьмы 
11.07.2016 

За растрату имущества НАК "Украгролизинг" бывшему председателю 
правления Николаю Шпаку и его отцу экс-нардепу Василию Шпаку грозит 
от 7 до 12 лет тюремного заключения.  

Как передает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной 
полиции Украины, уголовное дело по факту растраты имущества с обвинительным актом 
направлено в суд. Стоимость имущества, которым завладели Николай и Василий Шпаки, 
достигает 114 млн гривен. Следователи Национального антикоррупционного бюро 
закончили досудебное расследование и направили дело в суд. Напомним, во время 
досудебного расследования в данном уголовном производстве было выяснено, что в 
течение 2009-2011 годов по постановлению В. Шпака и указанием Н. Шпака сотрудники 
компании "Украгролизинг" заключили с ОАО "Брацлав" 7 договоров поставки 
сельскохозяйственного оборудования. Часть оборудования действительно поставлялась на 
нужды предприятий-лизингополучателей, а часть - фиктивно для придания законности 
бестоварным операциям и незаконной растрате бюджетных средств.  
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Компания "Укртранслизинг" по итогам 2015г. сократил выплату  
дивидендов почти вдесятеро 

12.07.2016 
Лизинговая компания "Укртранслизинг" (Киев) по итогам 

деятельности в 2015 году выплатит акционерам дивиденды на сумму 
1,34 млн грн, что почти в 10 раз меньше, чем выплата дивидендов по 
итогам 2014 г. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), решение о выплате дивидендов приняли 
ее акционеры 22 марта 2016 года, перечень лиц, которые должны получить дивиденды был 
составлен 30 июня 2016 года. Срок выплаты - до 21 сентября 2016 года. В 2015 году 
"Укртранслизинг" получил 1,182 млн грн чистой прибыли, что в 17,6 раза меньше, чем в 
2014 г. Лизинговая компания "Укртранслизинг" создана в 1998 году по инициативе 
Министерства транспорта и Министерства промышленной политики Украины. Основные 
направления работы - предоставление лизинговых услуг заинтересованным организациям 
авиационного и железнодорожного транспорта страны. Основными акционерами 
компании являются ООО "Лемтранс" (49,9584% акций) ПАО "Укрзализныця" - 47,6691% 
акций (ранее этот пакет принадлежал Фонду госимущества Украины). Фонд 
государственного имущества в мае 2014 года принял решение о приватизации 47,67%, или 
6,299 млн акций "Укртранслизинга", однако позже стало известно, что указанный пакет 
акций войдет в уставный капитал ПАО "Украинская зализныця".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 

http://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2050850-ukrinbank-za-odnu-nic-perejmenuvali-i-perepisali-na-kolisnogo-vlasnika.html
http://nashigroshi.org/2016/07/14/otochennyu-turchynova-nalezhyt-polovyna-valyutnyh-obminnykiv-ukrajiny/
http://finance.liga.net/insurance/2016/7/15/news/49009.htm
http://zn.ua/ECONOMICS/v-nyneshnem-godu-strahovaya-kompaniya-poroshenko-i-kononenko-uvelichila-sbor-premiy-na-54-218916_.html
http://glavcom.ua/publications/torgovci-smittyam-arbuzov-i-gontareva-viynyali-z-pensiynogo-fondu-nbu-mayzhe-sto-milyoniv-dolariv-361253.html
https://www.rbc.ua/rus/news/rastratu-imushchestva-ukragrolizinga-eks-1468250322.html
http://bin.ua/companies/191142-ukrtranslizing-po-itogam-2015g-sokratil-vyplatu.html
http://www.ukrinbank.com/
http://www.tas-insurance.com.ua/
http://krayina.com/?lang=ru
http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
http://www.ukragroleasing.com.ua/
http://www.utl.com.ua/


 

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

 

 RETAIL  

 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ 
 FMCG 
 

 
 

В МВД рассказали о рейдерской  
атаке на "Новус" 

09.07.2016 
Несколько дней назад было совершено рейдерский захват 

имущества на сумму более миллиарда гривен украинский-литовской 
группы компаний "Столица" и "Новус".  

"Вследствие преступных действий круга лиц, используя документы с поддельными 
подписями и печатями, внесены изменения в ЕГР при соучастии регистратора 
Барышевского сельсовета Киевской области", - сообщает на своей странице в сети Фейсбук 
советник Главы МВД Арсения Авакова, Михаил Апостол. По его словам, злоумышленники 
переоформили на себя корпоративные права компании. "Благодаря оперативному 
вмешательству Министра МВД Украины Арсения Авакова и посла Литовской Республики в 
Украине нам удалось остановить преступную схему захвата иностранных активов в 
Украине", - сообщает он. По его словам, согласно поручению Министра, Апостол, вместе с 
инвесторами, владельцами, юристами компании выехали в Барышевку, а также привлекли 
к помощи председателя райгосадминистрации, мэра города, так как есть риск потери 
активов, вследствии продажи аферистами украденого. В данный момент корпоративные 
права возвращены владельцу, открыто криминальное производство и начаты 
следственные действия. 
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 ОДЯГ. ВЗУТТЯ  & АКСЕСУАРИ  

 
Компания "Карло Пазолини Трейдинг" столкнулась 

 с большими проблемами 
13.07.2016 

По данным источников "ДС", структура, управляющая сетью из 15 
магазинов по продаже обуви и аксессуаров под ТМ Carlo Pazolini, 
сменила юридический адрес, переехав из Киева в Черкассы.  

Теперь компания, продающая женские туфли в новой коллекции по цене от 100 евро 
за пару, прописана на ул. Чигиринской в промышленной зоне Черкасс, по соседству с 
Черкасским деревоообрабатывающим комбинатом. Впрочем, это не главная ее проблема - 7 
июля в хозяйственном суде Черкасской области официально стартовал процесс 
банкротства "Карло Пазолини Трейдинг", который инициировал малоизвестный частный 
предприниматель Артем Потапов. В отношении должника уже введена процедура 
распоряжения имуществом, которой суд назначил руководить арбитражного 
управляющего из Днепра Евгения Польянова. По данным источников "ДС", события, 
происходящие с обувной компанией, являются следствием общих проблем группы, в 
которую она входит. Несмотря на то, что Carlo Pazolini позиционирует себя как торговая 
марка с итальянским происхождением, на самом деле к Апеннинскому полуострову она 
имеет крайне отдаленное отношение (в Бергамо лишь зарегистрирована одна из компаний 
группы Carlo Pazolini S.R.L., при этом вся ее обувь производится на фабриках в Китае). 
Собственником указанной ТМ является российский бизнесмен, бывший инженер завода 
"Москвич" Илья Резник, придумавший ее в 1991 году. За прошедшее с тех пор время он 
открыл почти две сотни обувных магазинов в России и странах бывшего СССР, а также 
начал экспансию в страны ЕС и США, потратив на это десятки миллионов долларов. На 
определенном этапе эта тактика обеспечивала успехи россиянину, однако два года назад 
стало ясно, что несмотря на отчаянные попытки войти в число признанных 
международных брендов на рынке обуви, "итальянской" ТМ Carlo Pazolini не светит 
большой успех. Даже на родном для себя российском рынке, где компания завоевала звание 
одного из крупнейших продавцов обуви с выручкой около $100 млн по итогам прошлого 
года. Особенно после провала американской экспансии (Carlo Pazolini в прошлом году 
закрыла все 14 магазинов в США), и падения продаж в РФ на фоне экономического кризиса, 
вызванного бездарной политикой властей этой страны. В результате детище Резника стало 
задерживать проплаты по взятым кредитам, что вылилось в поданный в марте этого года 
Альфа-Банком иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать владельца сети 
Carlo Pazolini в РФ - ЗАО "Фирма "АНТА" - банкротом. По данным российских СМИ, общая 
задолженность указанной компании перед банком Михаила Фридмана составляет 
внушительную сумму на уровне $50 млн. И хотя сам Резник заявил, что с кредиторами 
ведутся "конструктивные переговоры", ход дела о банкротстве ЗАО "Фирма "АНТА", в 
которое недавно изъявил желание вступить еще один крупный кредитор - Сбербанк - 
говорит об обратном. Судя по всему, украинская "дочка" Carlo Pazolini на фоне российских 
событий решила сыграть на опережение, не дожидаясь, пока кредиторы, которым "Карло 
Пазолини Трейдинг" задолжала более 400 млн грн, инициируют признание ее банкротом. В 
последние годы дела у ритейлора шли, мягко говоря, неважно (в 2015 г. выручка "Карло 
Пазолини Трейдинг" упала на 20% до 150 млн грн, а убытки превысили 100 млн грн), так 
что не исключено, что нынешний процесс является управляемым, и ставит целью затянуть 
на долгие месяцы мораторий на удовлетворение требований кредиторов компании. За 
время действия которого должник может попробовать договориться, например, с банками, 
которым он задолжал почти 150 млн грн, о реструктуризации своих долгов. 
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 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ 

Сеть Кофе Хауз выставили  
на продажу 

11.07.2016 
Украинское подразделение крупнейшей российской сети - Кофе Хауз 

выставили на продажу. Об этом изданию ЛІГА.net рассказал один из 
киевских рестораторов. 

По его словам, за сеть ее собственники планируют выручить около $3 млн, в эту 
стоимость входит не только право аренды помещения и оборудование, но и возможность 
использовать бренд Кофе Хауз. "Можно купить не всю сеть, а лишь отдельные заведения", - 
сообщил он. Сеть выставлена на продажу, подтвердила совладелица компании Кофе Хауз 
Украина Светлана Шикулова, которая управляет сетью. "Этот бизнес изначально был 
создан для продажи. К нам часто обращались потенциальные покупатели по этому 
вопросу", - говорит она. По ее словам, на Кофе Хауз уже есть реальные покупатели. 
Шикулова утверждает, что всеми вопросами занимается генеральный директор сети Роман 
Карпушкин. Связаться с ним не удалось: Карпушкин не отвечал на звонки. Кофе Хауз - 
российская сеть кофеен, которую основал в 1999 г. бизнесмен Тимур Хайрутдинов. В 
Украине компания работает более десяти лет, сейчас в нее входят 17 столичных кофеен. В 
2014-м российскую сеть Кофе Хауз приобрел главный конкурент - Шоколадница. Но тогда 
из-за сложной структуры собственности украинский актив в сделку не вошел.  

 
 

 
 
 
По данным Государственного реестра юридических лиц, Кофе Хауз Украина 

принадлежит офшору ТРК Холдинг Лтд (конечный бенефициар - Тимур Хайрутдинов) и 
украинке Светлане Шикуловой. Почему Кофе Хауз решили продать именно сейчас? 
Генеральный директор компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова считает, что 
российские собственники могут опасаться политических рисков, а также недовольны 
финансовыми результатами сети. "С момента кризиса 2014 г. она сократилась в валюте в 
три раза. Это "слезы" для россиян", - отмечает эксперт. Светлана Шикулова говорит, что 
российский собственник прекратил поддерживать свой украинский актив еще до 2014 г. 
Кофе Хауз - это третья российская сеть, собственники которой отказались от ее поддержки. 
Как писала ЛІГА.net, в прошлом году в Киеве все свои шесть ресторанов закрыла сеть 
Якитория. А компания Росинтер Ресторантс сначала закрыла заведения IL Патио, а затем 
отказалась от киевского ресторана T.G.I. Friday’s. Шансы найти инвестора, несмотря на 
трудности, все же высоки. Ресторанный рынок столицы находится на подъеме. По оценкам 
Ресторанного консалтинга, в первом полугодии его объем в денежном выражении вырос на 
25-30%. Сейчас гости оставляют в заведении в среднем 200-220 грн с человека, тогда как 
еще год назад эта сумма была 150 грн. Это может привести к появлению новых заведений 
уже во втором полугодии. 
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Сеть «ОККО» ежемесячно вкусно кормит  
почти 2 млн украинцев 

15.07.2016 
Сегодня сеть вкусных заправок «ОККО» насчитывает 400 кафе, 32 

ресторана A la minute (европейская кухня), 8 ресторанов Pasta Mia 
(итальянская кухня) и 1 ресторан Meiwei (паназиатская кухня). 

Все они работают в круглосуточном режиме. За 10 лет сеть не прекращала 
совершенствоваться, расширять спектр вкусных предложений и услуг. Так, в 2014 году был 
начат процесс обновления всех кофейных аппаратов, по результатам которого на АЗК 
«ОККО» установлены суперавтоматические кофемашины немецкой марки Melitta. Именно 
они обеспечивают по всей сети неизменно высокое, эталонное качество напитков. 
Кофейные зерна со 100% арабики для ресторанов и кафе на «ОККО» закупаются у 
компании Rombouts (Бельгия), которая работает на рынке с 1890 года, и уже 50 лет 
является официальным поставщиком кофе для бельгийского королевского двора. В 2015 
году на АЗК в Киеве, на ул. Новоконстантиновской, 4А, компания реализовала новый для 
украинского рынка концепт «смартфуда нового поколения» – паназиатский ресторан 
Meiwei. В меню ресторана – понятная и быстрая еда на каждый день для современных 
жителей столицы. Концепт «смартфуд» подразумевает, что еда здесь готовится за 
считанные минуты сразу после заказа, поэтому максимальная скорость процесса экономит 
время гостя и позволяет получить блюдо без потери качества продуктов. Дополнительным 
преимуществом Meiwei является запуск сервиса Drive, чтобы заказать и забрать любимые 
блюда с собой можно было не выходя из автомобиля. Весной 2016 года в сети запустили 
уникальный для украинского рынка продукт – шоколадный хот-дог, который сочетает в 
себе хрустящую французскую булочку, бельгийский шоколад, вишневый топпинг и 
зефирку-маршмеллоу. Новый продукт имеет все шансы стать рыночным трендом в 
Украине. Запустив в апреле необычную сладкую новинку в экспериментальном режиме на 
25 потоковых АЗК, уже через два месяца из-за высокого спроса клиентов предложение 
шоколадных ход-догов было расширено более чем на 350 комплексов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра «ОККО» 
 

 WELLNESS  
 МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ 

Львівський ОХМАТДИТ отримав грантового 
 обладнання на 2 млн грн.. 

12.07.2016 
До львівського ОХМАТДИТу передали апарат штучного дихання, 

який придбали за кошти Посольства Японії в Україні. ОХМАТДИТ став 
учасником грантової програми. Впроваджувала її Асоціація «Єврорегіон 
Карпати – Україна» спільно з обласною радою. 

На грантовий апарат штучного дихання в реанімації ОХМАТДИТу чекали давно. Бо за 
рік туди потрапляє близько 300 дітей. Дві третини з них потребують вентиляції легень. І 
навіть з подарунком від японського уряду апаратів зараз – лише шість. «В нас відділення на 
дев’ять ліжок. Тобто ми мали б мати десять апаратів штучного дихання нормального або 
високого класу. Наразі маємо оцей і ще один аналогічний. Всі решта апарати в нас класом 
нижче», – розповів завідувач відділення анестезіології та реанімації ОХМАТДИТу Андрій 
Альбокрінов. Водночас у межах цього ж гранту надходження отримала ще й лабораторія. 
Два надсучасні аналізатори визначають вісімнадцять показників крові лише за дві хвилини. 
«То дуже дороге задоволення. Один аналіз крові коштує від 12 до 15 доларів. Але там 
повністю визначаються всі гази, електроліти, які є в крові. Нам дали до апаратів 50 пробних 
касет тих аналізів. Ми вже зробили 36. Намагаємось робити їх тільки для важкохворих 
дітей», – повідомила завідувач лабораторії Наталія Ференц. Аналізи наразі безкоштовні. Але 
для них потрібні дороговартісні розхідні матеріали. Тому вже з осені на послуги лікарняних 
лабораторій, можливо, запровадять госпрозрахунок. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zaxid.net 
 

ISIDA направит на реконструкцию клиники  
"ISIDA Медгородок" EUR3 млн   

12.07.2016 
Частная клиника ISIDA направит на реконструкцию клиники 

"ISIDA Медгородок" EUR3 млн, из них EUR2 млн - собственные средства 
компании, EUR1 млн - кредитные ресурсы ПроКредит банка. 

Как сообщается в пресс-релизе компании, кредит EUR1 млн клиника ISIDA получила 
от ПроКредит банка на взаимовыгодных условиях. "До принятия положительного решения 
о выделении средств специалисты банка проанализировали целый комплекс показателей 
деятельности клиники, включая организацию бизнеса, рынка, финансовое положение. 
Важным фактором для ПроКредит Банка является оценка эффективности управления 
бизнесом, качество стандартов и практик, прозрачность учета и отчетности. ISIDA 
продемонстрировала высокий уровень по всем ключевым показателям", - сообщается в 
пресс-релизе. Полученные средства будут направлены на реконструкцию киевского 
отделения на бул. И.Лепсе, 65 - первого частного роддома и единственной в Украине 
комплексной специализированной клиники для женщин и детей до трех лет. Клиника 
специализируется на лечении всех форм бесплодия и невынашивания беременности, 
наблюдении беременности, в том числе после предыдущих потерь и ЭКО, родах, 
наблюдении и уходе за новорожденными, патронажном педиатрическом наблюдении, 
оперативной гинекологии и маммологии, лабораторий и генетической диагностике. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Завдяки ЄС Миколаївська обласна лікарня  
забезпечена сучасним обладнанням 

13.07.2016 
12 липня у Миколаєві проект ЄС презентував результати своєї роботи 

щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з цукровим діабетом та 
хронічною хворобою нирок. 

Сучасне обладнання, придбане за підтримки ЄС, забезпечить якісною, сучасною, 
кваліфікованою медичною допомогою пацієнтів як з-поміж ВПО, так і мешканців області. 
Зокрема, для обласної лікарні проект закув водоочистку для діалізу, яка дає змогу 
забезпечити життєво необхідною допомогою всіх діалізних пацієнтів (160 осіб) області. 
Більш того, 38 переселенців, хворих на цукровий діабет отримали новітнє обладнання для 
вимірювання цукру в крові (глюкометри та апарат для цілодобового контролю глюкози з 
витратними матеріалами на 18 місяців). Пацієнти з нирковою недостатністю забезпечені 
якісними витратними матеріалами для гемодіалізу на 1,5 року та новим апаратом для 
гемодіалізу, діалізним ліжком, апаратом для екстракорпорального очищення крові – 
мультифільтратом, витратними матеріалами для печінкової недостатності та апаратом для 
вимірювання складу тіла. «Надання фінансової допомоги Європейським Союзом ВПО 
хворим на цукровий діабет і ниркову недостатність було надзвичайно своєчасним, оскільки 
область не могла забезпечити пацієнтів в повному обсязі необхідною дороговартісною 
спеціалізованою медичною допомогою», - зазначила Маргарита Капуста, керівник 
Управління охорони здоров’я під час прес-конференції. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Представництва Європейського Союзу в Україні 
 

Японія подарує необхідну техніку Чернівецькому  
онкодиспансеру 

13.07.2016 
Голова облдержадміністрації Олександр Фищук повідомив, що 

Чернівецький онкодиспансер отримає необхідне обладнання в подарунок від 
Японії. Гуманітарну допомогу пообіцяв надати посол Японії в Україні. 

Наразі лікарі медичного закладу мають скласти список найнеобхіднішого. За 
словами завідувача відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії Чернівецького 
онкодиспансеру Олександра Ляшка, лікарні потрібні наркозно-дихальні апарати, шприцові 
насоси, монітори, за допомогою яких медперсонал зміг би спостерігати за важкохворими 
тощо. Лікар зазначив, що перевагу потрібно надавати вітчизняному виробнику, адже воно 
якісніше та дешевше, ніж іноземне. Олександр Фищук запевнив, що прислухається до таких 
порад, додавши, що обладнання може надати Японія, тому варто, щоби медперсонал склав 
список. Він нагадав, що минулого року в Чернівцях перебував Надзвичайний та 
Повноважний Посол Японії в Україні Шігекі Сумі, який дізнався, що Чернівецька область 
постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи та те, що в області високий рівень 
онокозахворювань. За словами Фищука Японія має чимало напрацювань у галузі онкології, 
тому необхідно відправити лист із переліком потрібного обладнання, а вони спробують 
допомогти онколікарні. Окрім того, допоможуть онколікарні райони Чернівецької області, 
адже в деяких районних лікарнях не користуються дихально-наркозними апаратами. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами chv.tv 
 

 СПОРТ 

Уряд виділив понад 13 млн грн на будівництво школи  
олімпійського резерву з фехтування  

14.07.2016 
13 липня на засіданні Уряду ухвалено рішення щодо виділення 13,1 

мільйона гривень на будівництво спортивного корпусу спеціалізованої 
дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з фехтування у м. Миколаїв. 

Випускницею цієї школи є, зокрема, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. За словами 
Міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, відповідні зміни були внесені до переліку 
програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 р. за рахунок 
коштів Державного фонду регіонального розвитку. Ігор Жданов наголосив, що це результат 
спільних зусиль керівництва Миколаївської області, народного депутата Тараса Креміня, 
Віце-прем'єр-міністра Г.Зубка та Міністерства молоді та спорту. Міністр також закликав 
місцеву владу використовувати можливості Фонду регіонального розвитку. “Розробляйте 
та подавайте до Державного фонду регіонального розвитку якісні проекти по розбудові та 
реконструкції спортивної інфраструктури на місцях”, - акцентував Ігор Жданов. Посадовець 
запевнив у своїй готовності підтримувати подібні корисні починання. Він зауважив, що у 
виграші буде як територіальна громада, так і вся спортивна сфера країни.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Київрада віддала 2,6 га тенісній академії Кононенка, прибравши  
згадку про реконструкцію ДЮСШ 

15.07.2016 
Київради передала в оренду ТОВ "Міжнародна тенісна академія", 

що належить нардепу Ігорю Кононенку, земельну ділянку на вулиці 
Міській, 9 у Пущі-Водиці "для експлуатації та обслуговування будівель 
та споруд спортивно-оздоровчого комплексу". 

За відповідне рішення проголосував 71 депутат, пише "Радіо Свобода". Видання 
наголошує, що з договору оренди остаточно прибрали згадку про зобов’язання побудувати 
там дитячо-юнацьку спортивну школу, під яку від початку місто передавало землю 
структурам Кононенка у 2014 р. Згідно з новим рішенням, термін оренди – 25 років, площа 
землі 2,6 гектара, розмір орендної плати – 3% від вартості ділянки (приблизно 963 тисячі 
гривень на рік). Фракція партії "Свобода" у Київраді наполягала на збільшенні орендної 
плати до 12% і зменшення терміну оренди із 25 років до 10 років, однак ці поправки не 
були підтримані. Відзначається, що раніше програма "Схеми" повідомляла, що у грудні 2014 
року Київрада своїм рішенням надала в оренду на 25 років цю ж земельну ділянку у Пущі-
Водиці на вулиці Міській, 9 у Києві заводу "Ленінська кузня", засновниками якого є 
інвестиційні фонди Петра Порошенка й Ігоря Кононенка. Відповідно до рішення, "Ленінська 
кузня" мала реконструювати піонерський табір "Юнга" у дитячу юнацьку спортивну школу 
"Міжнародна тенісна академія". Однак у 2015 році "Міжнародна тенісна академія" 
розпочала роботу, але не як дитяча юнацька спортивна школа, у якій не передбачена плата 
за тренування, а як приватний спортивний заклад із платними послугами. Нове рішення 
Київради від 14 липня змінило орендаря – з "Ленінської кузні" на "Міжнародну тенісну 
академію" та мету оренди – із реконструкції табору в ДЮСШ на "обслуговування будівель та 
споруд спортивно-оздоровчого комплексу". Сам Кононенко заявляв, що у цьому рішенні 
юридичної підміни немає. "Це перша позиція. Друга позиція – дійсно, є положення, ще 
совкове, Радянського союзу, щодо статусу ДЮСШ. Таке ж положення є щодо статусу шкіл. 
Виконати його, ні одне, ні друге, ні третє майже неможливо. Більш того, прошу підтримати 
цей проект. Бо це діти, це спорт і це молодість", - сказав він. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами kiev.pravda.com.ua 
 
 
 
 

 ПОСЛУГИ B2B 

 
Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с  

оборотом 600 млн грн в Киеве 
12.07.2016 

По данным ГФС, работники налоговой милиции Киева в рамках 
расследования уголовного производства прекратили деятельность 
конвертационного центра (КЦ), пишет finance.ua 

КЦ организован группой лиц, которые предоставляли услуги предприятиям 
реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и 
перевода безналичных средств в наличность. Схема конвертации заключалась в 
поступлении на счета транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования в виде 
оплаты за работы или услуги безналичных денежных средств предприятий реального 
сектора экономики, в том числе предприятий-импортеров. После этого данные средства с 
использованием подмены приобретенной и реализованной номенклатуры 
конвертировались и обналичивались участниками центра для передачи заказчикам за 
исключением 10-11%. Общий оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы 
составил более 600 млн грн, вероятные потери бюджета составляют более 100 млн грн. 
Проведено 7 обысков в офисах и по месту жительства фигурантов центра и в их 
транспортных средствах, где изъято 131 тыс. гривен наличными, 5 печатей (в т.ч. 
предприятия-нерезидента), компьютерную технику и финансово-хозяйственную 
документацию. Напомним, сотрудники налоговой милиции Киевской области в ходе 
расследования уголовного производства ликвидировали деятельность конвертационного 
центра с оборотом 240 млн гривен в Киеве. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finance.ua 
 

На Луганщині СБУ припинила діяльність конвертцентру,  
через який фінансувалися терористи 

13.07.2016 
Співробітники Служби безпеки України припинили на Луганщині 

діяльність конвертаційного центру, через який у тому числі фінансувалася 
терористична організація "ЛНР". 

Організували конверт четверо мешканців Луганської та Київської областей, 
обслуговували нелегальний бізнес понад десяток виконавців. Конвертцентр надавав 
"послуги" з мінімізації податкових зобов’язань, штучного формування податкового кредиту 
та переведення коштів у готівку. Співробітники спецслужби встановили, що серед клієнтів 
конверту були комерційні структури з тимчасово окупованих терористами територій. Вони 
не пройшли перереєстрацію, згідно з українським законодавством, але мали рахунки у 
вітчизняних банках. Правоохоронці вже задокументували проходження через ці рахунки 
восьми мільйонів гривен. За оперативною інформацію, гроші знімалися та готівкою 
перевозилися до т.зв. "ЛНР". Частина з них йшла на фінансування незаконних збройних 
формувань терористів. Під час обшуків в офісах конвертаційного центру та за місцем 
проживання зловмисників у Сєверодонецьку та Лисичанську співробітники СБУ вилучили 
бухгалтерську, податкову документацію, печатки та штампи майже тридцяти фіктивних 
фірм, задіяних у оборудці. На носіях інформації виявлено додаткові докази нелегальної 
фінансової діяльності. Накладено арешти більше ніж на 130 рахунків підприємств у 4 
банківських установах. Лише в одному банку на рахунках вже заблоковано понад 2,5 
мільйона гривень. Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 
Кримінального кодексу України – фінансування тероризму. Триває досудове слідство. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центр СБУ 
 

 
 КОНСАЛТИНГ 

ЄБРР має намір відкрити в Україні 15 офісів із  
підтримки малого і середнього бізнесу 

12.07.2016 
ЄБРР має намір відкрити на базі існуючих бізнес-організацій 15 

регіональних офісів по підтримці розвитку малого і середнього бізнесу в 
нашій країні, повідомила на форумі представник ЄБРР Катерина Рігг. 

"Ми хочемо відкрити центри підтримки бізнесу. Наше завдання знайти партнерів в 
регіонах і підсилити ці організації тими знаннями, які має наша структура", - сказала вона, 
додавши, що протягом наступних двох тижнів ЄБРР оголосить тендери на пошук 
організацій, на базі яких можна буде відкрити дані офіси, пише Уніан. Рігг також 
повідомила, що ЄБРР проведе в Києві, Львові, Харкові та Одесі зустрічі з бізнес-
організаціями, на яких презентує необхідні критерії для участі в тендері і розповість про 
функції, які будуть виконувати центри підтримки бізнесу. За словами Рігг, офіси будуть 
розміщені таким чином, щоб бізнесмен з будь-якого місця в Україні зміг за 1-1,5 години до 
них дістатися й отримати кваліфіковану консультацію у фахівців. При цьому центри 
підтримки бізнесу будуть надавати допомогу будь-якому звернувся, незалежно від місця 
його реєстрації. Нагадаємо, Європейський союз і Європейський банк реконструкції і 
розвитку підписали угоду про виділення 28 млн євро на інформаційну підтримку малих і 
середніх підприємств в Україні в рамках програми EU4Business.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами biz.nv.ua 
 

 ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ 

 
Петренко доложил об итогах работы за год центров  

бесплатной правовой помощи   
13.07.2016 

Министерство юстиции Украины констатирует, что за первый год 
существования центров бесплатной правовой помощи обратилось более 
200 тыс. человек. Об этом сообщает interfax.com.ua 

"Простая статистика: только за этот год к нашим центрам обратилось более 200 тыс. 
человек по разным вопросам", - сказал министр юстиции Павел Петренко в ходе заседания 
Кабинета министров в Киеве в среду. По его словам, 8% из тех, кто обращался составляли 
ветераны антитеррористической операции. Министр также отметил, что 64 тыс. человек 
получи помощь в представлении их интересов в уголовных делах от специалистов центров, 
а 1,6 тыс. человек получили оправдательные решения судов в уголовных делах, где 
интересы подсудимых представляли адвокаты системы бесплатной правовой помощи. Как 
сообщалось, 27 апреля текущего года П.Петренко заявлял, что Минюст инициирует 
создание дополнительно около 400 центров бесплатной правовой помощи в небольших 
городах. "Совместно с нашими международными партнерами мы объявляем о расширении 
системы бесплатной правовой помощи", - сказал П.Петренко на пресс-конференции в 
Киеве. Он напомнил, что уже открыто 100 центров бесплатной правовой помощи в 
Украине, в которых 5 тыс. адвокатов с работниками центров оказывают такие услуги. По 
его информации, только за неполных 7 месяцев работы этих центров более 100 тыс. 
украинцев получили бесплатную правовую помощь. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

http://www.prostir.ua/?news=zavdyaky-es-mykolajivska-oblasna-likarnya-zabezpechena-suchasnym-obladnannyam-dlya-dopomohy-patsijentam-z-tsukrovym-diabetom-ta-hronichnoyu-hvoroboyu-nyrok
http://chv.tv/yaponiya-podaruye-neobhidnu-tehniku-chernivetskomu-onkodyspanseru.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249187886&cat_id=244276429
http://kiev.pravda.com.ua/news/5788d31c10f22/
http://news.finance.ua/ru/news/-/379915/nalogovaya-militsiya-likvidirovala-konverttsentr-s-oborotom-600-mln-griven-v-kieve
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/1403
http://biz.nv.ua/ukr/economics/jebrr-maje-namir-vidkriti-v-ukrajini-15-ofisiv-iz-pidtrimki-malogo-i-serednogo-biznesu-170018.html
http://interfax.com.ua/news/economic/356788.html
https://mkrada.gov.ua/content/dityachoyunacki-sportivni-shkoli-vishchoi-kategorii.html
http://tennis-academy.com.ua/ua/
http://www.ebrd.com/ru/home.html
https://minjust.gov.ua/ua
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 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ 

 
КГГА запретила размещение 650 средств  

внешней рекламы в столице   
13.07.2016 

Киевская горгосадминистрация (КГГА) отказала субъектам 
хозяйственной деятельности в предоставлении разрешения на размещение 
650 средств внешней рекламы. 

Соответствующее распоряжение №508 от 6 июля 2016 года подписано городским 
головой Киева Виталием Кличко, и опубликовано газете "Хрещатик" в среду. Согласно 
приложению к документу, отказ в размещении отдельных средств внешней рекламы в 
столице получили банки: ВТБ, Диамантбанк, БМ Банк, Кредобанк, Украгазбанк и др. ПИИ 
"МакДональдз Юкрейн Лтд." также получило отказы на размещение 15 объемно-
пространственных конструкций в Киеве. Кроме того, КГГА не разрешила размещать 
отдельные рекламные конструкции на крыше зданий и их фасадах ООО "Леруа Мерлен", 
ООО "ЭпицентрК", ООО "АТБ-маркет", ООО "Караван-экспрес". Отказы получили также ряд 
сетей аптек: ООО "Аптека низких цен плюс", ООО "Аптека низких цен ТМ", ООО "Аптека 
низких цен К" и др. 

 

Читать полностью >>>  Читайте также: Владельцы операторов 
наружной рекламы >>> 

По материалам kievvlast.com.ua 
 

 

 ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ 

 
Підприємства Житомирщини продовжують  

переходити на ринки Європи 
11.07.2016 

З початку конфлікту на сході з Російською Федерацією, Україна 
почала запроваджувати невідкладні заходи до мінімізації дій Російської 
Федерації з дестабілізації ситуації в економіці України. 

Серед них – зменшення та припинення співпраці у сфері економіки. Житомирщина 
також показує позитивні приклади переорієнтації підприємств на випуск продукції до 
країн ЄС. Протягом багатьох років ПрАТ «Дніпровуд» (м. Бердичів), що займається 
виробництвом меблів для віталень, спалень, меблевого щита, паркетної дошки та інших 
столярних виробів, експортує свою продукцію до країн ЄС: Великої Британії, Данії, Швеції, 
Італії, Угорщини. Останнім часом налагоджена співпраця з Китаєм та Ізраїлем. ТОВ «Вівад-
09», що у Романівському районі, продовжує експортувати дубову паркетну заготовку до 
Литви, Франції, Чехії та Білорусії. Співпраця з партнерами Російської Федерації припинена 
повністю. Підприємствами Управління державної пенітенціарної служби України в 
Житомирській області налагоджена співпраця з Німеччиною, Латвією та Саудівською 
Аравією щодо експорту деревини уздовж розпиляної чи розколотої. Постачальниками 
зазначеної продукції є: ДП «Підприємство Житомирської виправної колонії (№4)», ДП 
«Підприємство Бердичівської виправної колонії (№70), ДП «Підприємство Коростенської 
виправної колонії (№71), ДП «Підприємство Райківської виправної колонії (№73). 
Продовжують працювати підприємства легкої промисловості, виробляючи взуття та одяг,  
що майже до 100% від загального обсягу реалізованої продукції експортується до країн ЄС. 
Основні експортери: Житомирська та Бердичівська філії СП ТОВ «РІФ-1», ПАТ 
«Бердичівська фабрика одягу», ПрАТ ВКФ «Леся» (м. Новоград-Волинський), ПрАТ фірма 
«Арсанія» (м. Коростень), ДП «Модітал» та ТОВ «Фешен Груп» (м. Житомир). У зв’язку з 
військово-політичною ситуацією на Сході України підприємствами добувної промисловості 
та розроблення кар’єрів припинено співпрацю з російськими споживачами. Підприємства 
почали налагоджувати ринки збуту продукції в Україні та переорієнтувались на ринок 
Білорусії. Зокрема, ТОВ «Корал» Довбиський фарфоровий завод», ПАТ «Коростенський 
кар’єр», ТОВ «Коростенський щебзавод», ТОВ «Техрозробка» та ТОВ «Трудовий колектив 
«Коростенський щебзавод» експортують щебінь, а ПрАТ «Товкачівський ГЗК» експортує 
кварцит. Також у цілому по Україні сьогодні обсяг експорту сільськогосподарської 
продукції до Російської Федерації становить не більше 2% від всього обсягу експортованої 
сільськогосподарської продукції. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Житомирської ОДА 
 

МЭРТ зарегистрировало Винницкий 
 индустриальный парк   

15.07.2016 
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) 

зарегистрировало Винницкий индустриальный парк, сообщил премьер-
министр Украины Владимир Горойсман. 

"Хочу сообщить, что по заявке местной власти, которая уже давно была в 
правительстве, Минэкономразвития зарегистрировало Винницкий индустриальный парк. 
Вы помните, мы его создавали как очень важный проект. Это означает, что Винницкий ИП 
является территорией, официально определенной государством, на которой будут созданы 
новые предприятия, рабочие места, и украинский конкурентный продукт. Даже в такое 
непростое время Винница может отметить, что инвестиции идут, и строятся новые заводы, 
модернизируются предприятия", - отметил В.Гройсман в ходе церемонии открытия 
твердотопливной котельной ВМТЕ в Виннице. Мэр Винницы Сергей Моргунов отметил, что 
Винницкий ИП – "это более 60 га земли, приблизительно 330 млн грн инвестиций и 7 тыс. 
рабочих мест". Он напомнил, что на территории парка недавно заложила первый камень в 
строительство завода по производству холодильного оборудования для напитков 
"Украинская пивная компания" (UBC Group, Харьков). Как сообщалось, в создание завода, 
который планируется строить в три этапа, UBC Group планирует инвестировать около 
EUR15 млн. После выхода на полную мощность в 2020 году новый завод обеспечит 
рабочими местами 1,5 тыс. человек. К этому времени планируется расширить 
производственную площадь в 20360 кв. м, наладить изготовление морозильных ларей в 
объеме 6 тыс. штук в месяц и нарастить производство холодильных шкафов-витрин до 15 
тыс. шт. ежемесячно. UBC Group – торгово-промышленный холдинг в сфере холодильной 
техники и промо-продуктов. В настоящее время в реестр индустриальных парков внесены 
13 парков, еще семь претендуют на включение в реестр (в том числе Винницкий ИП). 
Госинвестпроект включает индустриальный парк в реестр в двухдневный срок со дня 
поступления сообщения МЭРТ о соответствующем решении комиссии.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ 

 
У Нацбанку побачили більше  

оптимізму в бізнесі 
15.07.2016 

П'ятий квартал поспіль український бізнес продовжує покращувати 
очікування щодо рівня інфляції. Про це свідчать результати чергового 
опитування керівників підприємств, яке Національний банк України провів 
у IІ кварталі 2016 року. 

"В середньому, вони очікують зростання споживчих цін на 18.9% протягом 
наступних 12 місяців. Натомість, минулого кварталу вони прогнозували інфляцію на рівні 
22.2%", - наголошують в НБУ. В опитуванні взяли участь 683 підприємств із 22 регіонів 
країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а 
також Донецької і Луганської обл.), які представляють економіку за основними видами 
діяльності, формами власності, розмірами за кількістю працівників. Результати опитувань є 
відображенням лише думки респондентів – керівників підприємств України і не є оцінками 
Національного банку України. На думку НБУ, впевненість бізнесу у стабільності курсу 
гривні зросла завдяки сприятливій ситуації на сировинних ринках. "Щоденні коливання 
середньозваженого курсу на міжбанківському валютному ринку не перевищували 2% від 
середнього значення у період проведення опитування, а загалом протягом другого 
кварталу відбувалося поступове зміцнення курсу гривні", - зазначає регулятор. Ці ж 
фактори, на думку НБУ, мали сприятливий вплив на девальваційні очікування підприємств. 
"Після тимчасового погіршення у першому кварталі відновили поступове покращення 
ділові очікування підприємств. У IІ кварталі 2016 р. індекс ділових очікувань (ІДО) становив 
108.5%. Порівняно з попереднім кварталом він збільшився на 10.1 п. п. Оптимізм переважає 
в очікуваннях як щодо майбутнього фінансово-економічного стану, так і щодо обсягів 
реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на проведення 
будівельних робіт, а також на машини, обладнання та інвентар", - стверджують у Нацбанку. 
При цьому, результати опитування вказують, що, з огляду на позитивні ділові очікування, 
підприємства прогнозують зростання своїх потреб у позикових коштах найближчим часом. 
Як і раніше, близько третини опитаних планує брати банківські кредити для фінансування 
своєї діяльності, і переважна більшість з них - у національній валюті. 

 
 

Читати повністю >>> 

 
 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 

 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

 
USAID назвало препятствия для развития  

бизнеса в Украине 
12.07.2016 

Нестабильная политическая ситуация, низкий спрос, налоговое 
давление, инфляция и сложное налоговое администрирование - самые 
существенные препятствия для развития малого и среднего бизнеса. 

К таким выводам пришли эксперты агентство США по международному развитию 
(USAID) после анализа нового ежегодного исследования бизнес-среды Украины. Коррупция 
остается существенным препятствием (седьмое место в рейтинге) для бизнес-климата 
Украины, но если государство облегчит административное бремя, то это будет 
способствовать активизации малого и среднего бизнеса Украины в следующие несколько 
лет, отмечают в USAID. Центральный индекс исследования, «Индекс делового климата» в 
Украине, находится на отметке чуть выше «0» по шкале от -1 до +1. Основные 
составляющие индекса: ожидания и оценка текущей ситуации. В общем, 29 тыс. 760 грн. и 
15% своего рабочего времени в год в среднем тратят малые и средние предприятия (МСП) 
в Украине чтобы вести бизнес легально. Именно столько составляет стоимость соблюдения 
нормативных требований МСП Украины. Причем, чем меньше предприятие – тем тяжелее 
на нем регуляторный груз. «В пересчете на 1 работающего общие годовые расходы для 
средних предприятий составляют 268 грн., малых предприятий – 1 тыс. 145 грн., 
микропредприятий – 5 тыс. 952 грн.», – объясняет Оксана Кузякив, координатор 
аналитического компонента программы USAID и исполнительный директор Института 
экономических исследований и политических консультаций. Что касается изменений в 
регуляторной среде в последние годы, то, в общем, бизнес оценивает их положительно. По 
сравнению с 2012, в 2015 году предприниматели чаще сообщают об отсутствии проблем, 
связанных с регистрацией и отмечают лучшую ситуацию с проверками. Парадоксальным в 
исследовании является тот факт, что большая часть украинских МСП (86%) видит 
государство «препятствием» или «врагом» ведения бизнеса, и практически та же часть 
(89%) ожидает прямой или косвенной поддержки от государства. В то же время органам 
местного самоуправления предприниматели доверяют ощутимо больше (62%), чем 
центральным органам власти (правительство – 30%, президент – 25%, парламент – 22%). 
Это свидетельствует о высоких ожиданиях от реформы децентрализации. Кроме оценки 
изменений в бизнес-среде, исследование также позволяет «нарисовать портрет» малого и 
среднего бизнеса Украины: средний возраст предпринимателей – 45 лет, почти поровну 
мужчин и женщин. Большинство МСП работают в сфере услуг и торговли. Почти половина 
предприятий работают на местных рынках и большинство МСП не планируют выходить на 
новые рынки. «На протяжении последних двух лет более половины опрошенных 
предприятий вводили определенные инновации: 29% сообщили о начале производства 
новых товаров или предоставления услуг, 19% предприятий заявляют о новых методах 
управления, 18% ввели новые методы продвижения и сбыта. Это вселяет осторожный 
оптимизм », – заявил эксперт USAID Артур Ковальчук. Одно из десяти МСП в Украине 
занимается внешнеэкономической деятельностью, то есть экспортирует или импортирует. 
Причем, в среднем, один МСП-экспортер поставляет продукцию в две страны. «Два дня и 
1727 гривен расходуется в среднем на прохождение таможни, причем 6,8% экспортеров 
платили при этом взятки. В общем, при оформлении экспорта и импорта МСП не имели 
значительные трудности. Коррупцию на таможне экспортеры не считают проблемой, с чего 
делаем вывод, что она вероятнее средством облегчения регуляторных процедур», – 
сообщил эксперт USAID Андрей Бутин. 
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СМИ узнали о скандальном спонсоре  
партии Лещенко 

12.07.2016 
В 2016 г. самым крупным спонсором «Демократический альянс» 

был Александр Кардаков - владелец больших IT-фирм «Инком» и 
«Датагруп» и инвестиционной компании «Октава капитал». 

В начале года он перечислил партии 532 тыс. гривен (260 тыс. в январе и 272 тыс. в 
феврале). В сумме это более 20 тыс. долларов. Компания Кардакова «Инком» периодически 
становится участником скандалов, связанных с тендерами по закупке IT-услуг. Так, недавно 
стало известно, что компания отстранена Всемирным банком на 22,5 года от участия в 
проектах и тендерах, которые он и его партнеры финансирует.  

 

Читать полностью >>>  Читайте также: На чьи деньги живет партия 
Мустафы и Лещенко >>>  

По материалам apostrophe.com.ua 
 

Опоблок розвалюється 
13.07.2016 

В Україні з'явиться ще одна опозиційна партія. На її чолі будуть 
народні депутати Євген Мураєв і Вадим Рабинович. Вони минулого 
місяця заявили про вихід з фракції Опозиційного блоку.  

Про це вони синхронно повідомили на власних сторінках у соцмережах. Рабинович 
уточнив, що з'їзд відбудеться на базі вже діючої партії "Центр". За словами Мураєва, 26 
липня будуть представлені ??ідеологія, базові принципи і назва нової організації, яка не 
буде партією у звичному українському розумінні. Також нардеп Мураєв додав, що нова 
партія писатиме "план порятунку країни".  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами expres.ua 
 

Антикоррупционное агентство разработало форму ежеквартального  
отчета для политических партий 

13.07.2016 
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 

разработало форму ежеквартального отчета для политических партий. Об 
этом сообщает портал bin.ua  

"НАПК в этом месяце утвердило и передало на регистрацию в Минюст форму 
ежеквартального отчета для политических партий: об имуществе, доходах, расходах и 
обязательствах финансового характера", - отметил в интервью изданию "Урядовый курьер" 
руководитель проекта "Прозрачность и добропорядочность публичного сектора" 
Программы развития ООН в Украине Иван Пресняков. Он подчеркнул, что агентство 
строиться как орган и одновременно анализировать отчетность политических партий, а 
также будет иметь несколько уникальных функций, которых до сих пор никто в стране не 
выполнял. "Среди его больших задач - организация контроля за финансовой 
деятельностью политических партий. НАПК будет следить за образом жизни лиц, которые 
подают декларации, ведь проверка деклараций фискальной службой оказалась 
неэффективной", - пояснил Пресняков. 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Глава КИУ: цена депутатского мандата  
в Раду значительно упала 

13.07.2016 
Нынешняя избирательная кампания на семи мажоритарных округах 

менее конкурентна и менее интенсивна, чем последние местные или 
парламентские выборы. 

Многие кандидаты идут на выборы, исходя из того, что есть риск проведения 
досрочных парламентских выборов, поэтому цена мандата стала несколько ниже. Об этом в 
комментарии изданию Сегодня.ua рассказал глава Комитета избирателей Украины Алексей 
Кошель. «На мой взгляд, это наиболее бессодержательная избирательная кампания за 
последние годы. Программы и лозунги кандидатов можно разделить на несколько 
категорий. Первая – программы скорее напоминали программы на местных выборах. 
Вопросы благоустройства территорий, детских садиков и школ должна решать местная 
власть, и эти тезисы не должны отстаивать кандидаты в нардепы. Второе, – лозунги, 
которые нереально выполнить. К примеру, я встречал такие перлы, как: «Установим 
европейские 4% кредиты на приобретение жилья». И фактически во всех 7-ми округах идут 
спекуляции на тему снижения тарифов. Скажем, в Чернигове одновременно было два 
митинга разных кандидатов за снижения тарифов. Этот вопрос не решается на площади 
Чернигова и, как мы видим, даже не решается в стенах парламента. И классическим 
примером избирательного популизма является лозунг одного из кандидатов: «Заставим 
власть поднять зарплаты и пенсии». Этот лозунг безупречен еще со времен Древнего Рима, 
но насколько он реален к выполнению? Но для кандидата он выгоден, поскольку он на этом 
базирует свою кампанию», – сказал Кошель. Вторая характеристика этих выборов, по 
словам главы КИУ, – технология подкупа, который никуда не делся, а просто 
видоизменился. «Если раньше покупали продовольственными наборами, мы этого 
практически не наблюдаем. У избирателей выработалось определенное отвращение и 
невосприятие продуктовых наборов, а гречка стала синонимом политической коррупции. 
Но сейчас мы видим, что кандидат от «Аграрной партии» на 206-м округе по Чернигову 
массово раздает избирателям энергосберегающие лампочки. Аргументирует тем, что купил 
их за деньги их избирательного фонда оптом по 43 грн, что не превышает 
законодательный барьер по подкупу. Или, скажем, кандидат от «Радикальной партии» в 
одном из округов массово раздавал избирателям с/х инвентарь, объясняя, что вилы – это 
не подкуп, а символ его политической партии. А кандидат Шевченко (брат 
внефракционного Александра Шевченко – Авт.) на округе в Калуше массово возил 
избирателей на горнолыжный курорт («Буковель» – Авт.), аргументируя, что это его 
постоянная деятельность, как общественника», – подытожил Алексей Кошель. 

 

Читать полностью >>>  
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«Политические стартапы»: как проходит формирование  
новых украинских партий 

13.07.2016 
В парламентской демократии партии являются приводными ремнями 

политической воли. По крайней мере, так должно быть – в том числе и в 
Украине. Они должны придерживаться основных принципов верховенства 
права, а их состав и структура обязаны соответствовать правилам внутрипартийной 
демократии.  

 
 

Но поскольку «старые» партийные боссы редко создают независимые структуры и 
неохотно допускают обсуждение при принятии решений, то украинские партии больше 
напоминают франчайзинговые предприятия, которые ситуативно создаются отдельными 
олигархами, а в случае неуспеха – «кладутся под сукно» и снова восстанавливаются под 
приспособленным брендом. Рейтинги популярных партийных «стартапов», обвалившиеся  
еще в 2014 году, равно как и обескураживающие показатели доверия к Верховной раде, 
являются доказательством того, что надежды украинских граждан на своих политических 
представителей сменились разочарованием. Общественные активисты и новые политики, 
пришедшие два года тому назад в парламент каждый со своими интересами, натыкаются 
на невидимые барьеры. Наблюдаемые реформы осуществляются если не под давлением 
извне (ключевое слово «безвизовый режим»), то при взаимодействии представителей 
гражданского общества с отдельными лицами в законодательной и исполнительной 
ветвях. Благодаря этим немногим в Украине сегодня присутствует невиданная ранее 
прозрачность. Глубокие изменения тормозит сопротивление старой гвардии, все еще 
занимающей ключевые позиции, а политическая коррупция не уменьшается.  

 

Новые партии для большего влияния. Поскольку реформаторы осознают, что 
политика не исчерпывается одними толковыми комментариями текущей ситуации в 
интернете или (если повезет) на телевидении, прежде всего при отсутствии каких-либо их 
последствий, они собираются создать политическую партию. Это логично. Только 
организованная политическая сила обретает шанс для реальной власти и глубоких 
преобразований. Но как создаются новые партии, завоевывающие доверие граждан – и 
оправдывающие его? И преодолевающие пятипроцентный барьер? Политические правила 
создают новичкам трудности. От государственного финансирования партий они 
выигрывают лишь в том случае, если на следующих выборах в Верховную раду получат не 
менее 2% голосов избирателей. Денег, за которые устоявшиеся партии покупают себе 
политтехнологов или телерепортажи, у них нет, равно как и зарплат для нормальной 
партийной работы. Стабильность избирательных законов заключается лишь в том, что 
власть имущие меняют их перед каждыми выборами, ставя в невыгодное положение тех, 
кто не находится у власти. Кроме того украинцы до сих пор расположены к странно-
харизматическим лидерам, как показывают последние рейтинги Надежды Савченко. По 
крайней мере после последнего этапа «антикоррупционных гастролей» Михеила 
Саакашвили становится ясно, что он и в Украине имеет свои партийные амбиции. В то 
время как он пригласил к сотрудничеству всех, кто разделяет благородную цель борьбы с 
коррупцией, его методы вызывают смущение: высокопоставленный чиновник и телезвезда 
определяет, куда следует двигаться. Поэтому объекты его поиска один за другим 
спрыгивали с подножки поезда либо же вообще не садились в него. «Гражданская позиция», 
«Сила людей», а теперь и новый союз из парламентских реформаторов и 
«Демократического альянса». И все же некоторые убежденные реформаторы верят в 
сверхфигуру Саакашвили либо кажутся готовыми принять авторитарные методы, лишь бы 
лидер был «правильным». 

 

«Трудности движения по равнине». Для демократической партии в таком 
стремительно меняющемся обществе, как украинское, в долгосрочной перспективе это 
неправильный метод. Даже если путь для новой элиты в политике будет нелегким. 
Создание партии – это не только проведение партийных съездов, но и упорная работа по ее 
строительству. Ходить от дверей до дверей. Говорить с людьми и выслушивать их. 
Выступать в наполовину заполненных залах в провинции. Консолидировать партию. 
Предлагать компромиссы и идти на них. Лавировать и маневрировать. Через кампанию в 
интернете можно, например, заставить фирму улучшить условия труда на своих заводах. 
Посты в Фейсбуке могут сплотить людей на защиту гражданских прав для себя и для 
других. Это было впечатляюще продемонстрировано в Украине (хотя и не без 
многочисленных жертв, семьи которых до сих пор ждут результатов следствия). Но 
страной так не управляют. Не нужно строить иллюзий по поводу трудности этой задачи. 
Наблюдатели могут припомнить массовые протесты 2013 г. в стамбульском парке Гези и 
других турецких городах, направленные против Тайипа Эрдогана, тогдашнего премьер-
министра Турции. «Повсюду Таксим, повсюду сопротивление», – таким был лозунг. Однако 
на общенациональных местных выборах через год партия справедливости и развития 
Эрдогана победила с большим отрывом. Даже в районе Бейоглу, эпицентре протестов, где 
находятся парк Гези и площадь Таксим, победил кандидат Эрдогана. И даже среди тех, кто 
голосовал впервые, партия Эрдогана была впереди (хотя и ниже среднего показателя). Но 
это не значит, что нет наглядных примеров основания успешных (либеральных) партий. В 
ЮАР партия «Демократический Альянс» начинала с имиджем партии белых, собирая 
немного процентов. В 2016 году она по всей стране бросила серьезный вызов 
коррумпированному АНК. В Австрии неудовлетворенные политики основали НЕОС на базе 
разрозненных политических сил, объединившись под общей целью «Планы для новой 
Австрии» против буйно разросшейся на протяжении десятилетий политической 
коррупции. 

 

Коалиция за общее видение новой Украины. Что нужно для того, чтобы, «двигаясь 
по равнине» (Бертольт Брехт), стать сильной политической партией? Безусловно – 
способность отодвинуть на второй план личные амбиции, идти на компромиссы и сплотить 
в одну команду многих лидеров с их различными сильными сторонами и знаниями. В 
отношении либеральных ценностей и смыслов – верховенства права и гражданских прав, 
свободы слова и СМИ, рыночной экономики, конкуренции, инноваций и роста – по крайней 
мере внешне к общему мнению приходят все больше постмайдановских партий. Как и в 
борьбе против коррупции и олигополий. В позиционной войне речь идет о невыясненных 
претензиях на лидерство и о стилях руководства. Крайне важно осознавать, что электо-
ральный потенциал либерального новообразования реально не превышает 10%. И кассы 
украинских МСП тоже не так полны, чтобы хватало для всех партий, которые уже хотят 
использовать их в качестве альтернативы олигархическому финансированию. Так что ясно, 
кому будет на руку, если реформаторы не объединятся. Старые силы умеют защищаться, 
им есть что терять, и они понимают, что новые силы могут стать для них опасными. Это 
было продемонстрировано на местных выборах в 2015 г., когда изменения избирательного 
закона перед самыми выборами усложнили новым политикам путь в местные советы. К 
тому же запрет блоков является препятствием, потому что это не коалиция, когда одной 
партии приходится жертвовать своей идентичностью в пользу другой, чтобы лишь через 
общий список попасть в парламент. Таким образом, все серьезные реформаторы 
сталкиваются с необходимостью смирить свои тщеславие и амбиции ради реальной 
перспективы власти для общего видения новой Украины. И вспомнить знаменитое 
определение Макса Вебера о политике как о «сильном, медленном сверлении жестких 
досок, проводимом одновременно со страстью и холодным глазомером». 
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Вибори-2016: Війни кланів і клонів 
13.07.2016 

В недылю, 17 липня в одномандатних виборчих округах № 23, 27, 85, 
114, 151, 183, 206 проводитимуться проміжні вибори народних депутатів 
України. Основною особливістю літніх проміжних виборів може стати низька 
явка виборців.  

 

Своїх представників у Верховну Раду України обиратимуть у Волинській обл.(смт 
Маневичі),  Дніпрі,  Івано-Франківській обл. (м. Калуш),  Луганській обл. (смт  Станиця 
Луганська), Полтавській обл. (м. Лохвиця), Херсоні та Чернігові. Кореспонденти Укрінформу 
вже розповідали, як  проходять виборчі перегони на Луганщині та в Дніпрі.  В об'єктиві 
агенціі - місто Калуш на Івано-Франківщині та Херсон.   

 

В окрузі насалика мірятимуться братами  
На ВО №85, який охоплює Калуський, Рогатинський та частину Галицького району 

на Прикарпатті, депутатський мандат на проміжних виборах виборюватиме 37 кандидатів. 
Майже усі вони позиціонують себе з патріотичними партіями та рухами. Втім, більшість 
кандидатів на окрузі все ж технічні. Про це вже заявили представники ОПОРИ, 
зафіксувавши подання 11 самовисуванців щодо своїх представників у ДВК. Дослідили, що 
електронні файли цих документів створювали на одному комп'ютері. Координатор 
Громадянської мережі ОПОРА в Івано-Франківській області Іван Маруняк переконаний, що 
цю технологію кандидати використовують для того, аби отримати більший вплив на 
рішення виборчих комісій. «Як на мене, зафіксовані факти свідчать про використання 
технології технічних кандидатів у народні депутати. Це робиться для збільшення 
фактичного представництва основного кандидата у дільничних виборчих комісіях. Тобто, 
де-юре члени ДВК від технічних кандидатів представлятимуть різних суб'єктів, а де-факто 
одного кандидата, на якого працюють ці технічні», - зазначив Іван Маруняк. Велику 
кількість технічних кандидатів на ВО №85 побачили і в КВУ. Тут застерігають, ця 
технологія має на меті дезорієнтувати виборця і, одночасно, не відбити в нього бажання 
голосувати. Найбільш активну конкуренцію у КВУ прогнозують між «фінансовими» 
кандидатами, у яких є достатньо ресурсів, щоб проводити широку політагітацію. Справжню 
боротьбу очікують між Сергієм Насаликом (БПП), який є братом міністра палива та 
енергетики України Ігоря Насалика, та Віктором Шевченком (УКРОП) - братом нардепа 
Олександра Шевченка. Останніх пов'язують з фірмою «Скорзонера» та ТК «Буковель». Існує 
думка й про те, що Віктор Шевченко боротиметься не так задля перемоги, як «для 
розбудови партії і для того, аби отримати предмет торгу з міністром». Мається на увазі, з 
Ігорем Насаликом. У КВУ підрахували, що похід до ВРУ для кандидатів на ВО №85 
обійдеться щонайменше у 3 млн грн. Тому скласти конкуренцію цим «важковаговикам» 
зможуть кілька кандидатів. Одна з них - Ольга Сікора від «Батьківщини», за яку вже їздила 
агітувати її легендарна однопартійка Надія Савченко. Втім, сама Сікора має на окрузі не 
зовсім схвальну характеристику. Вона вже працювала в парламенті, після чого залишилась 
у пам'яті виборців як «депутат-кнопкодав». Агітація за Ольгу Сікору теж вийшла не зовсім 
вдалою. Принаймні, для неї самої. У селі Боднарів Калуського району, де Савченко 
зустрічалась із потенційними виборцями, в Дім культури зайшли чоловіки в камуфляжі. 
Серед них був і волонтер, депутат Івано-Франківської міськради від БПП та єдиний 
кандидат - учасник АТО Андріан Волгін. Після звернення до людей Надія вимушена була 
поспілкуватися з бойовими побратимами. Перемовини тривали не довго. В той час Ольга 
Сікора, яка супроводжувала Надію, виступала перед мікрофоном. Тоді Савченко взяла слово:  
«Дуже хочу, щоб ви робили свій вибір свідомо...У вас є багато кандидатів, і одні одним 
суперечать...Зробіть, будь ласка, свій вибір не стільки серцем, а розумом, уже час навчитися 
думати. Просто подумайте. Є в цьому залі два представника - обирайте самі, і 
відповідальність за вибір понесете тільки ви», - сказала Савченко і на цьому перервала свій 
візит на Прикарпатті. Наступна її зустріч, що була запланована у селі Голинь, вже не 
відбулась. Сама льотчиця пояснила це необхідністю терміново виїхати до Києва, де 
розпочався пікет матерів полонених бійців АТО.  Серед решти кандидатів КВУ відзначає 
кілька груп. У «львівську групу», переважно, увійшли безробітні та працюючі жителі 
Львівської області, які побажали отримати мандат на виборчому округу з центром у Калуші. 
Яскравим представником цієї групи є колишній прокурор в Івано-Франківській, а потім і у 
Львівській області, Микола Гошовський. Нині він - безробітний, бо попав під Закон про 
люстрацію, і представляє маловідому партію з гучною назвою «ПАТРІОТ». Цікаво, що у 
«львівській групі» немає жодного представника від «Самопомочі», хоча лідер цієї партії 
керує Львовом, і партія має досить широке представництво в Івано-Франківській облраді. 
Можна припустити, що у такий спосіб «Самопоміч» протягає руку помочі кандидату іншої 
партії. Жителі столиці теж зацікавилися виборами у Калуші. Очевидно, їм припав до 
вподоби досвід Ігоря Насалика, який, проживаючи  у Києві, довгий час розвивав промислове 
містечко Прикарпаття. На відміну від «львівської» безробітної групи, так звану «київську» 
представляють касир-бармен, водій автобусів, бухгалтер ЖЕКу, фельдшер, завскладом, 
перукар столичного салону «Цирюльня» та інші люди простих і зрозумілих професій. Сюди 
ж  відносять і двох досвідчених претендентів на мандат, які раніше засвітилися на 
скандальних виборах у Чернігові. Це - Павло Платонов та Валентина Орєхова, яка є 
медичним працівником у «Феофанії». До цієї групи відносять і переселенку Олену Кухар, 
яка переїхала з Іловайська і зареєструвала свій бізнес у столиці. Очевидно, що шанси у цих 
кандидатів мінімальні. Втім, саме їхні представники можуть розгорнути справжню 
боротьбу за мандат при підрахунку голосів у ДВК. Не залишились осторонь проміжних 
виборів на Прикарпатті й місцеві еліти. З огляду на їх політичний окрас, можна припустити, 
що саме на них робить ставку президентська партія. У Калуші непогані шанси на перемогу 
прогнозують самовисуванцю Олегу Нижнику, який керує транспортною компанією і 
очолює фракцію БПП у Калуській міській раді. Фінансовий ресурс та досвід для серйозної 
боротьби має і Святослава Кавінський, який донедавна працював першим заступником 
голови Калуської РДА, а пізніше балотувався до облради від БПП. Утім, підтримку цієї партії 
на перегонах отримав «фінансовий» кандидат, мер міста Рогатин Сергій Насалик. 
Подейкують, не без допомоги брата-міністра. У цій групі місцевих вирізняється хіба 
журналіст та колишній член КВУ Ігор Ткач. Кілька років він перебуває у судовому процесі з 
Калуською міськрадою, через що відомий на окрузі. На цих виборах Ігор Ткач балотується 
від «Республіканської партії» Левка Лук'янека, до якої вступив навесні. Каже, на вибори 
пішов, бо має велике  бажання переломити ситуацію, коли до влади приходять родинні 
клани. «Ясне діло, що в мене немає стільки грошей, як у Насаликів, колишнього прокурора 
чи олігархів з «Буковелю». Але й навіть якби й було стільки - то в країні є на що тратити 
гроші. Люди мали би розуміти, що ми ще довго будемо їздити на майдани, якщо будемо до 
влади приводити цілі родини. Їх потім дуже важко викурювати, потрібні барикади, намети, 
коктейлі молотова», - переконаний Ігор Ткач. Отже, виборцям на ВО №85 є з кого обирати. 
Список кандидатів такий довгий, що бюлетень сягне майже 1 м у довжину. І боротьба за 
мандат уже розпочалась. Щедрість кандидатів  зашкалює. Поліції  доводиться перевіряти 
окремі акції та подарунки, в яких ОПОРА помітила непрямий підкуп виборців. В хід йдуть 
маніпуляції під час опитування людей, сюжети на центральних каналах олігархів та інші не 
зовсім чисті та чесні технології. Втім, чи зможуть кандидати мобілізувати виборців у період 
масових відпусток, питання відкрите. Бо з приводу явки виборців навіть у КВУ дають дуже 
обережні прогнози. «Оскільки вибори відбудуться у літній період, 17 липня, і значна 
частина людей буде на відпочинку, то явка буде доволі низькою, на рівні 20-30%. 
Щоправда, спрогнозувати це доволі важко, адже ми ще не стикалися із ситуацією, коли 
вибори відбуваються у літній період», - зізнається голова ОО КВУ в Івано-Франківській 
області Максим Лисюк. Нагадаємо, на  останніх парламентських виборах на ВО №85 
перемогу здобув тодішній мер Калуша Ігор Насалик. Округ залишився без свого 
представника у ВРУ, коли Ігоря Насалика призначили Міністром енергетики та вугільної 
промисловості України. 

 

У херсоні шанси на перемогу мають двоє з тридцяти 
На Херсонщині на проміжних виборах до Верховної Ради України по виборчому 

округу №183 змагалися 30 кандидатів. З них 16 - самовисуванці та 14 - представники 
політичних партій. Наразі залишилося 29 кандидатів -  відмовився балотуватися 
самовисуванець Юрій Григорович Одарченко. Перемогти на цих виборах найбільші шанси 
мають лише 2 кандидати. Це не заважає «масовці» піаритися, використовувати клони та 
інші «брудні» технології. Як розповів у розмові з кореспондентом Укрінформу голова 
Херсонської обласної організації Комітету виборців України Дементій Білий, у першому 
ешелоні кандидатів у депутати, які активно ведуть на даному окрузі свою виборчу 
кампанію, перебувають Андрій Путілов (суб'єкт висування - Блок Петра Порошенка), Юрій 
Одарченко (ВО «Батьківщина»), Ілля Кива (самовисуванець), Михайло Опанащенко (партія 
«Відродження»), Олександр Книга (партія «УКРОП»). З них найбільш активними є Андрій 
Путілов та Юрій Одарченко. За словами очільника обласного КВУ, хорошу базу в 183-му 
окрузі для перемоги на цих виборах має нинішній голова Херсонської обласної ради, екс-
голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Путілов, який свого часу, до призначення 
його губернатором області, тривалий час був народним депутатом України саме від 
виборців 183-го округу. За час своєї роботи нардепом він залучив у Білозерський район, а 
також у Корабельний (колишній Комсомольський) район міста Херсона, які входять у цей 
округ, значне бюджетне фінансування. Досить сильними є також позиції серед виборців 
Білозерського району і у Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина»,  - зазначив Білий. На 
хороший результат може розраховувати представник «Самопомочі»  Ігор Дудар, сільський 
голова розташованого поряд із Херсоном великого села Чорнобаївка Білозерського району. 
І найперше - у своєму населеному пункті, де його знають виборці. А представник 
«Опозиційного блоку» Анна Середа може отримати хороший результат у Корабельному 
районі міста Херсона. Адже базовим підприємством тут є Херсонський суднобудівний завод 
(ХСЗ), який входить до складу ТОВ «Smart Maritime Group» на чолі з генеральним 
директором Василем Федіним, депутатом Херсонської обласної ради від партії 
«Опозиційний блок». І якщо з боку ХСЗ буде належна підтримка Анни Середи, то вона може 
навіть перемогти у Корабельному районі, вважає голова облорганізації КВУ. У боротьбі за 
виборців 183 округу - щоб привернути їх до себе і відвернути від суперників, кандидати 
наразі використовуються ті ж самі методи, що й на попередніх виборах. Є серед них, на 
жаль, і так звані «брудні» методи. Зокрема, обласним КВУ зафіксовано факти використання 
деякими кандидатами у нинішній передвиборній кампанії популізму, і навіть грубого 
популізму, фактору «сильної руки», використання адміністративного ресурсу, 
розповсюдження «чорного піару» - листівок та матеріалів у ЗМІ, спрямованих проти 
кандидатів-суперників, залякування людей проблемами у їхньому житті в найближчому 
майбутньому (у тому числі, з використанням інформації, що не відповідає дійсності). Крім 
цього, 3 червня кандидат у народні депутати України Ілля Ківа повідомив про скоєння на 
нього замаху, з приводу чого надійшло відповідне звернення до ГУ Національної поліції у 
Херсонській області. Використовується також маніпуляція з двійниками - наприклад, ще 
донедавна було два Юрія Одарченка - херсонець, представник ВО «Батьківщина» Юрій 
Віталійович Одарченко, а другий - житель Київської області, самовисуванець Юрій 
Григорович Одарченко. Серед кандидатів є тезка нинішнього міського голови Херсона, 
добре відомої серед жителів міста людини. Мера звуть Миколаєнко Володимир Васильович, 
а кандидата в нардепи, жителя села Степанівка Херсонської міськради - Миколаєнко 
Володимир Володимирович. На думку очільника облорганізації КВУ, особливістю 
проміжних виборів по виборчому округу №183 буде те, що явка на них виборців буде 
низькою. «Як свідчить досвід, на проміжних виборах влітку явка виборців у нас становить 
десь близько 15%. І все залежатиме цього разу від їхньої явки - хто з кандидатів зможе 
переконати більше виборців, які прийдуть на виборчі дільниці, щоб проголосувати за 
нього, той і переможе»,  - сказав Білий. Довідково: проміжні вибори до Верховної Ради 
України по виборчому округу №183 спричинені достроковим припиненням повноважень 
народного депутата України Андрія Гордєєва (обраний від Блоку Петра Порошенка), який у 
квітні 2016 року призначений Президентом України Петром Порошенком головою 
Херсонської облдержадміністрації. 
 

Читати повністю >>> © Ірина Дружук, Івано-Франківськ. 
    Валерій Староселець, Херсон. 
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Более 1000 печатных книг по 
истории, экономике, бизнесу, 

политике и культуре 
 
 

Условия пользования:* 
 

 Абонемент на год: юр. лиц. - 3650 грн. 
(обслуживание до 10 чел.); физ. лиц. - 365 грн. 

 Стоимость пользования: 7 дней – 5% 
залоговой стоимости; 14 дней – 10%; 21 день 
– 15%; 28 дней – 20; 1 мес. – 25%. В среднем 
залоговая стоимость до 100 грн., но есть и 
дороже, например Карл Макс "Капитал" 
примерно 500 грн. =)  

 В итоге: оформляете абонемент, получаете 
каталог и регулярные обновления; выбираете 
и получаете книгу; оставляете залоговою 
стоимость и читаете; на дату возвращение 
учитывается строк пользования, после чего 
возвращается залог с учетом %! 
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 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
ОПЕК у червні збільшила видобуток нафти 

до максимуму з 2008 р. 
12.07.2016 

У червні ц.р. країни-виробники нафти ОПЕК в цілому наростили 
видобуток на 300 тис. бар./добу порівняно з травневим показником, 
досягнувши рівня в 32,73 млн бар./добу. Про це йдеться в доповіді S&P 
Global Platts. 

Таким чином, обсяг видобутої нафти ОПЕК досяг максимального з серпня 2008 року 
рівня. «Зростання видобутку ОПЕК на 300 тис. бар./добу, викликаний крихким вирішенням 
кризи в Лівії та Нігерії, а також неослабним зростанням в Ірані і збільшенням видобутку в 
Саудівській Аравії, надсилає переконливе послання щодо його непохитної стратегії поділу 
ринку», - вважає старший редактор S&P Global Platts Эклавія Гюпте, заява якої міститься в 
прес-релізі, розміщеному на порталі PR Newswire. «Якщо ситуація не зміниться, історія з 
поверненням до обмеження виробництва почне набирати обертів», - зазначає Гюпте. 
Найбільше зростання видобутку серед країн ОПЕК в червні було зафіксоване в Нігерії, Ірані 
та Саудівській Аравії. Нігерія наростила обсяг видобутої нафти на 150 тис. бар./добу, до 1,57 
млн бар./добу. В Ірані й Саудівській Аравії приріст склав 80 тис. бар./добу, до 3,63 млн і 
10,33 млн бар./добу відповідно. У Лівії видобуток зріс на 60 тис. бар./добу, до 310 тис. 
бар./добу. В той же час обсяги видобутку у Венесуелі знизилися в червні на 120 бар./добу, 
до 2,15 млн бар./добу, що стало найнижчим показником з лютого 2003. Як наголошується в 
доповіді, на яку посилається PR Newswire, падіння рівня видобутку обумовлено відсутністю 
інвестицій у галузь, високими витратами, накопиченими боргами постачальникам послуг 
на нафтових родовищах, зниженням активності буріння і погіршенням інфраструктури. 
Падіння обсягів видобутку також  зафіксовано в Іраку. У червні країна видобула нафти на 
20 тис. бар./добу менше, ніж місяцем раніше. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

МЭА прогнозирует рост мирового спроса  
на нефть в 2017 г. 

13.07.2016 
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает роста 

спроса на нефть в 2017 г. до 97,4 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает 
портал «Финмаркет», передает rosbalt.ru 

Кроме того, как следует из отчета МЭА, агентство повысило прогноз спроса на нефть 
в 2016 году до 96,1 млн баррелей в сутки. При этом агентство отмечает, что избыток 
запасов нефти и нефтепродуктов в хранилищах по-прежнему грозит падением цены на 
нефть. Как полагают в МЭА, добыча за пределами ОПЕК возобновит рост в 2017 году и 
увеличится на 200 тыс. баррелей в сутки после падения на 900 тыс. баррелей до 56,5 млн 
баррелей в сутки, ожидаемого в этом году. Накануне ОПЕК обнародовала доклад, согласно 
которому ожидает роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 1,2 млн баррелей в сутки 
(б/с) по сравнению с этим годом - до 95,3 млн б/с, говорится в ежемесячном обзоре 
картеля. При этом ОПЕК ожидает, что избыточное предложение нефти уйдет с рынка в 
следующем году благодаря сокращению добычи за пределами картеля. Добыча нефти за 
пределами ОПЕК в 2017 году может снизиться на 100 тыс. б/с - до 55,9 млн б/с. Рост 
производства нефти ожидается в Бразилии и Канаде, в то время как Мексика, США и 
Норвегия могут продемонстрировать снижение добычи. Спрос на нефть самого картеля в 
следующем году может вырасти на 1,1 млн б/с - до 33 млн б/с. В июне члены ОПЕК 
добывали 32,86 млн б/с, что на 264 тыс. б/с выше уровня прошлого месяца. При этом 
добыча нефти в Саудовской Аравии в июне выросла на 280 тыс. б/с - до 10,55 млн б/с, что 
близко к рекордному уровню, зафиксированному год назад.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rosbalt.ru 
 

Россия и Ближний Восток усилили борьбу  
за нефтяные рынки ЕС 

14.07.2016 
Ценовая война за европейских покупателей нефти между РФ и 

производителями Ближнего Востока становится все более напряженной. Об 
этом говорится в ежемесячном обзоре МЭА. 

Традиционный для России рынок пытаются завоевать Иран, Ирак, Саудовская 
Аравия и Кувейт. Так, Иран вслед за Саудовской Аравией начал поставки нефти в Польшу. 
Saudi Aramco снизила цены на нефть для потребителей Средиземноморской Европы с 
поставкой в августе, а конкуренты из стран Ближнего Востока, как ожидается, последуют ее 
примеру. МЭА прогнозирует рост добычи нефти в России в этом году на 120 тыс. баррелей в 
сутки - до 11,18 млн баррелей в сутки, который сменится снижением в следующем году до 
11,14 млн баррелей в сутки. В мае этого года Saudi Aramco и PKN Orlen подписали контракт 
на поставку ежемесячно 200 тыс. тонн нефти на нефтеперерабатывающие заводы польской 
компании. Контракт действует с первого мая по 31 декабря 2016 года с возможностью его 
автоматического продления. Нефть будет перерабатываться на НПЗ в Польше, Чехии и 
Литве. "Это первый прямой долгосрочный контракт нашей компании с поставщиком из 
региона Персидского залива. Это говорит о планах стратегической диверсификации 
источников поставок нефти, в основе которой лежит партнерство с проверенными 
производителями нефти из различных географических регионов, обеспечение 
оптимальной структуры поставок и хорошие финансовые условия", - отмечала PKN Orlen. 
Российские нефтяные компании выражали обеспокоенность появлением нефти Саудовской 
Аравии на рынках восточно-европейских стран, в частности, Польши. Так, президент 
"Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что появление нефти Саудовской Аравии ведет к падению 
цен на этом рынке. Как сообщал "Апостроф. Экономика", Иран, предлагая близкие к 
демпинговым цены, после отмены санкций начал отвоевывать глобальные рынки 
углеводородов, утраченные преимущественно в пользу России.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам apostrophe.com.ua 
 
 
 

 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 

 
Власти Венесуэлы решили национализировать  

завод Kimberly-Clark 
12.07.2016 

Правительство Венесуэлы объявило о намерении взять под 
контроль над заводом американской компании Kimberly-Clark, 
приостановившей деятельность в стране. 

Министр труда Венесуэлы Освальдо Вера заявил, что власти перезапускают завод, 
который вновь начнет выпускать продукцию. По мнению чиновника, остановка завода 
была незаконной и нарушила права примерно тысячи работников. В выходные Kimberly-
Clark заявила, что вести бизнес в Венесуэле невозможно из-за жесткого экономического 
кризиса. Компания жалуется на нехватку сырья и невозможность купить твердую валюту, а 
также на слишком высокую инфляцию в стране. Компания не отреагировала на заявления 
министра. Подобное уже случилось с американским производителем чистящих средств 
Clorox Co, который остановил работу в стране в 2014 году. Тогда власти также заявили, что 
рабочие займут завод. Однако товары, производимые на нем с той поры, не удается найти в 
продаже, пишет Рейтер. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о планах Cibibank 
закрыть счет Венесуэлы, который страна использует для международных платежей. 
Мадуро обвинил американских банк в финансовой блокаде. В остром кризисе, который 
сейчас переживает страна, социалист Мадуро обвиняет США.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bbc.com 
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Росія-НАТО: жодного прориву щодо  
конфлікту в Україні 

14.07.2016 
Агресія Росії щодо України та посилення позицій НАТО у східній 

Європі стали головними темами засідання Комісії Росія-НАТО. Про це 
повідомляє служба новин порталу ua.euronews.com  

Це лише друга зустріч цього органу після анексії Криму та початку війни на Донбасі, 
що призвели до найбільшого загострення відносин між Москвою та Альянсом по закінченні 
Холодної війни. Генсек НАТО визнав, що прориву зустріч не принесла, але наголосив на 
важливості діалогу. Також він зазначив, що Альянс непохитний у своїй підтримці 
територіальної цілісності і суверенітету України. “Між Альянсом та Росією зберігаються 
глибокі і тривалі розбіжності щодо конфлікту в Україні. Однак ми мали можливість 
прояснити наші позиції та обмінятися поглядами щодо кризи в Україні”, – заявив Єнс 
Столтенберґ. Москва, зі свого боку, й далі заявляла, що жодної “військової активності” Росії 
в Україні немає, а для врегулювання кризи Київ, буцімто, повинен виконати так звану 
“політичну частину” Мінських угод. Москва також критикувала НАТО за розгортання нових 
сил у Східній Європі. “Немає підстав розвивати військову активність, з чим ми зіткнулися 
нині з боку НАТО. Звичайно, ми погоджуємося з тим, що це не робить внеску до покращення 
безпекової ситуації. Йдеться не про прозорість, а про напрямок військової діяльності, в 
якому рухається НАТО. Такий розвиток подій викликає велике занепокоєння”, – зазначив 
російський посол в НАТО Алєксандр Ґрушко. Представники Росії й НАТО зустрілися вперше 
після саміту Альянсу у Варшаві, де було ухвалене рішення про відрядження 4 натовських 
батальйонів до балтійських країн та Польщі для стримування Росії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
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Країни ЄС підтримали запуск процедури санкцій  
проти Іспанії та Португалії 

12.07.2016 
Міністри економіки і фінансів країн ЄС визнали, що Іспанія та 

Португалія зробили недостатньо для скорочення дефіциту своїх бюджетів. 
Про це йдеться у відповідному рішенні Ради ЄС. 

"Рада підтвердила, що ці дві країни не скоротять свій бюджетний дефіцит до 
еталонного рівня, нижче 3% до рекомендованого крайнього терміну", - йдеться у рішенні. В 
обох випадках зусилля країн зі скорочення дефіциту були недостатніми. Рішення Ради 
запускає процедуру санкцій, пов’язаних з надмірним дефіцитом. Зазначається, що ці 
рішення базуються на статті 126 (8) Договору про функціонування ЄС. В Раді ЄС заявили, 
що у Єврокомісії є 20 днів на рекомендації з приводу штрафів. "Ці штрафи мають бути у 
розмірі від 0,2 від ВВП країн", - йдеться у рішенні. Водночас у Португалії та Іспанії є 10 днів 
на обґрунтування обставин дефіциту задля скорочення штрафів. "Я переконаний, що 
врешті-решт ми прийдемо до розумного, обґрунтованого результату" - сказав Петер 
Кажімір, міністр фінансів Словаччини і президент Ради ЄС з економіки і фінансів. Як 
повідомлялося, 7 липня Єврокомісія розпочала формальні дисциплінарні процедури проти 
Іспанії та Португалії через надмірний дефіцит їх бюджетів у 2014 і 2015 роках, які можуть 
призвести до санкцій. У Єврокомісії заявили, що дефіцит бюджетів обох держав був вищий 
за 3% від ВВП протягом двох останніх років і країнам не вдалося виправити ситуацію в 
визначений строк. 
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Промпроизводство в еврозоне сократилось за май  

более чем на один процент 
13.07.2016 

Объем промышленного производства в еврозоне в мае 2016 года 
уменьшился на 1,2% относительно предыдущего месяца, когда его рост 
достиг 1,4%. Такие данные приводятся сегодня в материалах Евростата. 

В годовом исчислении промпроизводство в еврозоне увеличилось в мае на 0,5%. В 
28 странах ЕС объем промышленного производства за отчетный период сократился на 
1,1% по отношению к апрелю-2016, но выросло на аналогичную величину в годовом 
выражении. Среди государств ЕС, по которым имеются статданные, наибольшее снижение 
промпроизводства в мае (в месячном исчислении) было зарегистрировано в Нидерландах 
(на 7,8%), а самый значительный рост - в Литве (на 3,9%). Отметим, Международный 
валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий и следующий 
годы из-за решения Великобритании покинуть состав ЕС (Brexit). Оценка на 2016 год 
снижена до 1,6% с ожидавшихся ранее 1,7%, на 2017 год - до 1,4% с 1,6%. 

 

http://economics.unian.ua/energetics/1412348-opek-u-chervni-zbilshila-vidobutok-nafti-do-maksimumu-z-2008-roku.html
http://uaprom.info/news/153174-opek-ozhidaet-rosta-mirovogo-sprosa-neft-2017-godu.html
http://www.rosbalt.ru/business/2016/07/13/1531570.html
http://economy.apostrophe.com.ua/news/jenergetika/2016-07-14/rossiya-i-blijniy-vostok-usilili-borbu-za-neftyanyie-ryinki-es/65394
http://www.bbc.com/russian/news-36771128
http://ua.euronews.com/2016/07/14/nato-and-russia-not-a-meeting-of-minds-over-ukraine/
http://www.epravda.com.ua/news/2016/07/12/598888/
http://www.rosbalt.ru/business/2016/07/08/1530468.html
http://www.nato.int/
http://www.opec.org/
http://www.iea.org/
http://www.kimberly-clark.com/
http://russia.mfa.gov.ua/ru
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«С учетом существенной роли еврозоны в мировой торговле замедление 
экономического роста в валютном блоке может негативно сказаться на многих других 
рынках, включая развивающиеся страны», - говорится в отчете. Между тем, аналитики 
фонда отмечают, что негативное влияние будет ограниченным. Также эксперты МВФ 
призвали Европейский Центробанк (ЕЦБ) рассмотреть возможность увеличения 
программы покупки активов, если уровень инфляции в еврозоне не начнет подниматься. 
По оценкам ЕЦБ, в этом году инфляция в валютном блоке составит всего 0,2%, а в 
следующем поднимется до 1,6%. Ранее в июне опрос экономистов, проведенный 
американским агентством Bloomberg, показал, что страны еврозоны к концу 2018 года 
недосчитаются почти 0,6% роста ВВП из-за последствий Brexit. За основу расчетов 
аналитики взяли последние прогнозы ЕЦБ, которые регулятор обнародовал в начале июня, 
то есть еще до решения британцев выйти из Евросоюза. Несмотря на то что процесс выхода 
продлится не меньше двух лет и пока даже не стартовал, негативное влияние итогов 
референдума на экономику ощущается уже сейчас. Европейский Центробанк (ЕЦБ) свой 
новый прогноз опубликует лишь в сентябре. Однако на прошлой неделе глава регулятора 
Марио Драги, выступая на заседании Евросовета, признал, что выход Великобритании из 
ЕС и связанный с этим сложный и непредсказуемый процесс переговоров будут стоить 
экономике еврозоны 0,3-0,5% ВВП. Между тем, по версии Bloomberg, эта цифра за 3 
последовательных года по 2018 год включительно составит не менее 0,55%. Используя 
также данные Евростата о ВВП европейских стран, агентство заключает, что эти 0,55% 
утерянного роста в реальном выражении составят не менее $66 млрд. 23 июня 2016 года в 
Великобритании прошел плебисцит, по итогам которого победили евроскептики. После 
подсчета результатов голосования во всех 382 округах сторонники выхода страны из 
Евросоюза получили 51,9% голосов. Итоги референдума были неожиданными и 
спровоцировали панику на мировых рынках. При этом большинство участников рынка 
делали ставки на сохранение страны в блоке. 
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 БРИТАНІЯ 

 
Снижение ставки британским ЦБ не сможет полностью  

компенсировать последствия Brexit   
13.07.2016 

Снижение базовой процентной ставки в Великобритании, 
ожидаемое многими экономистами, не сможет полностью 
компенсировать негативные последствия выхода страны из 
Европейского союза (Brexit), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на 
мнение экспертов и представителей Банка Англии. 

Представители центробанка неоднократно предупреждали о негативных эффектах 
Brexit, включая падение курса фунта стерлингов, снижение инвестиций в британскую 
экономику и сокращение деловой активности. "Прогноз для экономики страны ухудшился, 
и вероятно, нам потребуется определенное смягчение ДКП этим летом", - заявил глава 
Банка Англии Марк Карни 30 июня. Однако эксперты опасаются, что устранить все 
негативные последствия только средствами ДКП не получится. В частности, ЦБ не может 
повлиять на условия доступа предприятий страны к единому рынку товаров и услуг ЕС 
после Brexit - а неопределенность в данном вопросе уже оказывает давление на объемы 
капиталовложений и потребительских расходов в Великобритании. "Надо признать, что 
есть пределы возможностям Банка Англии", - сказал ранее М.Карни. "Я не думаю, что 
дополнительное смягчение ДКП придаст существенный стимул экономике страны", - 
отметил старший экономист по британскому рынку в Commerzbank AG Питер Диксон. Банк 
Англии может снизить ставку до очередного исторического минимума уже по итогам 
заседания, которое пройдет 13-14 июля, или сигнализировать о скором ее снижении. В 
настоящее время базовая ставка составляет 0,5% годовых - это минимальный уровень с 
момента основания британского ЦБ в 1694 году королем Вильгельмом III.  
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Тереза Мей стала новим  
прем'єром Британії 

13.07.2016 
Колишній міністр внутрішніх справ та новий лідер консервативної 

партії Тереза Мей офіційно стала новим прем'єр-міністром Великої 
Британії. Про це повідомляє The Guardian. 

В середу ввечері Мей прибула на аудієнцію до королеви Єлизавети II, під час якої їй 
було доручено сформувати новий уряд. Зустріч з королевою відбулася незадовго після того, 
як Єлизавета II прийняла відставку попереднього прем'єр-міністра - Девіда Кемерона. 
Очікується, що вже найближчим часом Мей назве міністрів свого уряду. Як повідомлялося, 
міністр внутрішніх справ Британії Тереза Мей стала новим лідером Консервативної партії, 
що означає її автоматичний вступ на посаду прем'єр-міністра. Раніше Девід Кемерон заявив, 
що залишить пост глави британського кабінету 13 липня. Він заявив про свою відставку 24 
червня після оголошення результатів референдуму, на якому більшість британців 
проголосували за вихід з ЄС. Детальніше про новогог прем'єр-міністра Британії читайте в 
статті ЄвроПравди "Хто поведе Британію з ЄС: досьє на нового прем'єра Терезу Мей". 
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Процесс выхода Великобритании из ЕС 
может затянуться на 6 лет 

13.07.2016 
Процесс выхода Великобритании из ЕС, предусматривающий 

заключение новых торговых соглашений, которые все остальные 27 стран 
ЕС должны будут ратифицировать, может затянуться на период до 6 лет. 

Такое мнение высказал министр иностранных дел Филип Хэммонд. “Если будущий 
договор между Великобританией и ЕС будет считаться вопросом смешанной компетенции, 
он потребует ратификации 27 национальными парламентами. Я думаю, что не ошибусь, 
если скажу, что самый короткий срок, когда это будет сделано, немного меньше четыре лет, 
и это если учесть время на переговоры”, – сказал Хэммонд. Юристы будут рассматривать 
соглашение как “смешанное”, если оно будет касаться, например не только торговли – 
компетенции ЕС, но и общей внешней политики и политики безопасности – вопросов, 
относящихся к компетенции государств-членов ЕС. По оценке Хэммонда, если 
Великобритания применит статью 50 договора ЕС уже этой зимой, то на согласование 
договора уйдет 2 года, а потом еще 4 года пойдет на ратификацию нового договора.  
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Уряд “Брекзиту” готовий до дій 
14.07.2016 

В уряді консерваторки Терези Мей, яка обіцяє довести справу з 
“Брекзитом” до кінця, знайшлося місце і для Боріса Джонсона. Він 
очолював кампанію за вихід Британії зі складу ЄС, проте відмовився 
стати на чолі уряду, несподівано для всіх. 

У нього немає міністерського досвіду. Джонсон був мером Лондона протягом 8 років. 
Тепер він керуватиме британською дипломатією на тлі узгодження Сполученим 
Королівством умов виходу зі складу ЄС та двосторонніх угод з багатьма країнами. Серед них 
– Сполучені Штати. Раніше президент Обама заявляв, що Британія опиниться в кінці 
переговорної черги, якщо вийде з ЄС. Джонсон відповів, що Обама на половину кенієць і має 
“спадкову нелюбов до Британської імперії”. “Ви повинні вибачитися перед кількома 
людьми, чи не так? Наприклад, перед президентом Обамою”, – запитав нещодавно 
Джонсона журналіст. “Як я сказав, Сполучені Штати Америки будуть попереду черги. 
Дякую”, – жартівливо відповів той. Склав Борис Джонсон і образливого вірша про 
турецького очільника Реджепа Таїпа Ердогана, на тлі його перемовин з німецьким 
канцлером Анґелою Меркель, про любов, яка “розквітла” між турецьким хлопцем і козлом. 
А Гілларі Клінтон – “медсестрою-садисткою з психлікарні”. Тим часом Брюссель уже 
здогадується, на що можна очікувати на перемовинах з міністром відповідальним за 
“Брекзит” Девідом Дейвісом, який є запеклим євроскептиком. Той упевнений, що головний 
діалог потрібно вибудовувати не з Брюсселем, а з Берліном. Він також відмовився від 
швейцарської і норвезької моделі для Великої Британії. Дейвіс переконаний, що ЄС повинен 
дотримуватися з Британією угоди без митних бар‘єрів. Прем‘єр Тереза Мей призначила 
міністром фінансів Філіпа Гаммонда, який, як і вона, є запеклим євроскептиком. Він 
залишився вірним Девіду Камерону під час референдуму, але не долучився до його кампанії 
на користь ЄС. Його головним завдання стане зміцнення британської економіки та 
уникнення рецесії: “Британія відкрита для бізнесу, ми не повертаємося спиною до світу. Ми 
сповнені рішучості зберегти нашу позицію, процвітання нашого народу, зростання 
економіки і створення робочих місць в майбутньому”. У минулому міністр транспорту, 
оборони і закордонних справ (з 2010 року), Гаммонд стане номером два в уряді, 
здійснюватиме нагляд за ексклюзивними угодами, що їх Лондон має укласти з іншими 
країнами після виходу зі складу ЄС. 
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Ирландия сообщила о росте  

ВВП на 26% 
12.07.2016 

По обновленным данным ведомства, в 2015 г. объем ВВП Ирландии 
составил €243,914 млрд (в ценах 2014 г.) против €193,16 млрд годом ранее, 
сообщает Центральное управление статистики (ЦУС) этой страны.  

Ранее считалось, что за весь 2015 г. экономика Ирландии выросла только на 7,8%, 
что также было лучшим показателем среди стран ЕС. Прирост ВВП стран еврозоны, к 
примеру, составил только 1,6%. В отчете отмечается, что наиболее существенный вклад в 
рост ВВП внесли промышленность и строительная сфера. Стоимостной объем их 
производства, по данным ЦУС, в 2015 г. вырос на 87,3% - с €46,525 млрд до €87,144 млрд. В 
остальных секторах экономики Ирландии прирост оказался в разы скромнее. Так, 
например, показатели сельского хозяйства улучшились лишь на 10,3% (до €4,585 млрд). 
Эксперты связывают резкий рост ВВП Ирландии с переносом в эту страну штаб-квартир 
крупных международных корпораций, привлеченных низкими ставками налога на 
прибыль. Когда штаб-квартира крупной группы компаний получает статус резидента, вся 
прибыль такой группы включается в валовой национальный доход. «Мы очень маленькая 
экономика, и вот что случается, когда мы получаем большое увеличение активов», - 
пояснил представитель ЦУС М.Конноли. В сообщении ирландского Минфина отмечается, 
что новые данные о росте ВВП улучшат и другие макроэкономические показатели 
Ирландии. В частности, дефицит бюджета сократится до 1,9% ВВП, а уровень госдолга - до 
79% ВВП. Прирост ВВП Ирландии оказался самым высоким из зафиксированных в 2015 г. 
во всем мире. По данным МВФ, больший чем 10% прирост экономики в 2015 г. показала 
только Эфиопия (+10,2%), а ВВП Палау и Папуа Новой Гвинеи выросли на 9,4 и 9%. При 
этом ВВП США в 2015 г. вырос на 2,4%, Германии - на 1,5%, Великобритании - на 2,2%, 
Японии - на 0,5%, Китая - на 6,9%, а ВВП России сократился на 3,7%. 
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 ФРАНЦІЯ 

 
Олланд продовжив надзвичайний стан у  

Франції ще на три місяці 
15.07.2016 

Президент Франції Франсуа Олланд вирішив продовжити дію 
надзвичайного стану після 26 липня ще на три місяці у зв’язку з терактом у 
Ніцці, внаслідок якого загинуло 77 осіб. 

Відповідний проект закону буде подано до парламенту Франції наступного тижня, 
йдеться на офіційній сторінці Єлисейського палацу у Твіттер. «Я вирішив, що надзвичайний 
стан, який повинен був закінчитися 26 липня, буде продовжений на три місяці», - йдеться у 
дописі. За словами Франсуа Олланда, у результаті теракту у Ніцці, який скоїв водії 
вантажівки врізавшись у натовп людей, загинуло 77 осіб, серед яких багато дітей. У зв’язку 
з надзвичайною подією, уряд Франції вирішив вжити «низку невідкладних заходів». «Я 
вирішив, за пропозицією прем'єр-міністра, що ми продовжимо дію операції Sentinelle на 
вищому рівні», - додав він. За його словами, французька влада використає оперативний 
резерв, щоб посилити підрозділи поліції і жандармів, в усіх місцях, де потрібен особовий 
склад, особливо це стосується прикордонного контролю. Президент Франції також вирішив 
скликати Раду оборони на 9:00 за місцевим часом. «Франція в сльозах, вражена, але вона 
сильна і завжди такою буде, попри бажання фанатиків чинити такі напади, як сьогодні», - 
додав Олланд. За його словами, після терактів в Парижі у січні та листопаді 2015 року, цей 
новий напад у Ніцці засвідчив, що Франція знаходиться під загрозою ісламського 
тероризму. «Ми повинні зробити все, щоб боротися з цим злом», - заявив Олланд. 
Нагадаємо: напередодні увечері під час святкування дня незалежності Франції велика 
вантажівка на великій швидкості врізалася у натовп людей. Водій вантажівки також 
відкрив вогонь з автоматичної зброї. Поліція застрелила терориста. Жертвами нападу 
стали 77 осіб, сотні людей отримали поранення.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rosbalt.ru/business/2016/07/13/1531630.html
http://interfax.com.ua/news/economic/356890.html
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/07/13/7052010/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/07/13/7052066/
http://news.finance.ua/ru/news/-/380018/protsess-vyhoda-velikobritanii-iz-es-mozhet-zatyanutsya-na-6-let
http://ua.euronews.com/2016/07/14/hammond-johnson-and-davis-seen-as-key-members-of-theresa-may-s-new-cabinet/
http://bin.ua/news/foreign/world/191225-irlandiya-soobshhila-o-roste-vvp-na-26.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2050558-olland-prodovziv-nadzvicajnij-stan-u-francii-se-na-tri-misaci.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.gov.uk/government/organisations/cabinet-office
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office
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o ПІВДЕННА ЄВРОПА  
 

 ІСПАНІЯ 

 
Іспанія може отримати прем‘єра 

вже 2 серпня 
14.07.2016 

Голосування щодо кандидатури лідера Народної партії Маріано 
Рахоя на посаду голови уряду Іспанії може відбутися вже 2 серпня. Про це 
повідомляє служба новин ua.euronews.com  

Це станеться якщо король Філіп VI після консультацій із керівниками політичних 
сил запропонує Рахою сформувати кабінет. Щоб бути обраним на посаду прем‘єра, Рахою 
потрібно заручитися підтримкою абсолютної більшості під час першого голосування і 
простої більшості під час другого голосування. Відзначимо, тимчасовий прем‘єр-міністр 
Іспанії Маріано Рахой пообіцяв королю країни спробувати сформувати новий уряд, але 
визнав, що майбутній кабінет не матиме підтримки парламенту. Його Народна партія 
виграла останні вибори, але не отримала більшості місць, а інші сили відмовилися входити 
із ними у коаліцію. Такою ж була ситуація і після виборів у грудні, але тоді Рахой 
відмовився формувати уряд меншості і залишився виконувачем обов‘язків прем‘єр-міністра 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 ІТАЛІЯ 

 
Держборг Італії досяг  

майже 133% ВВП 
12.07.2016 

Держборг Італії досяг майже 133% ВВП, можливості для 
реагування уряду на економічний шок обмежені. Про це йдеться в огляді 
МВФ, передає "Прайм". 

"Державний борг наблизився до 133% ВВП - рівень, при якому обмежений 
податковий простір, щоб реагувати на шоки", - йдеться у документі. Проте, МВФ очікує 
зростання економіки країни - на 1,1% в 2016 році і 1,25% - в 2017-2018 роках. При цьому 
фонд відзначає, що існує чимало ризиків для скорочення цього зростання - волатильність 
на фінансовому ринку, приплив біженців та наслідки уповільнення глобального зростання. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

МВФ: итальянская экономика 
"потеряет 20 лет роста" 

12.07.2016 
Итальянская экономика сможет вернуться к показателям роста, 

которые она демонстрировала до кризиса 2008 г, не раньше, чем в 
середине 2020-х годов, прогнозирует Международный валютный фонд. 

Таким образом, по оценкам МВФ, итальянская экономика "потеряет 20 лет роста". 
Как отмечают эксперты фонда, любое оживление экономики Италии будет слабым и 
затяжным, а власти страны столкнутся с "монументальными вызовами". В первую очередь, 
как отмечает МВФ, властям будет необходимо сократить высокую безработицу, 
восстановить банковский баланс и снизить госдолг страны. Как ожидают эксперты, рост 
экономики Италии по итогам этого года составит менее 1%, хотя ранее он прогнозировался 
на уровне 1,1%. На 2017 год прогноз по росту также снижен с 1,25% до 1%. Сегодня уровень 
безработицы в Италии составляет 11%, а по размеру государственных долгов она занимает 
второе место среди стран еврозоны после Греции. На прошлой неделе МВФ понизил 
прогноз по росту экономики стран еврозоны в связи с неопределенностью, вызванной 
победой сторонников "брексита" на референдуме в Британии. Согласно новому прогнозу 
МВФ, экономика стран, входящих в еврозону, в 2017 году вырастет на 1,4%, тогда как ранее 
фонд ожидал рост в 1,6%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 

o БАЛКАНИ 
 

 СЛОВЕНІЯ 

 
Міністр фінансів Словенії подав у відставку після 

обшуків центрального банку 
13.07.2016 

Міністр фінансів Словенії Душан Мрамор подав у відставку через 
тиждень після того, як поліцейські обшукали офіс центрального банку 
країни. Про це повідомляє EUobserver. 

Мрамор, який був міністром з вересня 2014 р., сказав, що він звільнився з особистих 
причин. Місцеві ЗМІ посилаються на проблеми зі здоров'ям. У вівторок, під час поїздки до 
Брюсселя на засідання міністрів фінансів ЄС, він засудив рейд поліції, назвавши його 
"прямою атакою на інститут". 6 липня в штаб-квартирі Центрального банку і державного 
банку "Nova Ljubljanska Banka", а також в офісах консалтингових компаній "Deloitte" та 
"Ernst & Young" пройшли обшуки в зв'язку із звинуваченнями у перевищенні посадових 
повноважень і службових обов'язків у ході порятунку банків в 2013 р. Більш 4,5 млрд. євро 
державних коштів були введені в кілька банків і держателі субординованих облігацій 2013 
втратили €257 млн. Прокурор Словенії вважає це аферою за якою облігації необґрунтовано 
вважалися поганими кредитами банків, щодо яких немає зобов'язань. Після рейду глава 
Європейського центрального банку Маріо Драгі надіслав листа до Єврокомісії та прокурора 
Словенії, заявивши, що це є "незаконним захопленням інформації ЄЦБ".  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ЄВРАЗІЯ 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА 

 

 РОСІЯ 
 

 
Москве нужны деньги, чтобы компенсировать 

дефицит бюджета 
12.07.2016 

Правительство России продало часть государственной доли в 
компании "Алроса", которая остается крупнейшим в мире производителем 
алмазов. Об этом сообщает портал zn.ua 

Российские чиновники уверяют, что это первая продажа государственных активов 
из серии запланированных на этот год по указанию президента Владимира Путина. Об этом 
сообщает Wall Street Journal, напоминая, что Москве не хватает средств для выполнения 
бюджета из-за обвала цен на сырую нефть. Размещение акций компании на московской 
бирже стало крупнейшей продажей государственных активов за почти три года. Хотя в 
планах Кремля также продать долю в компаниях "Роснефть", "Совкомфлот" и "Башнефть". 
"Мы надеемся, что все доли будут проданы до конца года для того, чтобы 
профинансировать дефицит федерального бюджета", - сказал первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. Планы продать государственные доли долго откладывались из-за политических 
факторов. В частности, сопротивление оказывали отдельные чиновники, которые хотят 
сохранить государственных контроль над предприятиями. Кроме того, в обществе 
распространено негативное отношение к приватизации из-за негативного опыта 90-х 
годов. Однако Владимир Путин заставил правительство все же провести приватизацию 
после обвала ВВП России на 3% в прошлом году. Таким образом, на торги были выставлены 
10,9% компании "Алроса" стоимостью 65 рублей за акцию. Это принесло Москве 818 
миллионов долларов дохода в бюджет. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zn.ua 
 

Внешний долг России перевалил  
за $521 миллиард 

13.07.2016 
Внешний долг России с начала нынешнего года вырос на 3 млрд 

долларов и достиг 521,5 млрд долларов по состоянию на 1 июля. Об этом 
сообщает Росбалт со ссылкой на материалы Центробанка РФ. 

«По оценке Банка России, накопленная внешняя задолженность Российской 
Федерации по состоянию на 1 июля 2016 года составила 521,5 миллиарда долларов США и 
выросла с начала года на 3 миллиарда долларов США или на 0,6%», – констатирует ЦБ. Как 
поясняет регулятор, «увеличение внешнего долга страны стало следствием активизации 
приобретения нерезидентами суверенных долговых инструментов в рублях на вторичном 
рынке, а также начисления российскими компаниями дивидендов акционерам». «В 
структуре внешнего долга по-прежнему доминировали обязательства частного сектора, 
треть которых пришлась на банки и две трети – на прочие секторы экономики», 
подчеркивает издание. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

Дефицит бюджета РФ в I полугодии  
достиг 4% ВВП 

13.07.2016 
Дефицит федерального бюджета РФ за январь-июнь 2016 год составил 

1 трлн 514,949 млрд руб. или 4% ВВП. Такие предварительные данные 
приводятся в материалах Минфина. 

По оценке министерства, за первые 6 месяцев текущего года в бюджет РФ поступило 
5 трлн 867 млрд 128,5 млн руб., или 42,7% к общему объему доходов федерального 
бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год». 
Исполнение расходов составило 7 трлн 382 млрд 77,6 млн руб., или 45,4% к уточненной 
росписи. Объем ВВП РФ в I квартале составил 38 трлн 318 млрд 609,3 млн руб.  За отчетный 
период Федеральная налоговая служба собрала в бюджет 3,283 трлн руб. Федеральная 
таможенная служба перечислила 1,961 трлн руб. Остальные ведомства пополнили бюджет 
на 622,8 млрд руб. Добавим, что на 1 июля 2016 года совокупный объем средств Резервного 
фонда в рублевом эквиваленте составил 2 трлн 456,1 млрд руб., совокупный объем средств 
Фонда национального благосостояния — 4 трлн 675,4 млрд руб. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rosbalt.ru 
 
 
 
 

 БІЛОРУСІЯ 

 
Белорусские власти секвестируют бюджет 2016 г,  

чтобы рассчитаться с долгами 
13.07.2016 

Правительство Беларуси во втором полугодии планирует урезать 
расходы бюджета на 8% и пересчитает доходную часть с учетом стоимости 
нефти 35 долларов за баррель при первоначальном прогнозе в 50 
долларов.  

 
 

Наполнять госказну, как следует из официальных документов, Минск намерен за 
счет введения дополнительных сборов и налогов и увеличения платы для населения за 
коммунальные услуги. Комментируя для DW сложившую ситуацию, эксперты указали, что 
секвестр белорусского бюджета - мера вынужденная, необходимая для выполнения 
обязательств перед кредиторами в условиях экономического кризиса, когда объем 
поддержки от России значительно снизился, а получение кредита от МВФ остается под 
вопросом. При этом наблюдатели отметили, что само по себе сокращение бюджетных 
расходов не остановит негативных тенденций в белорусской экономике, а только ухудшит 
положение бизнеса и населения. 

 

Способы изъятия денег. В соответствии с поручениями президента Беларуси "по 
оптимизации расходов" правительство планирует уменьшить господдержку предприятий, 
сообщает агентство "Белта". Причем повышение налогов в связи с секвестром бюджета на 
2016 год не планируется, заверил 30 июня министр финансов Беларуси Дмитрий Кийко. 
Однако главный редактор белорусской "Экономической газеты" Леонид Фридкин в беседе с 
DW заметил, что корректировка бюджета для увеличения доходов - не первая, которую 
власти уже предприняли в этом году. Причем именно за счет повышения налогов, хотя, по 
словам эксперта, именно от введения скрытых поборов предостерегает белорусское 
правительство миссия МВФ в отчете после посещения Минска в июне. "Например, недавно 
были увеличены ставки НДС с 20 до 25 процентов на все услуги связи, и введено 
дополнительное налогообложение отдельных операций", - говорит Фридкин. С 1 апреля 
2016 года белорусы должны платить 13 процентов от годового дохода по некоторым 
вкладам в банках. Увеличились штрафы и госпошлины - за регистрацию ИП, браков, 
разводов, замену паспорта, услуги ГАИ за выдачу водительских удостоверений и сдачу 
экзаменов.  

http://ua.euronews.com/2016/07/13/no-end-in-sight-to-spanish-political-deadlock/
http://ua.euronews.com/2016/07/14/spain-rajoy-announces-vote-in-attempt-to-end-political-stalemate/
http://www.epravda.com.ua/news/2016/07/12/598879/
http://bin.ua/news/foreign/world/191227-mvf-yekonomika-italii-poteryaet-20-let-rosta.html
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/07/13/7052056/
http://zn.ua/ECONOMICS/rossiya-prodala-dolyu-v-krupneyshem-proizvoditele-almazov-mira-wsj-218664_.html
http://forbes.net.ua/news/1419023-vneshnij-dolg-rossii-perevalil-za-521-milliard
http://www.rosbalt.ru/business/2016/07/13/1531663.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ubcl.co.uk/?lang=ua
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/ru/nationalwealthfund/
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Кроме того, трудоспособные, не работающие более 183 дней в году жители Беларуси 
(независимо от гражданства) должны выплачивать государству специальный сбор за 
"тунеядство". "При этом уменьшаются расходы на науку, образование и здравоохранение. И 
делается это скрыто и аккуратно по отдельным статьям. Например, сокращается 
ассортимент льготных лекарств и бесплатных медицинских услуг", - перечисляет Леонид 
Фридкин меры, которые принимают власти для пополнения казны за счет населения. К 
шагам в фискальной сфере относится и ужесточение требований к субъектам 
хозяйствования, следствием которого становятся штрафные санкции. "Ведь из уст 
высокопоставленных чиновников, неоднократно звучали призывы изыскивать любые 
дополнительные средства", - напомнил Фридкин. 

 

Как сократить расходы, не урезав привилегии. По данным Минфина, внешний 
госдолг РБ с начала года вырос на 638 млн долларов и на 1 июня составил 13,1 млрд 
долларов. До конца 2016 года правительство должно выплатить кредиторам около 2,2 
млрд долларов. "Когда от Евразийского фонда развития (ЕАБР), которым фактически 
руководит Россия, ожидается поступление всего 600 млн долларов, а кредит МВФ если и 
поступит, то не раньше следующего года, урезание расходов для погашения долгов - 
неизбежная мера", - объясняет финансовый аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб. 
"Однако при этом остаются неоправданно раздутыми расходы на органы внутренних дел, 
бюрократический аппарат, вовсю продолжается строительство ледовых дворцов в 
регионах", - заметил Иосуб в интервью DW. По его мнению, пора немедленно прекратить 
"зарывать деньги в песок" и отказаться от дотаций убыточным предприятиям 
промышленности и сельского хозяйства. "Иначе долги придется отдавать за счет 
золотовалютных резервов, а это чревато неприятными последствиями, так как объем ЗВР 
на 1 июля составил всего 4,3 млрд долларов", - предупредил эксперт. С тем, что 
правительство действует крайне непоследовательно, согласен и Леонид Фридкин: 
"Призывая народ к финансовой диете и жизни по средствам, сами чиновники этому 
примеру следовать не хотят". Несмотря на то, что траты на госаппарат составляют 
внушительную часть расходов бюджета, "все попытки Минфина сократить именно эти 
статьи бюджета наталкиваются на серьезное сопротивление чиновничества", добавил 
Фридкин. Поэтому он считает, что власти "вряд ли решатся урезать привилегии силового и 
идеологического блоков". 

 

Конфискационная мера. "Так как государство больше не в состоянии осуществлять 
поддержку промпредприятий и АПК в прежнем объеме, бремя расходов теперь будет 
переложено на кредиторов - на банки, которым придется с этим смириться", - прогнозирует 
редактор "Экономической газеты". И обращает внимание на принятые в первой декаде 
июня указы президента о финансовом оздоровлении и реструктуризации долгов 
убыточных строительных и сельскохозяйственных организаций. Согласно этим 
документам, по его словам, кредиторы будут вынуждены или простить долги, или 
согласиться с отсрочкой их выплаты либо с конвертацией долга в ценные бумаги. "Это 
настоящая конфискационная мера. Сложно представить, кому нужны ценные бумаги 
предприятий-банкротов, какого-нибудь колхоза "Красный шкворень", которые заведомо 
являются неликвидными и не имеют рыночной цены", - иронизирует Фридкин. И делает 
вывод: "Сам по себе секвестр бюджета при отсутствии структурных реформ не 
предотвратит негативных тенденций в экономике Беларуси и не станет стимулом для ее 
развития. Основной же удар придется на тех, кто не в силах сопротивляться". 

 

Читать полностью >>>  
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 ВІРМЕНІЯ 

 
Озброєні люди захопили будинок патрульної 

служби поліції 
17.07.2016 

У столиці Вірменії озброєні люди захопили будинок патрульно-
постової служби поліції. Людей, які перебували у приміщенні - 
військовослужбовців та поліцейських - узято в заручники. 

За даними Служби національної безпеки, один поліцейський загинув, є поранені і 
серед нападників, і серед силовиків. Мешканці сусідніх будинків, кажуть що чули вибухи та 
стрілянину. Захоплення відбулося на світанку, близько тридцяти людей на вантажівці 
протаранили браму комплексу полку патрульної служби. Вірменські ЗМІ повідомляють, що 
захопники вимагають звільнення опозиціонера Жирайра Сефіляна. Уряд звинувачував 
Сефіляна у плануванні масових заворушень. Його взяли під варту, інкримінувавши 
незаконне володіння зброєю. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

 

o ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ 
 

 КАЗАХСТАН 

 
Нацбанк Казахстана снизил  

базовую ставку до 13% 
11.07.2016 

Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 15% до 13% 
с коридором плюс-минус 1%, отмечается в сообщении регулятора. Об этом 
сообщает портал vestifinance.ru 

"Инфляция в полной мере соответствует прогнозам Национального банка, риски 
ускорения инфляционных процессов при сохранении текущих условий минимальны, что с 
высокой вероятностью позволяет ожидать достижения инфляцией верхней границы 
целевого коридора 6-8% к концу 2016 года", - сообщил Нацбанк. "Принимая во внимание 
временной лаг влияния базовой ставки на инфляцию, оцениваемый в один год, решение о 
снижении базовой ставки подтверждает уверенность в сохранении инфляции в пределах 
указанного целевого коридора на горизонте 12 месяцев и до конца 2017 года", - говорится в 
сообщении. "На денежном рынке наблюдается структурный профицит ликвидности, в 
связи с чем Национальный банк продолжает активно проводить операции по изъятию 
избыточной ликвидности. Низкие кредитная активность и спрос на кредитные ресурсы не 
позволяют ей перетекать в реальный сектор экономики, тем самым ограничивая риск 
ускорения инфляционных процессов", - заявил регулятор. В сообщении Нацбанка 
отмечается, что дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от фактических 
данных по инфляции, их отклонения от прогноза, от инфляционных ожиданий населения и 
рынка, а также валютных предпочтений субъектов экономики. Вероятное снижение 
базовой ставки будет обусловлено наличием устойчивого сигнала, свидетельствующего о 
приближении уровня инфляции к целевому диапазону. 

 

Читать полностью >>>  
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Промпроизводство в Казахстане в январе-июне  
снизилось на 1,6%   

13.07.2016 
Объем промышленного производства в Казахстане в январе-июне т.г. 

снизился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г, говорится 
в сообщении статистического комитета Минэкономики. 

Производство в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров 
уменьшилось на 3,4%, в сфере электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного 
кондиционирования - на 0,7%, в водоснабжении - на 5,9%. В обрабатывающей 
промышленности зафиксирован рост на 0,5%. Как сообщалось, объем промпроизводства в 
Казахстане в 2015 г. сократился на 1,6% за счет падения объемов производства в 
горнодобывающей промышленности на 2,5%. Согласно официальному прогнозу, 
промышленное производство в республике в 2016 году снизится на 2% из-за сокращения 
производства в горнодобывающей промышленности на 5% и в обрабатывающей 
промышленности на 1,4%. 

 

Читать полностью >>>  
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 УЗБЕКИСТАН 

 
Рост экономики Узбекистана замедлился  

в I полугодии до 7,8% 
15.07.2016 

Рост экономики Узбекистана замедлился в первой половине 2016 г. 
до 7,8% с 8,1% за аналогичный период 2015 г., сообщила пресс-служба 
Кабмина после заседания Кабинета министров. 

Объем выпуска в сельскохозяйственном секторе Узбекистана, одного из крупнейших 
в мире экспортеров хлопка, вырос на 6,8 процента по сравнению с увеличением на 6,5 
процента за аналогичный период 2015 года. По прогнозу властей, в этом году Узбекистан 
ждет роста сельхозпроизводства на 6 процентов. Узбекистан, где проживают более 31 
миллиона человек, - крупный производитель газа, золота и хлопка. Страна до сих пор 
ограничивает доступ к зарубежной валюте и контролирует курсы валют.  

 

Читать полностью >>>  
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 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЛЕВАНТ (РЕГІОН СЕРЕДЗЕМНОГО МОРЯ) 

 

 СИРІЯ 

 
По завершенні Рамадану загострюється  

протистояння 
12.07.2016 

У Сирії після завершення священного місяця Рамадан 
загострюється протистояння урядових військ та озброєної опозиції. Троє 
людей стали жертвами авіаудару по польовому шпиталю у місті Ахсем, провінції Ідліб.  

У лікарні, згідно із даними правозахисних організацій, перебували біженці з багатьох 
регіонів країни. У поділеному навпіл Алеппо повстанці намагаються відбити важливу 
дорогу, яка була основним джерелом постачання боєприпасів та продовольства до їхніх 
позиції на сході міста. Урядові війська захопили дорогу минулого тижня. За останні дні у 
районі бойових дій загинули щонайменше 8 мирних мешканів, десятки поранених. Армія та 
опозиція зазнали втрат. Разом з тим у Дамаску оголосили про одностороннє припинення 
вогню на 72 години, починаючи з вівторка.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 ТУРЕЧЧИНА 

 
Туреччина хоче налагодити  

відносини з Сирією 
14.07.2016 

Після певного потепління відносин з Росією та Ізраїлем Туреччина 
хоче налагодити діалог з Сирією. Про це повідомляє служба новин порталу 
ua.euronews.com  

У своєму виступі перед соратниками з Партії справедливості і розвитку турецький 
прем‘єр Біналі Їлдирим заявив, що покращення стосунків з Дамаском потрібне, аби більш 
ефективно боротися з тероризмом та гарантувати стабільність у регіоні. “Ми 
розширюватимемо коло наших друзів як всередині країни, так і закордоном. Ми вже почали 
робити це закордоном. Ми нормалізуємо наші стосунки з Сирією та Ізраїлем. Хоча ні, ми не 
можемо сказати цього про Сирію. Але я впевнений, що одного дня ми повернемося до 
нормальних відносин з Сирією. Нам це справді потрібно. Аби успішно боротися з 
тероризмом, потрібно відновити стабільність у Сирії та в Іраку”. Наразі не зовсім зрозуміло, 
з ким у Сирії Анкара збирається налагоджувати діалог. До цього часу Туреччина докладала 
усіх зусиль, аби відсторонити від влади чинного президента Башара Ассада. Громадянський 
конфлікт у Сирії має для Туреччини важкі наслідки – вона змушена приймати мільйони 
біженців, а також протистояти ісламським терористам, що діють у регіоні.  

 

Читати повністю >>> 
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ОЭСР: экономика Турции справляется  
с валом проблем 

15.07.2016 
Экономика Турции показала удивительную устойчивость на фоне 

сложной ситуации на мировых финансовых рынках, однако властям 
страны еще предстоит принять ряд мер для повышения уровня 
производства и создания устойчивых путей для дальнейшего развития, говорится в 
исследовании ОЭСР. 

Будущие реформы должны быть направлены на укрепление экономической 
устойчивости и социальной сплоченности, улучшение бизнес-среды и расширение 
потенциала турецких компаний для участия в мировой торговле, считают исследователи 
ОЭСР. В документе, который представлен генсеком ОЭСР Анхелем Гурриа и заместителем 
премьер-министра Турции Мехметом Шимшеком, отмечается, что турецкие политики 
вынуждены работать в крайне сложных условиях. Рост экономики Турции в 2016 г. будет 
оставаться стабильным - на уровне 4%, несмотря на многочисленные конфликты, в 
которых Анкара вынуждена принимать участие: напряженность у южных границ Турции, 
внутренние конфликты в восточных регионах страны, торговые ограничения российской 
стороны, которые действовали до июля, а также увеличившийся поток беженцев в страну.  

http://bin.ua/news/foreign/near-abroad/191272-belorusskie-vlasti-sekvestiruyut-byudzhet-2016.html
http://ua.euronews.com/2016/07/17/armenia-gunmen-storm-police-station-in-yerevan/
http://www.vestifinance.ru/articles/72790
http://interfax.com.ua/news/economic/356841.html
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0ZV1P4
http://ua.euronews.com/2016/07/12/dozens-killed-as-fierce-fighting-erupts-between-syrian-government-and-rebels/
http://ua.euronews.com/2016/07/14/turkey-hints-at-major-policy-shift-towards-syria/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://economy.gov.kz/ru/
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Анхель Гурриа рассказал, что Турция должна была справиться с тяжелыми 
временами, поскольку на фоне отсутствия стабильности все же есть позитивные моменты. 
По словам главы ОЭСР, турецкий бизнес демонстрирует необычайную устойчивость и 
высокую степень универсальности. Экспорт Турции переориентировался на 
перспективные рынки и получил новые возможности. В дальнейшем экономике страны 
нужно отойти от чрезмерной зависимости от частного потребления к устойчивому росту 
экспорта. В обзоре специалисты ОЭСР призвали Турцию и впредь проводить осторожную 
макроэкономичес-кую политику, направленную на снижение инфляции, а также увеличить 
объем внутренних сбережений, уровень занятости женщин и приток иностранных 
инвестиций. Обеспечение равных условий для предприятий всех размеров и повышение 
качества человеческого капитала будут иметь важное значение для оживления роста 
производительности, ускорения сближения между различными типами компаний и 
создания на широкой основе формальной занятости. Специалисты рассмотрели и 
проблемы притока беженцев из Сирии, который привел к увеличению спроса, но в то же 
время создал краткосрочные проблемы на рынках труда. Дальнейший прогресс в 
проведении реформы рынка труда Турции и системы образования, которая даст 
возможность учиться мигрантам, будет способствовать интеграции беженцев в турецкое 
общество, заключили в ОЭСР. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Туреччина після заколоту:  
масові арешти 

17.07.2016 
Після невдалої спроби державного перевороту у Туреччині 

набирають розмаху арешти підозрюваних в причетності до заколоту. Вже 
затримано 6 тисяч осіб – це, переважно, військові, прокурори, судді.  

Серед них – найвищі армійські чини, такі як командувач Другої армії, яка охороняє 
кордон з Сирією, командувач бази ВПС “Інджирлик”, де розміщується також авіація західних 
партнерів міжнародної антитерористичної коаліції. МЗС Франції вже назвало дії турецької 
влади “зачистками” і заявило, що навіть спроба перевороту не дає Ердогану права діяти без 
суду і слідства. Сам президент не приховує, що репресії будуть масовими. “Це повстання – 
подарунок Бога. Тепер у нас є підстава почистити армійські ряди”, – сказав Реджеп Таїп 
Ердоган на одному з мітингів. У самій Туреччині тривають багатолюдні мітинги на 
підтримку президента. Деякі люди провели на вулицях цілу ніч – відгукнувшись на заклик 
уряду “нести варту і захистити законну владу від хунти”. Подекуди демонстранти 
вимагають повісити заколотників. Ердоган вже заявив, що парламент може розглянути 
питання щодо відновлення в країні смертної кари. 
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 ІРАК 

 
США відряджають додаткові війська  

для звільнення Мосула від ІДІЛ 
12.07.2016 

Сполучені Штати посилюють присутність в Іраку, готуючи тамтешню 
армію до вирішального наступу на друге найбільше місто країни Мосул. Про 
це повідомляє ua.euronews.com  

Угруповання “Ісламська держава” захопило останнє влітку 2014 року, зробивши його 
своєю іракською столицею. Під час візиту до Багдада міністр оборони США Еш Картер 
заявив, що Вашингтон додатково відрядить до Іраку 560 військових. Таким чином кількість 
американських вояків у цій країні зросте до понад 4,5 тисяч осіб. “Цей контингент буде 
допомагати іракцям створювати логістичний плацдарм для їхнього наступу у Мосулі. На 
кожному етапі цієї кампанії ми врахували всі можливості для пришвидшення вирішальної 
поразки ІДІЛ. Завдяки додатковим силам США ми надамо операції новий стимул і 
забезпечимо необхідну підтримку іракським військам у ключовий момент битви”, – сказав 
міністр оборони США. Частина американських військ буде розміститися на авіабазі поблизу 
міста Кайяра, що було звільнене від ісламістів минулого тижня. Мосул розташований за 60 
км звідти, тож цей пункт стане ключовим у плануванні майбутньої операції. Іракський уряд 
на чолі з Хайдером аль-Абаді розраховує повернути Мосул під свій контроль до кінця року.  
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 ІРАН 

 
Іран через рік після підписання ядерної угоди: 

проблеми залишились 
14.07.2016 

Узгоджений рівно рік тому план дій щодо ядерної програми Ірану 
зробив світ безпечнішим. У цьому впевнений держсекретар США Джон 
Керрі, який побував з офіційним візитом в Парижі. 

“Світ може пишатися тим, що ці багатосторонні, складні переговори призвели до 
результату, який робить регіон більш стабільним, а сам світ – більш безпечним з точки зору 
проблеми розповсюдження ядерної зброї”, – зазначив голова американської дипломатії. 
“Шістка” перемовників (п‘ять постійних членів РБ ООН і Німеччина) та Іран досягли угоди 
після кількох років переговорів. В обмін на обмеження збагачення урану і відмову від 
ядерної зброї з Ірану знімаються санкції, які мали на меті обмежити іранську ядерну 
програму. Сторонам знадобилося близько півроку, щоб виконати всі підготовчі кроки для 
початку реалізації угоди. Але іноземні інвестори досі не впевнені. Основною перешкодою 
залишаються питання, пов‘язані з банківською і фінансовою діяльністю. ЄС і ООН зняли 
санкції з банківської та енергетичної галузей Ірану. Проте односторонні санкції США все ще 
діють, і вони забороняють американським компаніям вести бізнес в Ірані. Фінустанови в 
Ірані, а також іноземні банки, не мають права використовувати для іранських транзакцій 
американську валюту. Поки Іран намагався досягти мільярдних контрактів з Boeing та 
Airbus, не зрозуміло як Тегеранові їх профінансувати. І хоч Іран замовив 118 літаків Airbus, 
їх не доставили, через те, що країн не може отримати кредити. За останні 10 років BNP 
Paribas, HSBC та Deutsche Bank заплатили мільярдні штрафи за операції, пов‘язані з Іраном. 
Відтак іноземні банки побоюються американських санкцій. Водночас думки у США поділені 
щодо бізнесу з Іраном. Торік, більшість демократів в Конгресі підтримали ядерну угоду, а 
республіканці – виступили проти. Деякі з них вже неодноразово намагалися ввести 
законодавство, котре адміністрація Обами розглядає як зусилля з метою зриву міжнародної 
угоди. “У будь-який час та за будь-яких обставин, якщо вони відмовляться дотримуватися 
взятих на себе зобов‘язань, ми цілком готові відновити нашу ядерну програму до бажаного 
рівня за короткий термін”, – пояснив іранський президент Хассан Рохані. Без іноземних 
інвестицій та підтримки міжнародних банків, іранці почнуть розглядати цю угоду як 
односторонню. Це може призвести до політичного напруження, пожвавлення опозиції, 
наближеної до екс-очільника Махмуда Ахмадінеджада, за рік до президентських виборів.  
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Загинув один з лідерів пакистанського 
Талібану Умар Нарай 

14.07.2016 
В результаті повітряного удару загинув один з лідерів Талібану, 

організатор масового вбивства учнів у пакистанській військовій школі, 
Умар Нарай також відомий як Халіфа Умар Мансур. 

Речник Пентагону Пітер Кук повідомив, що американські дрони вистежили його на 
території Афганістану 9 липня. Разом із ним загинули ще 4 бойовиків. Це другий успішний 
авіаудар за два місяці. У травні дрони поцілили одного з лідерів афганського Талібану. Під 
керівництвом Халіфа Умара Мансура пакистанські таліби з угруповання “Тарік Ґідар” у 2014 
році напали на школу для дітей військових у Пешаварі, вбивши 130 учнів та 9 вчителів. 
Цього року вони ж атакували університет у місті Чарсадда, застреливши понад 20 студентів.  
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 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 

 
Гаагский суд отверг претензии КНР на острова  

в Южно-Китайском море 
12.07.2016 

Постоянная палата Третейского суда в Гааге постановила, что у КНР 
нет права на спорные острова в Южно-Китайском море. Об этом сообщает 
Медуза, передает портал asn.in.ua 

У Китая, говорится в решении суда, нет юридических оснований на то, чтобы 
заявлять свои исторические права на территориальные воды или природные ресурсы 
спорных островов. Власти КНР назвали решение Гаагского арбитража «необоснованным», 
добавив, что выполнять его не намерены. Решения постоянной палаты Третейского суда 
являются юридически обязательными, однако никакого механизма наказания за их 
неисполнение не предусмотрено. КНР заявила права на несколько островов в Южно-
Китайском море, включая архипелаг Спратли (китайское название - Наньша). На эти же 
острова и прилегающее к ним водного пространство претендуют еще пять государств -
Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней. Филиппины в 2013 году подали иск в 
Гаагский арбитраж, попросив суд разъяснить, имеет ли Китай право претендовать на эти 
острова. Архипелаг Спратли имеет важное стратегическое значение, кроме того, по 
предварительным прогнозам, там находятся месторождения нефти и газа. КНР с помощью 
строительства искусственных островов пытается закрепить свои претензии на архипелаг.  
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Південно-Китайське море –  
ласий шмат для 5 країн 

12.07.2016 
Невеликі острови, скелі і 3,5 мільйони квадратних кілометрів моря. З 

першого погляду видається, що в цьому і полягає конфлікт, проте проблема 
насправді є глибшою. 

Китай і Філіппіни мають давні невирішені суперечки щодо цієї спірної акваторії в 
Південно-Китайському морі. Пекін посилив військові дії там, що налякало меншого сусіда. 
Сполучені Штати також регулярно проводять там військові навчання. Рішення 
Міжнародного трибуналу в Гаазі щодо безпідставності претензії Китаю на акваторію у 
Південно-Китайському морі створює ризики для подальшого нарощування напруженість в 
регіоні. Суперечки тривають одразу між 5 країнами, адже в цій акваторії є чималі запасами 
нафти та газу, а також риби. Також це стратегічний морський вузол для міжнародної 
торгівлі. Це відображає нестійку рівновагу сил в районі, де Китай невпинно розширює свою 
присутність, зокрема, шляхом створення штучних островів. Пекін також використовує 
патрульні катери, що відганяють філіппінські рибальські судна. Пекін стверджує, що понад 
80% цієї акваторії з давніх часів використовували китайські риболовецькі судна. Також, 
окрім нафтових і газових ресурсів, Китай прагне до територіальної безпеки шляхом 
встановлення контролю над Південно-Китайським морем. Китай межує з двома острівними 
ланцюгами (Японія-Філіппіни-Індонезія + Алеутські острови-Гуам), більшість з яких є 
союзниками Сполучених Штатів або частиною США (Гуам). З огляду на китайські негативні 
реакції, вердикт Гаазького суду навряд чи допоможе вирішити конфлікт. Він ні до чого не 
зобов‘язує. Проте це дасть міжнародному товариству право вимагати від Китаю бути 
відповідальним гравцем. “Це рішення збільшує тиск на Пекін, і насправді дає привід низці 
міжнародних інституцій, що шукають вирішень справ на основі міжнародних норм. Це 
змушує Пекін грати за загальноприйнятими нормами”, – розповів Дж.Лондон, професор 
політекономії Лейденського університету. Хоча Гаазький суд не має примусової сили, 
перемога Філіппін може спонукати В‘єтнам, Малайзію і Бруней піти тим самим шляхом.  
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Китайские руководители заявили о непризнании решения  
гаагского суда по Южно-Китайскому морю 

13.07.2016 
Китай не признает право третейского суда в Гааге на рассмотрение 

территориальных проблем Южно-Китайского моря и не намерен выполнят 
его решения, подтвердили накануне председатель КНР Си Цзиньпин, 
премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и министр иностранных дел КНР Ван И. 

"Суверенитет Китая над территориями в Южно-Китайском море и его морские права 
ни при каких обстоятельствах не могут быть подвергнуты влиянию решения суда по так 
называемому иску Филиппин. Китай не приемлет никаких вердиктов или действий, 
основанных на этом иске", - подчеркнул Си Цзиньпин на встрече с председателями 
Европейского совета Дональдом Туском и Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках 
проходящего в Пекине диалога ЕС - Китай, о чем сообщил МИД КНР. Он подтвердил, что эти 
территории исторически принадлежат Китаю, но он готов "к мирному разрешению споров 
путем переговоров и консультаций на основе международных законов". Ли Кэцян на 
встрече с европейскими эмиссарами повторил сказанное главой китайского государства, 
выразив надежду, что "Европа займет по этому вопросу объективную и нейтральную 
позицию". Глава китайского МИД Ван И, как сообщает ведомство, выступил с заявлением, в 
котором подчеркнул, что решение суда неприемлемо для Китая, и он не намерен его 
выполнять. "С начала и до конца так называемый иск к Китаю по Южно-Китайскому морю 
является политическим фарсом, организованным под прикрытием законности, и этот его 
характер необходимо полностью вскрыть", - сказал дипломат. Он отметил, что "Китай не 
признавал, не участвовал в суде", что суверенитет Китая над оспариваемыми 
территориями в Южно-Китайском море "имеет историческую и законную основу и не 
подвержен решению суда". Вместе с тем, сказал министр, "Китай продолжает призывать к 
разрешению споров мирным путем посредством переговоров и консультаций, 
поддержанию мира и стабильности в регионе".  
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Ван И предупредил, что использование гаагского решения "в злонамеренных 
политических манипуляциях приведет к тому, что проблема Южно-Китайского моря 
перерастет в опасное острое противостояние, что не отвечает интересам поддержания 
регионального мира и стабильности". Госдепартамент США надеется, что Китай будет 
выполнять судебное решение, чтобы не нарушать международное право, заявил 
представитель ведомства Джон Кирби. "Мы ждем и рассчитываем, что Китай будет 
признавать верховенство права, выполнять принятое (судом - ИФ) решение", - сказал он на 
брифинге в ведомстве. Как отмечают эксперты, США, заявляя о невмешательстве в споры, 
тем не менее, связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными 
державами и поддерживают их позицию, в частности, Филиппин. Ранее Ван И в телефонной 
беседе с госсекретарем США Джоном Керри выразил надежду, что США будут соблюдать 
принятые на себя обязательства о невмешательстве в эти территориальные споры КНР. 
"Мы надеемся, что американская сторона будет выполнять обязательства о том, что не 
будут в территориальных спорах занимать чью-то сторону, их действия и слова будут 
осмотрительными, и они не будут предпринимать каких-либо шагов в нарушение 
суверенитета и интересов безопасности Китая", - сказал дипломат. Накануне судебного 
решения официальный представитель минобороны КНР Ян Юйцзюнь заявил, что вне 
зависимости от решения в Гааге вооруженные силы Китая будут решительно отстаивать 
суверенитет Китая. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
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 КИТАЙ 

 
Економіка Китаю продовжує м‘яке сповільнення  

у другому кварталі 
11.07.2016 

Водночас економіка Китаю продовжує сповільнюватися. Очікується, 
що річний приріст ВВП КНР у другому кварталі року складе 6,6% та стане 
найнижчим показником за останні сім років. 

Поступовий спад другої найбільшої економіки світу тривав увесь минулий рік і 
продовжується зараз. Порівняно з І кварталом економіка країни ще “збідніла” на одну 
десяту відсотка, в той час, як десять років тому темпи зростання перевищували 11% на рік. 
Основні причини сповільнення – боргові проблеми та нестабільність фінансової системи. 
Народний банк КНР виділив майже 130 мільярдів доларів на підтримку фінансового ринку. 
За прогнозами МВФ, у 2016 році економіка Китаю зросте не більше, аніж на 6,5%.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

Китай сократил экспорт и импорт в долларовом 
выражении больше прогноза в июне   

13.07.2016 
Стоимость китайского экспорта в долларовом выражении в июне 

2016 г. упала на 4,8% в годовом выражении, тогда как объем импорта 
сократился на 8,4%, свидетельствуют опубликованные данные Главного 
таможенного управления КНР. 

Таким образом, снижение обоих показателей экспорта усилилось по сравнению с 
маем и было хуже ожиданий аналитиков, опрошенных Thomson Reuters. Как заявил в среду 
представитель Главного таможенного управления КНР, понижательное давление на 
китайскую экономику сохраняется, и торговая ситуация в этом году будет тяжелой. В мае 
объем китайского экспорта уменьшился на 4,1%, импорта - на 0,1%. Профицит торгового 
баланса Китая в прошлом месяце снизился с $49,98 млрд до $48,11 млрд при ожидавшихся 
в среднем $45,65 млрд. Вместе с тем китайский экспорт в юанях неожиданно ускорил рост в 
июне до 1,3% с майских 1,2%, а импорт в юанях сократился на 2,3% после роста на 5,1% в 
мае. Таким образом, ослабление курса нацвалюты смягчило удар по экономике. Профицит 
торгового баланса снизился до 311,2 млрд юаней с 324,77 млрд юаней месяцем ранее. На 
прошлой неделе юань подешевел пятую неделю подряд, демонстрируя самое длительное 
падение в текущем году. В I полугодии экспорт из Китая в юанях сократился на 4,7% по 
сравнению с тем же периодом прошлого года, профицит торгового баланса составил 1,67 
трлн юаней. Импорт в Китай в долларовом выражении сократился в январе-июне на 10,2%. 
В пятницу будут обнародованы данные о динамике ВВП Китая во II квартале. Как 
ожидается, китайская экономика выросла в апреле-июне на 6,6% в годовом выражении. 
Власти КНР намерены поддерживать рост ВВП на уровне около 6,5% в год.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Рост ВВП Китая во II кв удивил аналитиков,  
но указал на растущие риски 

15.07.2016 
Экономика КНР расширялась во ІІ кв. более быстрыми темпами, чем 

ожидалось, однако рост частных инвестиций сократился до рекордного 
минимума, позволяя предположить, что слабость сектора в будущем может 
заставить правительство усилить меры поддержки. 

Инвестиции в недвижимость, которые в последние месяцы дали мощный импульс 
второй по величине экономике мира, стимулировав спрос на целый ряд продуктов - от 
цемента до стали – также продемонстрировали признаки усталости в июне. Их рост 
замедлился второй месяц подряд. Согласно опубликованным в пятницу данным, ВВП Китая 
вырос во втором квартале на 6,7 процента в годовом выражении, не изменившись по 
сравнению с первым кварталом, но снова показав самый слабый рост со времен мирового 
финансового кризиса. Аналитики ожидали снижения показателя до 6,6 процента. Рост 
инвестиций со стороны частных компаний, на долю которых приходится около 60 
процентов всех капиталовложений, упал до нового рекордного минимума в первой 
половине текущего года, поскольку предприятия начали сокращать расходы ввиду 
ухудшения экономических перспектив и снижения объемов экспорта. Рост инвестиций в 
основные средства в первой половине года замедлился до 9 процентов – это самый слабый 
показатель с марта 2000 года. Между тем государственные компании увеличили объем 
капиталовложений на 23,5 процента в первой половине года, а правительственные 
расходы выросли на 19,9 процента в июне. Рост розничных продаж также ускорился до 10,6 
процента, с легкостью превзойдя прогнозы аналитиков, в то время как китайские банки 
предоставили больше кредитов, чем ожидалось, чему во многом способствовал спрос на 
ссуды под недвижимость. Национальное бюро статистики Китая сообщило, что экономика 
страны по-прежнему испытывает понижательное давление, добавив, однако, что 
результаты первого полугодия закладывают хорошую основу для достижения целевого 
показателя роста ВВП на этот год в диапазоне 6,5-7 процентов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 
 
 
 
 

 

 ПІВДЕННА КОРЕЯ 

 
Банк Кореи сохранил ставку, снизил  

прогноз по ВВП 
14.07.2016 

Южнокорейский центральный банк оставил базовую процентную 
ставку без изменений. При этом регулятор снизил оценку темпов 
экономического роста и инфляции в стране. 

Банк Кореи в июне снизил семидневную ставку РЕПО (базовую процентную ставку в 
стране) на 0,25 процентного пункта до рекордного минимума в 1,25%, чтобы поддержать 
экономику. Как заявил глава регулятора Ли Чжуйоль, решение было принято руководством 
ЦБ единогласно в целях "упреждающего противодействия понижательным рискам", 
проявившимся в экономике во II квартале. Все 15 аналитиков, опрошенных The Wall Street 
Journal, ожидали, что в июле ЦБ сохранит базовую ставку на уровне 1,25%. Решение Банка 
Кореи свидетельствует о том, что регулятор взял тайм-аут, чтобы оценить последствия 
смягчения монетарной политики для экономики страны. Большинство экспертов 
прогнозируют, что ЦБ не будет менять ставку в течение ближайших нескольких месяцев, 
хотя может смягчить денежно-кредитную политику позже в этом году. Банк Кореи также 
снизил оценку роста ВВП на 2016 г. с 2,8% до 2,7%, сообщил Ли Чжуйоль. В 2015 г. рост 
экономики Южной Кореи замедлился до 2,6% по сравнению с 3,3% в 2014 г. Регулятор 
также пересмотрел прогноз по инфляции. Теперь ожидается рост потребительских цен на 
1,1% в 2016 г., предыдущий прогноз предполагал рост на 1,2%. В прошлом году 
потребительские цены в Южной Корее выросли на 0,7% - минимальными темпами за всю 
историю расчетов. Пересмотр прогноза в сторону понижения связан с замедлением 
мирового спроса и со слабым внутренним спросом. Неопределенность по поводу выхода 
Великобритании из Европейского союза также добавила опасений относительно 
перспектив южнокорейской экономики, которая зависит от внешней торговли. В июне рост 
потребительских цен составлял 0,8% в годовом выражении. При этом целевой показатель 
инфляции составляет 2% на ближайшие три года. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Хватит ли $17 млрд оживить 
экономику Южной Кореи? >>>  

По материалам vestifinance.ru 
 
 
 
 
 

 ЯПОНІЯ 

 
Правительство Японии ухудшило прогноз роста ВВП  

на 2016-2017 фингод с 1,7% до 0,9%   
13.07.2016 

Правительство ухудшило прогноз роста экономики на текущий 
фингод почти вдвое - с 1,7% до 0,9% - с учетом изменившихся планов 
повышения налога на потребление и ослабления перспектив мировой 
экономики после Brexit. 

Кроме того, снижены прогнозы инфляции: как говорится в сообщении кабинета 
министров, индекс потребительских цен повысится в текущем фингоду на 0,4% против 
ранее ожидавшихся 1,2%. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил министрам 
сформировать пакет налогово-бюджетных мер для поддержки экономики. Один из 
советников С.Абэ оценил размеры стимулирующей программы в 20 трлн иен ($192 млрд). 
Как сообщалось, в июне премьер-министр Японии С.Абэ объявил о переносе сроков второго 
повышения налога на потребление (аналог НДС) с апреля 2017 года на 2019 год. В 
январском прогнозе правительство учитывало возможность резкого увеличения 
потребительских расходов в текущем фингоду перед повышением налога. Международный 
валютный фонд прогнозирует рост японской экономики на 0,5% в 2016 году.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Император Японии намерен отречься в пользу  
своего сына Нарухито - СМИ 

13.07.2016 
Император Японии Акихито заявил приближенным о планах отречься 

от престола в ближайшие несколько лет и передать трон наследному 
принцу Нарухито. 

Император уже сообщил о планах членам своей семьи, сообщает японский телеканал 
Эн-эйч-кей со ссылкой на источники в Управлении Императорского двора Японии. По 
данным источников, 82-летний император Японии хочет уйти на покой до того, как 
лишится возможности по состоянию здоровья выполнять свои обязанности в полной мере. 
Управление Императорского двора в настоящий момент подбирает удобный момент, когда 
император может проинформировать общественность о решении, отмечается в сообщении. 
Император Акихито - старший сын и пятый ребенок императора Хирохито и императрицы 
Кодзюн - родился 23 декабря 1933 года. Официально Акихито считается 125-м 
императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда 
первым японским монархом стал Дзимму. В настоящее время Акихито считается 
единственным правящим в мире императором. В 1959 году будущий император женился на 
дочери президента крупной мукомольной компании Митико Седа, что стало прецедентом 
для императорской семьи, так как мужчины ранее выбирали жен исключительно из 
аристократических семей. Акихито увлекается биологией и ихтиологией, он опубликовал 
ряд научных работ по морским бычкам. В 1986 году император Японии был избран 
почетным членом Лондонского Линеевского общества - международного сообщества, 
занимающегося естествознанием.  

 

Читать полностью >>>  
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 ЄГИПЕТ 
 

Єгипет закликав Ізраїль розглянути 
план “двох держав” 

11.07.2016 

Міністр закордонних справ Єгипту закликав Ізраїль розглянути так 
званий варіант “двох держав” для розв‘язання ізраїльсько-палестинського 
конфлікту. Про це повідомляє ua.euronews.com 

Під час свого першого візиту в Єрусалим Самех Шукрі запропонував допомогу Каїра у 
відновленні мирних переговорів. На прес-конференції він закликав вжити заходів щодо 
зміцнення довіри, які могли б перезапустити перемовини, що перервалися у 2014 році. 

 

Читати повністю >>> 
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 ПІВДЕННИЙ СУДАН 
 

Південний Судан: припинення вогню діє, однак іноземців 
почали вивозити з країни 

12.07.2016 
У столиці Південного Судану Джубі – відносне затишшя після чотирьох 

днів запеклих боїв, що забрали понад 270 життів. Про це повідомляє служба 
новин порталу ua.euronews.com 

Сторони протистояння – війська, лояльні до лідера країни, з одного боку, та віце-
президента, з іншого, за винятком незначних інцидентів дотримуються режиму 
припинення вогню, оголошеного в понеділок. Один з генералів, який керує опозиційними 
загонами, підтвердив, що виконуватиме наказ. “Я хочу оголосити, що всі сили, які 
виконують мої накази, не будуть воювати проти урядових військ. Вони не будуть 
протистояти уряду. Про це просить суданський народ, який заслуговує миру. Ми не хочемо 
продовжувати цю беззмістовну війну”, – сказав Дау Атурйонґ. ООН закликає сусідні з 
Південним Суданом країни тримати кордони відкритими для біженців, які почали тікати із 
Джуби. “За попередніми оцінками, 36 тисяч осіб були змушені залишити домівки через 
останні бої. Вони шукають притулок в офісах ООН та багатьох інших місцях у столиці 
країни. Більшість із потерпілих – жінки й діти. Через сутички та відсутність безпеки ми не 
маємо необхідного доступу до постраждалих”, – зазначила речниця женевського офісу ООН 
Алессандра Велуччі. Попри певну деескалацію, чимало країн та міжнародних організацій 
почали вивозити з Південного Судану іноземців. Японія відрядила до Джуби три літаки, 
щоб евакуювати десятки своїх громадян. Кризовий штаб створили і в МЗС Німеччини. 
Офіційну делегацію з цієї країни уже вивіз Євросоюз. 

 

Читати повністю >>> 
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 КЕНІЯ 
 

Драма з заручниками у Кенії 
14.07.2016 

У Кенії затриманий чоловік заволодів зброєю охоронця і застрелив 
щонайменше чотирьох поліцейських на дільниці, потім взяв у заручники 
решту людей у будівлі.  

Ситуація виникла на заході країни, у місті Капенгурія. Для нейтралізації злочинця зі 
столиці, Найробі, прибув спеціальний підрозділ із боротьби з тероризмом та звільнення 
заручників. Зі своїм завданням він впорався. Чоловіка застрелили після кількагодинної 
облоги. Затримані, що перебували за ґратами, не постраждали. Водночас, стрілок міг 
випустити з камер своїх поплічників, підозрюють у поліції. Його затримали за підозрою у 
рекрутуванні бойовиків для ісламістської організації “Аш-Шабаб”. Вона бореться за 
виведення кенійських сил із сусіднього Сомалі, де вони борються з тероризмом як частина 
спільного африканського контингенту.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 ЗІМБАБВЕ 
 

У Зімбабве звільнили з-під варти лідера  
антиурядових протестів 

14.07.2016 
У Зімбабве відпустили на свободу пастора Евана Маваріра, який 

очолює протести проти президента країни Роберта Муґабе. Про це 
повідомляє служба новин порталу ua.euronews.com 

Маваріра звинувачували в спробі державного заколоту, однак суд вирішив звільнити 
його з-під варти. Прихильники пастора, який став новим символом опору у Зімбабве, 
бурхливо святкували його звільнення. Країна переживає глибоку економічну кризу, рівень 
безробіття досяг 80%. Масові протести і страйки в столиці Хараре почалися два тижні тому.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

o ПІВДЕННА АМЕРИКА  
 

 АРГЕНТИНА 
 

Аргентина получит $845 млн от ВБ после одобрения  
«очень важных» проектов 

13.07.2016 
Правительство Аргентины получит от Всемирного банка (ВБ) три 

займа на общую сумму $845 млн для финансирования инфраструктурных и 
социальных проектов. Об этом заявил министр экономики и финансов. 

По его словам, «за последние две недели руководство ВБ одобрило три очень 
важных для Аргентины проекта». В частности, ВБ выделит $600 млн на программу по 
поддержке детей и подростков из социально уязвимых групп населения. Еще $200 млн 
будут направлены на работы по предотвращению наводнений в Буэнос-Айресе. Как 
отметил Прат-Гай, «это первый инфраструктурный проект, одобренный ВБ за последние 5 
лет». Кроме того, $45 млн получит программа, стимулирующая развитие малого и среднего 
бизнеса. Со своей стороны, управляющий директор ВБ Шри Мулиани Индравати указала, 
что «в мире положительно оценивают тот факт, что Аргентина пытается вернуться на 
международную арену». Еще в апреле текущего года страна возвратилась на 
международные рынки облигаций впервые с 2001 г., когда объявила дефолт по внешним 
долгам из-за тяжелого экономического кризиса. Аргентинское правительство продало 
новые облигации на сумму около $15 млрд. В марте заключено соглашение между новым 
правительством президента Маурисио Макри и группой иностранных инвесторов, которые 
через суд в Нью-Йорке добивались от Аргентины выплаты долгов. Предшественник Макри 
на посту президента, Кристина Фернандес де Киршнер отказывалась вести переговоры с 
иностранными кредитными организациями, называя их «хищническими фондами». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rosbalt.ru 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 ВЕНЕСУЕЛА 

 
Через паралізований імпорт бракує  

борошна та ліків 
11.07.2016 

Хліб – один з продуктів у Венесуелі, який належить до дефіцитних 
товарів. Його виробництво повністю залежить від імпортованої пшениці. 
Про це пише ua.euronews.com 

Тож тепер пекарням доводиться економити борошно та скорочувати виробництво, 
водночас біля прилавків завжди вишиковуються кількагодинні черги. Брак товарів 
розпочався через паралізований імпорт. Галузі, які повністю залежать від імпортної 
сировини, почасти виробляють речі першої необхідності, як-от, завод Kimberly Clark в 
Маракаї: “Наша компанія виробляє підгузки, паперові серветки, речі першої необхідності. 
Закриття компанії заторкає 5-6 тисяч сімей”, – розповів працівник Kimberly Clark. Ситуація 
стала настільки загрозливою, що впливає на постачання лікарських засобів. Згідно з 
даними венесуельської фармацевтичної фабрики, більшість ліків не вистачає навіть в 
лікарнях, як-от, в Меріді. Тож найчастіше пацієнтам доводиться купувати їх самим. “Я почав 
помічати пацієнтів в операційних і реанімаційних кімнатах, що помирають від браку 
медикаментів. Близько 70 дітей померли через нестачу антибіотиків, які необхідні для 
лікування сепсису новонароджених”, – розповів венесуельський лікар. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

Мадуро объявил, что Citibank закрывает  
счета Венесуэлы 

12.07.2016 
Citibank закрывает у себя счета Центрального банка Венесуэлы и Банка 

Венесуэлы, через которые проходят все внешние платежи страны. Такая 
информация размещена в понедельник на сайте президента Венесуэлы. 

"Сегодня мы получили сообщение от американского банка Citybank, через который 
мы оплачиваем 24 часа в сутки все счета для всех стран мира, - говорится в заявлении 
Мадуро. - Там заявили, что через 30 дней они закроют счета Центрального банка Венесуэлы 
и Банка Венесуэлы". "Вы думаете, что сможете остановить нас, вводя финансовую блокаду? 
Нет, господа! Венесуэлу никто не остановит ни с Citibank, ни без него", - отметил 
венесуэльский лидер. Сведений о суммах, которые могут находиться на счетах 
венесуэльских организаций в Citibank, обнародовано не было. На протяжении последних 
лет Боливарианская Республика переживает экономический и финансовый кризис, 
который усугубился в последние два года из-за падения цен на нефть. Венесуэла 
столкнулась с трехзначной инфляцией, обесцениванием национальной валюты, дефицитом 
продовольственных товаров и лекарств. В мае и июне этого года ситуация обострилась 
настолько, что в ряде регионов манифестации недовольных дефицитом граждан 
перерастали в столкновения с правоохранительными органами.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Citi конфискует у Венесуэлы  
золото на $1 млрд 

13.07.2016 
Чуть больше года назад, когда у Венесуэлы закончились деньги, власти решили 

заключить своп-соглашение с Citigroup, конвертировав часть золотых запасов в 
деньги. И теперь это золото, видимо, Венесуэла потеряет. 

Временный обмен золота на деньги в размере $1 млрд проходил через Citibank. В тот 
момент у Венесуэлы не было денег, для того чтобы расплатиться по долгам, поэтому было 
принято решение продавать золотые резервы, размер которых оценивался в $12 млрд. Но 
продать золотые слитки, в которых как раз хранятся золотые резервы Венесуэлы, весьма 
сложно, поэтому было заключено соглашение о золотых свопах. Грубо говоря, Венесуэла 
получила деньги под залог металла. Кстати, большую часть этого золота Уго Чавес долго и 
старательно возвращал из Европы. С 25 ноября 2011 г. до 30 января 2012 г. Венесуэла 
репатриировала порядка 160 тонн золота. Всего Citibank получил 1,4 млн тройских унций 
золота. Венесуэла должна также платить проценты за пользование деньгами, при этом 
бывший глава ЦБ Венесуэлы Хосе Герра уверял, что регулятор, скорее всего, сможет 
сохранить золото как часть своих валютных резервов. На бумаге все звучало неплохо, но 
фактически физическое золото было передано в хранилище по выбору Citi, и этот актив 
полностью контролируется банком. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 

Армія у Венесуелі взяла під контроль поставки  
продовольства 

13.07.2016 
Президент Венесуели Ніколас Мадуро своїм указом зобов'язав армію 

координувати виробництво і розподіл продуктів харчування. Про це повідомляє ВВС, 
передає портал glavcom.ua 

Зокрема, указом створено спеціальне управління на чолі з міністром оборони, яке 
займеться забезпеченням поставок продуктів. Воно буде займатися також з'ясуванням 
того, як проводиться закупівля та розподіл продуктів харчування, ліків і предметів 
споживання. Згідно з документом, нові заходи викликані «економічною війною», яку, за 
словами Мадуро, ведуть проти режиму його політичні супротивники і бізнесмени за 
підтримки США. Венесуельська опозиція заявила, що криза спричинена нездатністю уряду 
керувати економікою, і закликає до проведення референдуму з питання про відсторонення 
президента від влади. Як пише видання, Венесуела переживає глибоку економічну кризу, і в 
країні спостерігається гострий дефіцит предметів першої необхідності.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами glavcom.ua 
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 США & КАНАДА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 
 

 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА 
 

Сандерс вышел из президентской гонки 
в США в пользу Клинтон 

12.07.2016 
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, проигравший Хиллари 

Клинтон в борьбе за выдвижение в президенты США, официально поздравил 
ее с победой и призвал своих сторонников голосовать за нее. 

"Секретарь Клинтон выиграла номинацию от демократов, и я поздравляю её с этим. 
Она пойдет на выборы от Демократической партии, и я намерен сделать все, что в моих 
силах, чтобы помочь ей стать следующим президентом США", - говорится в заявлении на 
сайте Сандерса. Как сообщает Би-Би-си, Сандерс поблагодарил 13 миллионов американцев 
проголосовавших за него, и сказал что на президентских выборах Клинтон будет лучшим 
кандидатом, причем "с огромным отрывом". Бывшей главе Госдепартамента США 
предстоит соперничать с миллиардером Дональдом Трампом, который будет номинирован 
от республиканцев. Сандерс в своем выступлении пообещал продолжить "политическую 
революцию": именно так воспринимают сторонники его кампанию, проведенную под 
социалистическими лозунгами и неожиданно заставившую Клинтон побороться за 
номинацию. "Теперь наша задача - убедиться, что наша прогрессивная программа будет 
воплощена в жизнь демократическим сенатом и конгрессом и президентом Хиллари 
Клинтон", - резюмировал сенатор. С тех пор как стало понятно, что Сандерс не будет 
номинирован в 2016 году, и Трамп, и Клинтон продолжают попытки привлечь его довольно 
обширный электорат на свою сторону. Трамп при этом часто говорит о связи Клинтон с 
Уолл-стрит и "большими деньгами", а Клинтон напоминает об антимигрантской позиции 
Трампа. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 ЕКОНОМІКА 

МВФ ухудшил прогноз роста  
экономики США 

12.07.2016 
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста 

экономики Соединенных Штатов Америки до 2,2% в 2016 году. Об этом 
говорится в новом прогнозе МВФ, передает rbc.ua 

По оценке МВФ, в 2016 г. экономика США вырастет на 2,2%, а не на 2,4%, как прогно-
зировалось ранее. В то же время эксперты МВФ сохранили прогноз динамики экономики 
США в 2017, рост которой ожидается на уровне 2,5% ВВП. В МВФ отметили, что основными 
рисками для экономики США являются старение населения, износ инфраструктуры и 
снижение численности среднего класса до минимального за 30 лет значения.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

Рост производства в США на максимуме  
за 11 месяце 

15.07.2016 
Объем промышленного производства в США в июне 2016 г. вырос на 

0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с 
июля 2015 г., свидетельствуют данные Федеральной резервной системы 
(ФРС) США. 

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост промышленного 
производства на 0,3%, опрошенные The Wall Street Journal эксперты - на 0,4%. Согласно 
пересмотренным данным в мае объем промпроизводства сократился на 0,3%, а не на 0,4%, 
как сообщалось ранее. В целом по итогам II квартала промпроизводство в США снизилось 
на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Относительно июня 2015 г. объем 
промпроизводства в прошлом месяце сократился на 0,7%. Объем производства в 
перерабатывающей промышленности, на которую приходится около 80% от общего 
объема промпроизводства, в июне вырос на 0,4% после снижения на 0,3% месяцем ранее. 
Давление на перерабатывающую промышленность оказывают сильный доллар, падение 
цен на нефть и замедление роста мировой экономики. Выпуск потребительских товаров в 
прошлом месяце увеличился на 1,1%, в частности производство автомобилей выросло на 
6,3%. Выпуск оборудования для бизнеса повысился в прошлом месяце на 0,7%. 
Производство энергоносителей выросло в июне на 2,4% по сравнению с предыдущим 
месяцем. Производство в добывающей промышленности, включая нефтедобычу, 
увеличилось на 0,2%. Показатель вырос второй месяц подряд после 8 месяцев снижения. 
Использование производственных мощностей в США в июне увеличилось до 75,4% по 
сравнению с 74,9% в мае. Индекс деловой активности в производственном секторе США 
(ISM Manufacturing) в июне вырос до 53,2 пункта - максимального уровня с февраля 2015 г. - 
по сравнению с 51,3 пункта в мае, свидетельствуют данные Института управления 
поставками (ISM). На долю производственного сектора приходится около 12% ВВП США. 

 

Читать полностью >>>  
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Чиновники Федеральной резервной системы говорят,  
что не торопятся повышать ставку 

15.07.2016 
Три чиновника ФРС заявили, что не спешат с повышением ключевой 

ставки в США после решения Соединенного Королевства выйти из ЕС, 
несмотря на признаки того, что американская экономика приближается к 
полной занятости. 

В преддверии заседания ФРС 26-27 июля основная группа чиновников регулятора 
готова оставить ставку без изменений, возможно, на несколько месяцев, хотя только в 
июне большинство представителей ЦБ сигнализировали о как минимум двух повышениях 
до конца года. "После Brexit люди хотят подождать и посмотреть, что будет дальше, и меня 
это пока устраивает", - сказал глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс 
Буллард. "Ни к чему торопиться". Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан вновь призвал к 
"терпеливому, постепенному" подходу к повышению ставок. Ранее в четверг президент 
ФРБ Атланты Деннис Локхарт сказал, что хочет проявить "осторожность и терпение". 
Решение Британии выйти из ЕС 23 июня привело к бегству инвесторов в безопасные 
активы и ухудшению глобального экономического прогноза. Чиновники говорят, что для 
понимания всех последствий Brexit могут понадобиться годы. Трейдеры теперь считают, 
что ФРС не будет повышать ставку по федеральным фондам, сейчас находящуюся на 
уровне 0,25-0,50 процента, как минимум до июня 2017 года. Однако не все представители 
регулятора отказались от идеи повышения ставок. Президент ФРБ Канзас-Сити Эстер 
Джордж сказала в четверг, что будет следить за тем, могут ли недавняя волатильность 
рынка и бегство в безопасные активы ударить по американской экономике, но дала понять, 
что продолжает считать текущие ставки слишком низкими.  
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 КАНАДА 

 
Банк Канады сохранил ставку, снизил  

прогноз роста ВВП 
13.07.2016 

Банк Канады в среду сократил прогноз экономического роста и 
предупредил, что, ожидая подъема деловых инвестиций, он может 
недооценивать структурные сложности, с которыми сталкивается 
индустрия. 

Как и ожидалось, банк оставил ставку overnight на уровне 0,5% годовых, где она 
находится с июля прошлого года, заявив, что ожидает ускорения роста в третьем квартале 
и далее. "Фундаментальные показатели для роста на горизонте прогнозирования 
сохраняются, хотя и в условиях повышенной неопределенности", - говорится в заявлении 
ЦБ. Банк снизил прогноз роста экономики Канады в 2016 году до 1,3% с 1,7%, ожидавшихся 
в апреле. Объясняя свое решение оставить прежнюю ставку при ухудшении прогноза, банк 
указал, что ожидает подъема экономики благодаря высоким потребительским расходам и 
возобновлению добычи нефти после пожаров в Форте Мак-Мюррей. 
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 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

 
Cорос назвав Україну найбільшим 

 активом Євросоюзу 
12.07.2016 

Фінансист та відомий меценат Джордж Сорос, описуючи засоби 
порятунку ЄС після Brexit, назвав Україну найбільшим активом 
Євросоюзу. Про це він написав у своїй колонці, повідомляє російська 
служба ВВС. 

На думку Сороса, ЄС ні в якому разі не повинен карати британських виборців за 
результати голосування. Замість того, щоб сприймати Brexit як розлучення, Брюссель 
повинен використовувати надану можливість і "наново винайти" ЄС, вважає фінансист. 
Сорос вважає, що європейські політики повинні прийняти чотири виняткові заходи для 
порятунку ЄС. По-перше, необхідно чітко розмежувати членство в ЄС і єврозоні. "Країни, 
яким не пощастило увійти в єврозону, не повинні піддаватися дискримінації", - вважає 
інвестор. По-друге, слід на повну потужність використовувати незаймані кредитні ресурси 
ЄС. По-третє, ЄС повинен збільшити оборонний потенціал для захисту від зовнішніх ворогів, 
які можуть скористатися поточною слабкістю союзу, зазначає Сорос. "Найбільший актив 
Євросоюзу - Україна, громадяни якої готові вмирати за свою країну, - пише Сорос. - 
Захищаючи себе, вони також захищають ЄС - це рідкість в сьогоднішній Європі". При цьому 
інвенстор вважає, що США надають більше підтримки Україні, ніж ЄС. По-четверте, ЄС слід 
переглянути свою програму врегулювання міграційної кризи, вважає інвестор.  
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 БЛОГ 

Мировая экономика: ничто не остановит  
глобализацию 

14.07.2016 
Глобализация - непреодолимая сила, которая неизбежно 

делает мир более единым, - теперь, кажется, отступает. Рост торговли 
так и не достиг тех темпов, которые были отмечены до финансового 
кризиса 2008 г.  

Один из кандидатов в президенты США, Дональд Трамп, строит свою предвыборную 
кампанию на страхах о свободной торговле и иммиграции. А теперь еще и Великобритания 
приняла решение о выходе из ЕС, который стал самым амбициозным проектом в области 
глобализации. Многие аналитики, в их числе Билл Гросс, полагают, что выход Британии из 
ЕС знаменует собой начало конца процессов глобализации. В некоторым смысле они правы. 
Богатые страны Запада начали процесс глобализации, основываясь на идеальном 
представлении о том, что страны, связанные друг с другом узами торговли, денег и 
культуры, вряд ли будут разрушать друг друга. Однако теперь США и страны Европы, 
которые считают себя пострадавшими от таких перемен, вызванных глобализацией, хотят 
вернуть все на круги своя. Изоляционизм теперь называют независимостью. Однако те, кто 
полагает, что глобализация мертва, не вполне понимают то, что происходит. Несмотря на 
то что наблюдается некоторое сопротивление процессам глобализации, страны, компании 
и сообщества людей по-прежнему остаются тесно связанными между собой. И вместо того 
чтобы замедляться, глобализация углубляется и расширяется, хотят этого сторонники 
Трампа и Брекзита или нет. Первый этап глобализации заключался в движении с Запада на 
Восток. Экономическая система, которую продвигает западный мир под руководством США, 
и развитие технологий позволили вести бизнес на международной арене, что привело к 
тому, что финансовые компании и предприятия устремились из богатых стран в бедные. 
Когда в эти страны пришли западные доктрины и западная культура, эти страны 
вырвались вперед в своем экономическом развитии. Речь идет о таких странах, как Китай, 
Япония, Южная Корея. А США пожинали плоды. Да, бедные страны снизили уровень 
бедности, а богатые страны получили большие экономические выгоды. Успех первой 
стадии глобализации подтолкнул процесс дальше, и теперь он начал распространяться в 
самых разных направлениях. Развивающиеся экономики связывают все более тесные узы, 
по мере того как Китай, Индия и другие страны наращивают богатство, состояние и 
уверенность. По оценкам Всемирной торговой организации, 52% экспорта развивающихся 
стран ушло в другие развивающиеся страны в 2014 г. по сравнению с 38% в 1995 г. В 1997 г. 
объем торговли между Китаем и Индией составлял $1,7 млрд. К 2014 г. он вырос до $72 
млрд. Общий объем торговли Индии с Африкой вырос более чем на 60% всего за 4 года, 
составив почти $48 млрд в 2014-15 финансовом году. Многие страны мира продолжают 
стремиться к свободной торговле, даже несмотря на то, что целый ряд экспертов и 
политиков, включая Дональда Трампа, считают Североамериканское соглашение о 
свободной торговле (НАФТА) настоящей катастрофой. Китай продвигает создание 
общеазиатской зоны свободной торговли, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии создает 
общий рынок, а африканские страны начали переговоры о создании зоны свободной 
торговли на континенте. Сегодня глобализация входит в те страны, которые прежде были 
вне этого процесса. Текстильные и швейные фабрики из Бангладеш, Китая и Турции 
инвестировали $2,2 млрд в Эфиопию в прошлом году, чтобы открыть там фабрики и 
экспортировать товары в США и Европу. Филиппины, которые в течение длительного 
времени были отстающей страной, в последнее время стали крупным центром call-центров. 
Для поддержки этих тенденций создаются новые институты. В июне Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций - организация развития, сходная с Всемирным банком, - 
одобрил первые четыре займа общим объемом $509 млн проектам в Бангладеш, 
Индонезии, Пакистане и Таджикистане. … 
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